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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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INWESTYCJE

Realizacja pierwszych inwestycji 
związanych z budową oświetlenia za nami

INWESTYCJE

Inwestycje w oświacie w 2019 roku

W dniach 12-13 czerwca 2019 r. odbyły się 
odbiory końcowe realizacji zadań związanych 
z budową oświetlenia. Inwestycje te obejmowa-
ły budowę oświetlenia na ul. Orlej, Kochanow-
skiego i Batogowskiego w Serocku oraz w Łasze 
na ul. Serockiej i Zegrzyńskiej. Umowy z Wy-
konawcami wyłonionymi w trybie przetargu 

nieograniczonego podpisane zostały w dniu 
4 kwietnia 2019 r. Wykonawcą prac w Serocku 
była firma ELVOT Bogdan Uziębło z Warszawy, 
w Łasze prace wykonała natomiast firma ELES-
-BUD Ewa Konopka-Strusińska z Kobyłki.  

W ramach powyższych inwestycji wyko-
nane zostało łącznie 53 szt. nowych punk-

tów świetlnych z oprawami LED o mocy 
26W i 14W. Łączny koszt inwestycji wyniósł 
195.721,50 zł brutto. Prace zostały zrealizo-
wane w terminie umownym. Poniżej przed-
stawiamy zdjęcia z realizacji inwestycji.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

Zbliżające się wakacje, to dla uczniów 
zawsze czas zasłużonego wypoczynku i re-
laksu. Puste szkoły natomiast  najczęściej 
w tym okresie zamieniają się w plac budów 
i remontów. Nie inaczej będzie również 
 i w roku bieżącym. 

Obecnie mają się ku końcowi takie prace, 
jak: 

- rozbudowa budynku przedszkola w Se-
rocku, gdzie od października zeszłego roku 
trwają intensywne prace  polegające na dobu-
dowie parterowego, niepodpiwniczonego bu-
dynku, w którym  przewidziana została przede 
wszystkim sala do zajęć  ruchowych dla dzieci 
przedszkolnych oraz klas I-IV, o powierzchni 
ok. 125 m2, wraz z niezbędnym zapleczem szat-
niowym, salą do integracji sensorycznej wraz 
z pełnym wyposażeniem, drogą pożarową, 
oświetleniem terenu oraz budową placu zabaw 
na dziedzińcu budynku. Umowa na to zadanie 
została zawarta w dniu 10 października 2018 
roku z firmą: WŁOD – BUD – DACHY 2 Pa-
weł Włodkowski z siedzibą w miejscowości 
Ojrzeń na kwotę 2.000.541,38 zł brutto. Ter-
min zakończenia robót budowlanych upływa z  

końcem czerwca. W okresie wakacyjnym będą 
trwały odbiory inwestycji mające na celu prze-
kazanie inwestycji do użytkowania.  

- termomodernizacja szkoły podsta-
wowej w Zegrzu, gdzie trwają prace zwią-
zane z dociepleniem ścian budynku, wy-
mianą instalacji elektrycznej, odgromowej, 
remontem pomieszczeń piwnicy, docie-
pleniem dachu, szatni przy sali gimna-
stycznej wraz z wyposażeniem oraz remon-
tem pomieszczeń specjalistycznych wraz 
z wyposażeniem. Umowa  na  to zadanie pod-
pisana została w dniu 16 lipca 2018 r. z firmą 
PHU BUDOMUR Sp. z o.o. z Pułtuska na 
kwotę 1.789.39,68 zł brutto. Otwarte zostały 
również  oferty w przetargu nieograniczonym 
na roboty dodatkowe na obiekcie w Zegrzu 
związane z wymianą stolarki okiennej, docie-
pleniem dachu na nowej części budynku oraz 
montażem paneli fotowoltaicznych. Przetarg 
ten jest wynikiem podpisanej 24 stycznia 
2019 roku pomiędzy Miastem i Gminą Se-
rock a Mazowiecką Jednostką Wdrażania 
Programów Unijnych umowy na dofinan-
sowanie. Łączna wartość zadania objętego 

tymi dwoma umowami wyniesie kwotę około 
2,9 mln. zł brutto. W wyniku ich realizacji 
Gmina otrzyma dofinansowanie w wysoko-
ści około 1.390.000 zł. Planujemy do końca 
wakacji wykonać wszystkie roboty wewnątrz 
budynku i do końca października prace zwią-
zane z dociepleniem ścian oraz dachu. 

Kolejnym przedsięwzięciem, na które 
obecnie zostało ogłoszone postępowanie prze-
targowe  jest remont dziewięciu sanitariatów 
w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Woli Kiełpińskiej. Inwestycja obejmuje 
swym zakresem kompleksową przebudowę 
istniejących łazienek w budynku szkoły w tym: 
wymianę  pionów kanalizacyjnych, instalacji 
wodociągowej, elektrycznej, zmianę układu 
ścianek działowych i dopasowanie układu do 
obowiązujących przepisów w tym zakresie, 
wykończenie oraz pełne wyposażenie sanita-
riatów. Na realizację inwestycji Wykonawca 
będzie miał dwa miesiące od dnia podpisania 
umowy. Termin otwarcia ofert został wyzna-
czony na dzień 28 czerwca br.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Zmiana taryfy za wodę
Zgodnie z decyzją organu regulacyjnego jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE z dniem 4 lipca 2019 roku ulegnie 

zmianie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie gminy Miasto i Gmina Serock zasilanych z gminnych urządzeń wodo-
ciągowych.

od 4 lipca 2019 roku do 3 lipca 2020 roku nowa taryfa wynosi
3,13 zł netto / 3,38 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody

 oraz stała opłata abonamentowa 39,00 zł netto / 42,12 zł brutto za odbiorcę na rok

GOSPODARKA KOMUNALNA

Serock w kwiatach

To już wieloletnia tradycja, że Miejsko–
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej re-
alizując zadania własne gminy dba o ukwie-
cenie miasta. 

Zadbane tereny zieleni, posadzone w do-
nicach, gazonach, kwietnikach i na klombach 
kwiaty tworzą bardzo istotny element w za-
gospodarowaniu przestrzennym Serocka. Nie 
tylko zwiększają atrakcyjność miasta, ale tak-
że wpływają na jakość życia mieszkańców. Są 
swoistą wizytówką naszego miasta, wyróżnia-
jącą, a zarazem zaliczającą Serock do grupy 
najpiękniej ukwieconych miasteczek. 

Wiosenne nasadzenia kwiatów, montaż 
donic na latarniach, skwerach, montaż skrzy-
nek z kwiatami i ustawianie donic to okres 
wzmożonego wysiłku, jednakże efekt tej pra-

cy jest widoczny już teraz, a jeśli pogoda na 
to pozwoli, przy odpowiedniej pielęgnacji 
będzie cieszył oczy nas wszystkich do późnej 
jesieni. 

W kompozycjach znajdujących się w du-
żych donicach na rynku, przed kościołem 
oraz przy przystankach w Serocku znalazły 
się kolorowe kompozycje – w tym roku po raz 
pierwszy z zastosowaniem trawy ozdobnej – 
rozplenicy, pelargonii oraz płożących roślin 
z gatunku bidens, scewola i ipomea.

Gazony przy Bulwarze Nadnarwiańskim, 
kwietniki i gazony na Trakcie Spacerowym, 
przy osiedlu Nowy Świat, przy ulicy Zakro-
czymskiej i na rynku zdobią kompozycje 
z różnokolorowych aksamitek, begonii i pe-
largonii – sprawdzonych gatunków kwiatów, 

które dość dobrze znoszą upalne letnie tem-
peratury i brak opadów.

Posadzone w ubiegłym roku byliny i trawy 
ozdobne m.in. bodziszek, szałwia, kocimiętka, 
lawenda, jeżówka, rozplenica na dużej rabacie 
przy ulicy Pułtuskiej, a także na małych klom-
bach przy ulicy Pułtuskiej i Warszawskiej oraz 
przed apteką przy parkingu na Osiedlu Nowy 
Świat, w większości przezimowały i w obec-
nym sezonie wegetacyjnym zakwitły i będą 
zdobiły miasto nawet do pierwszych mrozów.

Na zdjęciach widać tylko część ukwiece-
nia miasta. Całość mogą Państwo podziwiać 
spacerując po mieście, do czego gorąco za-
chęcamy.

Miejsko–Gminny Zakład  
Gospodarki Komunalnej w Serocku
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Zawiadomienie o możliwości udziału 
społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym

OCHRONA ŚRODOWISKA

Umowy KSOW podpisane!

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 zostały zawarte umowy pomiędzy Miastem 
i Gminą Serock a Województwem Mazowieckim na realizację dwóch operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. Zgodnie z zawartą umową nr 84/UMWM/05/2019/RW-D-III  na operację pn. Udział w Tar-
gach Turystycznych Wypoczynek 2019 Toruński Festiwal Smaków” kwota refundacji kosztów nie przekroczy 8 204,15 zł, zaś na drugą operację 
pn. ,,Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”, zgodnie z umową nr 91/UMWM/05/2019/RW-D-III kwota 
refundacji kosztów nie przekroczy 17 546,70 zł.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1405 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock podaje do publicznej wiadomości  in-
formację o możliwości zapoznania się z doku-
mentacją sprawy oraz o możliwości składania 
uwag i wniosków dotyczących przedsięwzięcia 

polegającego na „przebudowie, nadbudo-
wie i rozbudowie budynku hotelowego na 
ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną 
i leczniczą w Jachrance, na działkach o nr 
ew. 339/1, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 
339/8, 339/9, 339/10, 339/11, 339/12, 339/13, 
339/14, 339/15, 339/16, 339/17, 339/18, 
339/19, 339/20, 339/21, 339/22, 339/23, 
339/24, 339/25, 339/26, 339/27, 339/28, 
339/29, 339/30, 339/31, obręb 10 Jachranka”.

Szczegółowa treść zawiadomie-
nia z dnia 24 czerwca 2019 roku znak 
OŚRiL.6220.3.2019.BD zamieszczona została 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Serock, 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
Serock oraz w miejscu realizacji planowanego 
przedsięwzięcia.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Chrońmy zwierzaki przed upałami!

OCHRONA ŚRODOWISKA

Poszukujemy nowych domów dla szczeniaków i ich matki

OCHRONA ŚRODOWISKA

Miasto i Gmina Serock otrzymała promesę na zadanie 
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2019 roku”

Wysokie temperatury są męczące nie tyl-
ko dla ludzi, ale także dla naszych milusiń-
skich. Zwierzęta nie regulują ciepłoty ciała 
poprzez pocenie się całą powierzchnią ciała 
tak, jak ludzie – mogą to robić jedynie za 
pomocą opuszków palców oraz w czasie zia-
nia. Właściciele psów powinni zatem zwrócić 
uwagę na kilka kwestii, pozwalających na pra-
widłowe funkcjonowanie zwierzęcia w okre-
sie letnim, które nie tylko zapewnią mu dobre 
samopoczucie, ale przede wszystkim uchro-
nią przed niebezpiecznym dla życia udarem 
cieplnym. 

Oto kilka prostych rad, jak pomóc psu 
przetrwać upał:

1. Zapewnijmy zwierzęciu stały dostęp do 
wody

Zawsze sprawdzajmy, czy miska z wodą 
nie jest pusta. Najlepsza na upały będzie 
chłodna woda, dlatego warto kilka razy 

dziennie wymieniać wodę w misce. Podawa-
nie kostek lodu zwierzęciu nie jest odpowied-
nie, ponieważ może skutkować  przeziębie-
niem, a nawet anginą.

Butelka z wodą i miska to wyposażenie 
obowiązkowe także podczas wspólnych spa-
cerów!

2. Dostosujmy porę i czas spacerów
Nie zmuszajmy zwierzęcia do aktywno-

ści fizycznej w upalne dni. Dłuższe spacery 
zaplanujmy na wieczór lub wczesny ranek, 

kiedy jest trochę chłodniej. Wybierajmy trasy 
jak najbardziej zacienione.

3. Zapewnijmy ocienione miejsce 
w domu i w ogrodzie

Nigdy nie zostawiajmy psa zamkniętego 
w pokoju, który szybko się nagrzewa. Jeśli pies 
przebywa w upalne dni w ogrodzie, zadbajmy 
o dostęp do zacienionego miejsca. Możemy 
dodatkowo zostawić włączony zraszacz lub 
pozostawić do dyspozycji psa specjalny basen.

4. Zadbajmy o odpowiednią fryzurę na-
szych pupili

O ile trymowanie i przycinanie jest wska-
zane, o tyle golenie może narazić psa na groź-
ne poparzenia słoneczne.

5. Pamiętajmy o zabezpieczeniu psich łap
Narażenie opuszków łap na kontakt 

z rozgrzanym asfaltem grozi poparzeniem. 
Najlepiej wybierać trasy po trawnikach i łą-
kach, a unikać ulic i chodników. 

Szukamy osób chętnych do przygarnięcia 
trzech uroczych, wesołych szczeniaków oraz 
ich łagodnej matki. Szczeniaki są w wieku 
około 3-4 miesięcy, jak to maluchy są chętne 
do zabawy i rozrabiania. Cała czwórka uwiel-
bia towarzystwo człowieka, lubi się przytulać, 
zaczepiać i zachęcać do wspólnej zabawy. 
Wśród malców mamy dwa pieski (czarny 

i beżowy) i jedną suczkę (beżowa). Osoby 
chętne do ich adopcji prosimy o kontakt z Re-
feratem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa 22 782 88 40/39. 

Jednocześnie przypominamy o funk-
cjonowaniu na Facebooku naszego fanpa-
ge „Przygarnij z Serocka”, który poświęcony 
jest bezdomnym psom odłowionym z terenu 

6. Nie używajmy kagańców weterynaryj-
nych (materiałowych)

W takich kagańcach pies nie ma możli-
wości ziania, a co za tym idzie obniżenia tem-
peratury swojego ciała. Nie ma też możliwo-
ści swobodnego pobierania wody.

7. Nigdy nie zostawiajmy psa w rozgrza-
nym samochodzie!

Zamknięcie psa w samochodzie unie-

możliwia mu schłodzenie organizmu, co 
może doprowadzić do udaru cieplnego, a na-
wet śmierci zwierzęcia. Uchylenie okna nie 
zmieni tej sytuacji. Zamknięte w samocho-
dach zwierzęta zgłaszajmy na straż miejską 
lub policję.

8. Obserwujmy i dzielmy się wiedzą
Zwracajmy uwagę innym opiekunom 

psów, którzy być może nie posiadają wystar-

czającej wiedzy i doświadczenia, by zauważyć, 
że ich zwierzęta cierpią z powodu przegrzania. 

W czasie upałów pamiętajmy także o in-
nych zwierzakach, szczególnie o ptakach 
i wolnożyjących kotach. Wystawmy miskę 
z wodą przed dom, aby i one miały stały do-
stęp do wody. Ten mały gest może uratować 
życie niejednemu zwierzakowi.

gminy Serock. Zachęcamy do jego polubienia 
i udostępniania wszelkich ogłoszeń, które są 
tam umieszczane. Dzięki jednemu kliknię-
ciu zwiększają się szanse, że odnaleziony pies 
szybciej wróci do właściciela lub znajdzie nowy 
dom. Dziękujemy w imieniu czworonogów!

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa informuje, że Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na posiedzeniu Zarzą-
du w dniu 4 czerwca 2019 roku udzielił Mia-
stu i Gminie Serock dofinansowania w for-
mie dotacji w wysokości do 11 736,00 zł, co 
stanowi do 30,00 % kosztu kwalifikowanego 

zadania. W ramach zadania planowany jest 
odbiór z 24 posesji i demontaż z odbiorem z 
14 posesji wyrobów zawierających azbest.

Osoby, które do tej pory nie złożyły jesz-
cze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym 
unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości 
zachęcamy do składania wniosków na 2020 
rok. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na 
stronie internetowej www.serock.pl w zakład-
ce ochrona środowiska - odbiór azbestu.  

Więcej informacji w sprawie udziela Refe-
rat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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OŚWIATA

Szkoły z gminy Serock w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

OŚWIATA

Pływanie w gminie Serock

OŚWIATA

I semestr z programem 
Kluby Kluczowych Kompetencji w gminie Serock

Od lutego 2019 r. we wszystkich szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto 
i Gminę Serock rozpoczęła się realizacja pro-
jektu pt. „Kluby Kluczowych Kompetencji”, 
który jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 
1.256.217,60 zł z czego kwota dofinansowania 
to: 1.173.657,60 zł.

Okres realizacji: 02.01.2019 r. – 
31.12.2020 r.

W pierwszym okresie realizacji projektu 
dla szkół zakupiono:

45 komputerów przenośnych, 105 table-

tów, 60 zestawów robotów edukacyjnych, 
5 zestawów obejmujących: komputer przeno-
śny, tablicę interaktywną i projektor, 7 szaf  do 
ładowania i przechowywania tabletów, 3 sza-
fy do ładowania i przechowywania kompute-
rów przenośnych, wyposażenie do pracowni 
matematycznych i przyrodniczych za kwotę 
114.000,00 zł oraz drobne materiały piśmien-
nicze do prowadzenia zajęć.

Odbyły się szkolenia dla 90 nauczycieli, 
których celem było nabycie lub podniesie-
nie kompetencji w zakresie wykorzystania 
w praktyce szkolnej nowoczesnych techno-
logii i narzędzi komputerowych, szczegól-

nie zakupionych dla szkół z projektu klu-
by Kluczowych Kompetencji. Uczniowie 
uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z: 
robotyki, matematyki i przyrody prowa-
dzonych metodami eksperymentu, języka 
obcego (angielskiego) oraz zajęciach wy-
równawczych.

Łącznie zajęciami zostało objętych 
585 uczniów w 43 grupach zajęciowych.

Dziękuję wszystkim nauczycielom oraz 
uczniom, którzy znaleźli czas i motywację do 
rozwoju zawodowego i osobistego. 

A. Melion
Dyrektor ZOSiP

Szkoły podstawowe prowadzone przez 
Miasto i Gminę Serock podpisały umowy 
na usługę OSE, czyli zapewnienie bezpłatne-
go dostępu do szerokopasmowego Internetu 
o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s.

OSE to sieć zapewniająca dostęp do szyb-
kiego Internetu, usług i treści edukacyjnych 
oraz bezpieczeństwo w sieci. Program został 
przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

Rolę Operatora OSE powierzono Państwowe-
mu Instytutowi Badawczemu, z którym szko-
ły podpisują umowy. Usługi te świadczone są 
nieodpłatnie. 

Szkoły powinny zostać podłączone do sieci 
OSE w ciągu 6 miesięcy od podpisania umów.  

Od nowego roku szkolnego gminne szko-
ły wdrażają również mLegitymację. Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Serocku i dyrektor Ze-

społu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kieł-
pińskiej podpisali już porozumienie z Mini-
strem Cyfryzacji na wdrożenie programu. 

Pozostałe placówki oświatowe są w trak-
cie zgłaszania szkół i od roku szkolnego 
2019/2020 uczniowie będą mogli używać 
elektronicznej wersji legitymacji szkolnej – 
w formie aplikacji na telefon.

ZOSiP Serock

Za nami pierwsza tura programu „Umiem pływać w gminie Se-
rock 2019”. Miasto i Gmina Serock już od kilku lat realizuje program 
nauki pływania  i pozyskuje na ten cel dofinansowanie z Funduszu 
Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych z terenu gminy Serock. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na 
basenie w hotelu Warszawianka w Jachrance oraz na basenie w Sta-
nisławowie Pierwszym. Dzieci dowożone są autokarami szkolnymi 
pod opieką nauczycieli. Instruktorzy pływania realizują z każdą grupą 
uczniów po 20 godzin zajęć, grupy liczą maksymalnie 15 osób.  

Od lutego do czerwca 2019 r. grupa 105 uczniów najmłodszych 
klas szkół podstawowych z Serocka, Zegrza i Woli Kiełpińskiej uczyła 
się pływać i doskonaliła swoje umiejętności. W następnym roku szkol-
nym, od września do grudnia 2019 r. rozpocznie się kolejna część za-
jęć, wezmą w nich udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jadwisi-
nie oraz druga tura uczniów ze Szkoły Podstawowej w Serocku. 

Program jest bezpłatny dla ucznia, dlatego warto skorzystać 
z możliwości nauki pływania i motywować dzieci do uczestnictwa 

w zajęciach. Osoby zainteresowane udziałem dzieci w zajęciach pro-
szone są o zgłaszanie się do szkół.

ZOSiP Serock

500+ na wszystkie dzieci

Po Serocku rowerem miejskim!

Zapraszamy na Krzyśki w Nowej Wsi

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przy-
sługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na do-
chody uzyskiwane przez rodzinę.

Składanie wniosków: od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 
1 sierpnia – drogą tradycyjną

• Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. 
od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadcze-
nia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 
2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. 
gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na no-
wych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie 
będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

• Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowaw-
cze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lip-

ca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na 
wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świad-
czenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), nato-
miast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są 
już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamię-
tać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świad-
czenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

Inne zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego 500+:
• Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczone-

go od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wy-
chowawcze na nowo narodzone dziecko.

• Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie bę-
dzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego 
rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie 
wychowujących dziecko.

ZOSiP

Już działa! W Serocku uruchomiono 
pierwszy system wypożyczania rowerów pod 
nazwą Serocki Rower Miejski. W ramach sys-
temu dostępne są 24 rowery czwartej genera-
cji, czyli niewymagające stojaka. 

Co charakteryzuje serockie rowery?
W każdym pojeździe zastosowano tech-

nologie GPS, GSM oraz zamontowano czuj-
niki ruchu. Każdy rower wyposażony jest tak-
że w nieprzebijalne opony i urządzenie „lock”, 
służące do odblokowywania roweru przed 
rozpoczęciem jazdy oraz do zablokowania go 
po jej zakończeniu. 

Jak wypożyczyć rower?
1. Pobierz aplikację ROOVEE i załóż konto
2. Zasil konto przelewem lub kartą
3. Zeskanuj QR kod z kierownicy lub blo-

kady nad tylnym kołem i jedź!
4. Na koniec przejażdżki zamknij ręcznie 

blokadę tylnego koła
Ile to kosztuje?
Pierwsze 30 minut jest gratis, następnie 

 5 gr/min.
Dodatkowo za zostawienie roweru poza 

wyznaczonymi w aplikacji stojakami zostanie 
naliczona dodatkowa opłata 3 zł. 

Odstawienie roweru, stojącego poza wy-
znaczonymi stojakami na jeden ze stojaków 
zaznaczonych w aplikacji, nagradzane jest 
doładowaniem konta na kolejne przejazdy 
w wysokości 2 zł.

Gdzie znaleźć strefy parkowania?
W momencie uruchomienia systemu 

funkcjonują trzy strefy parkowania, w któ-
rych możemy zostawić rower bez ponosze-
nia dodatkowego kosztu w wysokości 3 zł. 
Pierwsza znajduje się na serockim rynku, 
druga na plaży miejskiej – obie umiejsco-
wione są obok wypożyczalni skuterów elek-
trycznych. Trzecia strefa znajduje się w par-
ku miejskim. 

W najbliższym czasie planowane jest uru-
chomienie dwóch kolejnych stacji: w Zegrzu 
oraz w Serocku obok głównego przystanku 
autobusowego w kierunku Warszawy. 

Każda uruchomiona strefa oznaczona 
została tablicą informacyjną z dokładną in-
strukcją działania systemu. Szczegóły znajdą 
Państwo na dedykowanej stronie interneto-
wej: https://serock.bike/

Referat Administracyjno-Gospodarczy

KRZYŚKI w Nowej Wsi 27 lipca br. – wydarzenie rozpocznie Msza św. o godz. 17:00, po której nastąpi tradycyjnie poświecenie pojazdów. 
Następnie organizatorzy zaplanowali część artystyczną, wspólną zabawę i wiele atrakcji. Zapraszamy
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Święto kwitnącej jabłoni w Dębem

8 czerwca w sołectwie Dębe odbył się 
Piknik "Święto kwitnącej jabłoni" połączony 
z dniem dziecka. Organizatorami byli Soł-
tys i Rada Sołecka. Tego wieczoru na dzieci 

Dzierżoniowscy seniorzy w Serocku
W dniach 7 - 9 czerwca gościliśmy w Se-

rocku kilkuosobową grupę seniorów z Dzier-
żoniowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W pierwszym dniu wizyty goście spo-
tkali się z członkami Serockiej Akademii 
Seniora w Klubie Aktywności Społecznej. 
Rozmawialiśmy o działalności obu orga-
nizacji,  wymienialiśmy doświadczenia 
oraz śpiewaliśmy przy akompaniamencie 
gitary. 

Następnego dnia goście zwiedzali Se-
rock. Przewodniczka B. Żaczkiewicz opo-
wiedziała o historii miasta i oprowadziła 
po najważniejszych miejscach związanych 
z dziejami Serocka.  Zwiedzanie zakończy-
ło się w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich, 

gdzie goście obejrzeli ekspozycję i film 
o Serocku. Wieczorem seniorzy z Dzier-
żoniowa brali udział w Święcie Kwitnącej 
Jabłoni w Dębem, zostali tam serdecznie 
przyjęci i ugoszczeni przez sołtysa p. Wie-

sława Winnickiego. Wysłuchali też piękne-
go koncertu w wykonaniu W. Bardowskiego 
i M. Tunkiewicz. 

Upalne przedpołudnie ostatniego dnia 
wizyty goście spędzili na serockiej plaży. Na 
zakończenie dzierżoniowscy seniorzy udali 
się do Zegrzanka na „spotkanie w domu Je-
rzego Szaniawskiego”. Spotkanie było w nie-
typowej scenerii ruin spalonego dworku 
pisarza, a czytaniu tekstów samotnika z Ze-
grzanka towarzyszyły postacie z dramatów 
Szaniawskiego. Atrakcją dla naszych gości 
był udział w tym wydarzeniu aktora Artura 
Żmijewskiego, którego seniorzy prosili o fot-
ki i autografy. 

Serocka Akademia Seniora

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa
16 czerwca swój piękny jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził Ksiądz Prałat Jan Kasiński. Podczas uroczystej Eucharystii Ksiądz Dariusz Ro-

jek – proboszcz parafii pw. Św. Anny w Serocku przywołał życiorys, kapłańską drogę i osiągnięcia swojego poprzednika. Ksiądz Prałat był probosz-
czem serockiej parafii przez ponad dwadzieścia lat. Swą kapłańską drogę rozpoczynał tutaj w czasach kształtowania się samorządności, do czego 
w swym krótkim przemówieniu nawiązał Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski. Podkreślił również, jak istotną rolę odegrał Ksiądz 
Prałat w życiu zawodowym Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego i jego zastępcy Józefa Zająca, będąc dla nich wsparciem duchowym i dobrym 
partnerem w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Dziękując Księdzu za życzliwość i wsparcie składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji 
50-lecia posługi kapłańskiej.

czekało wiele konkursów oraz biegi o puchar 
Sołtysa i Rady Sołeckiej, a poza tym wszystkie 
zostały obdarowane prezentami oraz słody-
czami przygotowanymi na stoisku z ciasta-
mi i napojami. O godzinie 18.00 zaczęła się 
impreza dla dorosłych, którą uświetnił duet 
Magdalena Tunkiewicz Zakrzewska oraz Woj-
ciech Bardowski - artyści scen warszawskich. 
O godzinie 22.00 odbył się pokaz sztucznych 
ogni. Dorosłym umilały czas pyszności przy-
gotowane przez mieszkanki i zespół "RAY", 
przy dźwiękach którego uczestnicy bawili się 
do późnych godzin nocnych.

50 lat minęło… jak jeden dzień
Piątek 7 czerwca 2019 roku był jednym 

z ważniejszych w dziejach PZSP w Serocku. 
Tego dnia uroczyście świętowaliśmy 50-lecie 
naszej szkoły. Jubileusz rozpoczął się Mszą 
Świętą, na którą uczniowie wraz z nauczy-
cielami i zaproszonymi gośćmi udali się do 
kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny. Uroczyste nabożeństwo zostało od-
prawione przez księdza proboszcza Dariusza 
Rojka oraz księży: Jana Kasińskiego i obecnie 
pracującego w PZSP Pawła Kułakowskiego. 
Po Mszy św. wszyscy udali się do szkoły, gdzie 
kontynuowano obchody jubileuszu. Dzięki 
staraniom dyrekcji, nauczycieli, pracowników 
i uczniów wnętrza budynku szkoły oraz jego 
otoczenie zyskały odświętny wygląd. W holu 
wchodzących gości witali uczniowie, którzy 
wręczali drobne upominki i prosili o zawie-
szenie na symbolicznym drzewie szkoły listka 
ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Na uroczystość przybyło wiele znamieni-
tych osób. Wśród nich byli panowie: Jarosław 
Kalinowski – poseł Parlamentu Europejskie-
go, a jednocześnie nasz sąsiad i przyjaciel 
szkoły, Robert Wróbel – starosta powiatu 
legionowskiego, Konrad Michalski – wice-
starosta powiatu legionowskiego, Sylwester 
Sokolnicki – członek zarządu powiatu le-
gionowskiego, Leszek Smuniewski – prze-
wodniczący Rady powiatu legionowskiego, 
Artur Borkowski – burmistrz miasta i gmi-
ny Serock, Mariusz Rosiński – przewodni-
czący Rady Miasta i Gminy Serock, ksiądz 
proboszcz parafii pod wezwaniem św. Anny 
w Serocku - Dariusz Rojek, ksiądz Jan Kasiń-
ski i ksiądz Paweł Kułakowski oraz byli dyrek-
torzy naszej szkoły, emerytowani nauczyciele 
i pracownicy, absolwenci i uczniowie, obecni 
nauczyciele i pracownicy, a także goście z za-
granicy – Chorwacji i Ukrainy.

Gdy wszyscy przybyli zajęli swoje miej-
sca, rozpoczęła się część oficjalna uroczysto-
ści. Poczet sztandarowy wprowadził sztan-
dar szkoły i odśpiewano hymn państwowy 

i hymn szkoły. Następnie prowadzący – San-
dra Dobosz i Grzegorz Obrębski, przedstawili 
bogatą historię naszej placówki, a w czasie 
przywoływania wydarzeń z jej życia na wiel-
kim ekranie można było obejrzeć prezentację 
zdjęć obrazujących przeszłość i teraźniejszość 
szkoły. Jubileusz 50-lecia stał się też okazją 
do uczczenia pamięci pierwszego dyrekto-
ra szkoły – pana Zygmunta Wiśniewskiego, 
a także tych wszystkich, którzy tworzyli jej 
historię – absolwentów, nauczycieli i pracow-
ników. W holu została uroczyście odsłonięta 
i poświęcona tablica pamiątkowa przedsta-
wiająca dyrektora Wiśniewskiego, a na ręce 
panów dyrektorów Waldemara Jaronia oraz 
Lesława Kozania złożono kwiaty będące wy-
razem naszych podziękowań.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, 
którzy podziwiali imponujące osiągnięcia 
szkoły, gratulowali i życzyli nam dalszych 
sukcesów. Pan Jarosław Kalinowski w imie-
niu Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika wręczył Pamiątkowy Medal 
Pro Masovia - przyznawany od 2006 roku 
między innymi jednostkom samorządu tery-
torialnego, które przyczyniły się do gospodar-
czego, kulturalnego lub społecznego rozwoju 
Mazowsza. Uhonorowani zostali również 
wszyscy obecnie pracujący w PZSP i otrzymali 
upominki z rąk starosty legionowskiego, pana 
Roberta Wróbla. Jubileusz urozmaicił występ 

Jubileusz 50-lecia PZSP w Serocku

tegorocznego absolwenta Technikum Eksplo-
atacji Portów i Terminali – Huberta Winczew-
skiego, który zaprezentował minirecital złożo-
ny m.in. z utworów Marka Grechuty, Andrzeja 
Rybińskiego i zespołu One Republic, a tak-
że przedstawienie dzieci z Samorządowego 
Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku. 
Niezwykle ważnym momentem w czasie uro-
czystości było zawarcie porozumienia z Ho-
telem Warszawianka – Centrum Kongresowe 
sp. z o.o. Porozumienie podpisały pani wi-
cedyrektor PZSP - Anna Gruszczyńska oraz 
przedstawiciel hotelu – pani Edyta Wardak. 
Po części oficjalnej Jubileuszu 50-lecia szkoły 
wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek z tortem w roli głównej.

Jubileusz jest zawsze okazją do przy-
wołania wspomnień, które choć minione, 
pozostały w pamięci osób związanych emo-
cjonalnie czy zawodowo z miejscem, w któ-
rym spędziły część swojego życia. Dzień ten 
skłania do refleksji, podsumowań i kreślenia 
planów na przyszłość. Tak było i w naszej 
szkole – z dumą wspominaliśmy przeszłość, 
jednocześnie spoglądając z optymizmem 
w przyszłość. W imieniu nauczycieli, pracow-
ników i uczniów naszej szkoły dziękujemy 
wszystkim uczestnikom uroczystości jubile-
uszowych za szczere życzenia, ciepłe słowa 
i pamięć o szkole.

Elżbieta Oszer
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SEROCKI 
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Odcinek 59 - SEROCK

Tradycje bartnicze i pszczelnicze na ziemi serockiej
Cenimy dziś miód jako ważny produkt w naturalnej diecie człowieka, nie zawsze pamiętając jak miód i wosk były bardzo cennymi 

towarami w dawnych wiekach. Jednym z głównych miejsc ich wytwarzania w Polsce były mazowieckie puszcze, 
w tym i te w bezpośrednim sąsiedztwie Serocka. Świadczą o tym przekazy źródłowe i onomastyka, bo przecież na obrzeżach Puszczy 
Białej są stare nazwy związane z tym zajęciem – Barcice i Bartodzieje. Funkcjonowanie bartnictwa regulowały statuty mazowieckie 
księcia Janusza I z 1401 r. , przewidujące m.in. terminy zajęć bartników. Ważnym terminem jest dzień św. Wojciecha (23 kwietnia), 

w którym bartnicy, czyli ludzie zajmujący się barciami dokonywali zapłaty daniny dla pana i w którym odbywały się rugi bartne, 
czyli zebranie wszystkich bartników z danej ziemi.

Z okolic Serocka najstarsze przekazy pochodzą z terenów 
leżących po drugiej stronie Narwi. W 1477 r. prawo przewozu 
na Narwi w Serocku otrzymał podkomorzy zakroczymski Jan 
z Radzymina (późniejszy kasztelan warszawski) 1481-1499 
który wcześniej, w 1474 r. otrzymał od księcia Bolesława 
16 włók lasów i błot pomiędzy Nieporętem, Rynią i Słupnem 
wraz z barciami z obowiązkiem spłacenia książęcych bartni-
ków. Był to cenny dla bartnictwa obszar co potwierdza wy-
stąpienie już w 1424 r. starosty bartnego Wawrzyńca z Nie-
porętu. W źródłach z XV w. są też informacje o rozliczeniach w 
miodzie, a więc potwierdzające rozwinięte bartnictwo w Ryni 
należącej do parafii Zegrze oraz w Załubicach należących do 
parafii serockiej. 

Rozliczenia w naturze, z tym że nie w miodzie ale 
w wosku stosowano w serockim cechu rybaków i retmanów. 
Odejście z cechu, opuszczenie miasta lub kara za popełnione 
niektóre wykroczenia wobec wspólnoty lub jej członków 
wymagało złożenia 1-2 wrębów, a przy poważniejszych przy-
padkach kamienia wosku.

W prawobrzeżnej części ziemi serockiej słyszymy o pro-
blemach z barciami przy wycince borów na spław gdański, 
a o pasiekach przy działach rodzinnych. Przedstawiciel 

niezbyt zamożnej szlachty Józef Pniewski z Wólki Zaleskiej, 
w swoim testamencie sporządzonym 28 listopada 1792 r. po-
czynił ważną dyspozycję w sprawie swojej pasieki. Liczyła ona 
40 uli i miała ona być w dożywotnim posiadaniu jego żony 
Marianny z Gzowskich, ale każdej z 5 córek zapisał po 2 ule,” 
aby z tych ulów pszczół użytek corocznie miały”. Starszemu 
synowi Florianowi Pniewskiemu zapisał 6 uli. Młodszy syn 
Jan, uczeń szkół pułtuskich miał pozostać pod opieką matki, 
a później przejąć schedę po ojcu, a więc i pasiekę. Ostatecznie 
ten młodszy syn Jan Tomasz Pniewski (1776-1858) wybrał 
drogę kariery duchownej, wpisując się na trwałe w historię 
Pułtuska, jako długoletni proboszcz kolegiaty i dziekan ka-
pituły pułtuskiej oraz kanonik płockiej kapituły katedralnej. 
Z czasem rola domowych pasiek malała, bo 80 lat później w 
sąsiednim Powielinie należącym do Józefa Szpakowskiego 
pasieka liczyła tylko już 13 uli, w tym 10 pustych.

W samym mieście Serocku pasiękę miał z reguły każdy 
proboszcz. Przekaz wizytacji biskupiej z 1817 r. podaje, że ów-
czesny proboszcz serocki ksiądz Tomasz Erdman  miał „pszczół 
pniów 2”. Pod koniec tego wieku było pewnie podobnie, 
co ilustruje opisane niżej zdarzenie.

Podczas uroczystości Bożego Ciała  w Serocku w dniu 

Muzeum Pszczelnicze założone w 1882 r. przez Kazimie-
rza Lewickiego odegrało ważną rolę w rozwoju nowoczesne-
go pszczelarstwa. Wydawało cenne poradniki, czasopismo 
„Pszczoła”, organizowało zimowe kursy pszczelnicze i ogrod-
nicze, dostarczało na zamówienie ule i przybory pszczelarskie 
oraz miało fachowy nadzór nad około 100 prywatnymi pasie-
kami. Twórca muzeum było też autorem nowych wzorów uli 
– ula warszawskiego i ula Dziewicy Polskiej. Jedną z aktyw-
niejszych osób skupionych wokół Muzeum był Zygmunt Sza-
niawski z Zegrzynka, od 1883 r. członek Zarządu spółki powo-
łanej do prowadzenia  tej placówki. To on w czerwcu 1887 r. 
rzucił pomysł powołania Towarzystwa 

4 czerwca 1896 r. miało miejsce ciekawe zdarzenie. W chwili 
gdy procesja dotarła się do ostatniego ołtarza, ustawionego 
pod wielka lipą, ówczesny proboszcz ksiądz Jan Werner po-
stawił Najświętszy Sakrament i zaczął czytać ewangelię do 
ołtarza przyleciał rój pszczół i obsiadł monstrancję. Proboszcz 
dokończył procesję, wniósł monstrancję z pszczołami do 
kościoła, udzielił rzeszy wiernych błogosławieństwa i złożył 
Najświętszy Sakrament do cyborium. Przez cały ten czas 
pszczoły siedziały spokojnie na monstrancji. Po zakończeniu 
uroczystości poszedł z monstrancją  do pasieki i tam zgarnął 
rój do ula. Z tej relacji można  sądzić iż ksiądz miał wiedzę jak 
postępować z pszczołami a wspomniana pasieka mogła do 
niego należeć.

 Pierwsza połowa XIX w. przyniosła prawie całkowity 
upadek bartnictwa. Wynikało to z dwóch względów. zaka-
zu uprawiania bartnictwa w lasach rządowych ze względu 
na ochronę lasów oraz rozwoju przemysłu cukrowniczego. 
Sytuację poprawiło pojawienie się w drugiej połowie XIX w. 
fachowego piśmiennictwa propagującego  bardziej racjonal-
ne, dochodowe metody hodowli pszczół. Przyjmuje się, że 
przeciętna wydajność jednego ula w połowie XIX w. wynosiła 
4-4,5 kg miodu.

Pszczelniczego, które mogłoby przejąć całe przedsięwzięcie 
nie w celu zysku, ale dla dobra rozwoju pszczelarstwa. Na 
zebraniu prowadzonym przez Szaniawskiego w 1900 r. 
Towarzystwo  postanowiło utworzyć szkolę pszczelarsko-
-ogrodniczą w Pszczelinie koło Brwinowa. W Towarzystwie 
tym Szaniawski pełnił funkcję członka komisji rewizyjnej, 
a swój wkład w rozwój pszczelarstwa miał przez założenie 
pasieki w Zegrzynku.

Przez kilkanaście lat nauczycielem w Zegrzynku był 
Stanisław Buczkiewicz, któremu  Zygmunt Szaniawski polecił 
w chwilach wolnych zajmować się pasieką i pozyskiwaniem 

miodu. Był on osobą zasłużoną  na polu 
oświaty ludowej, ale też jako współpracow-
nik „Gazety Świątecznej” pisywał o sprawach 
Serocka, Zegrza i Zegrzynka. Podejmował też 
tematy z zakresu pszczelarstwa, chociażby w 
1890 r., gdy jako „Pszczelarz z Zegrzynka” py-
tał, jak się pozbyć mrówek w ulu. Nie wiado-
mo, czy po przejściu do szkoły w Maryninie 
dalej zajmował się pszczołami.

Największą pasiekę w okolicy Seroc-
ka miał w Pobyłkowie niejaki Tarkowski. 
W latach 1882-1886 był on instruktorem 
w Muzeum Pszczelniczym w Warszawie. 
Jak sam napisał swoją pasiekę prowa-
dził już w 1871 r. w guberni siedleckiej, 
dlatego być może należy go utożsamiać 
z Antonim Tarkowskim z Borek, który 
otrzymał nagrodę na wystawie rolniczej 
w Warszawie za przedstawione roje 
i plastry miodu. Jeszcze w trakcie pracy w 
Muzeum urządził w 1885 r. dwie pasieki: 
jedną w Warszawie przy ul. Wolskiej 40, 
drugą w Dzierżeninie. Tę ostatnią na 
pewien czas przeniósł do Jadwisina, 
rozmieszczając ją w ogrodzie wójta 
gminy Zegrze, Franciszka Gołońskiego. 
Po  śmierci wójta, ta największa pasieka 
znalazła się w Pobyłkowie, w dobrach 
Józefa Dłużewskiego. 

W dodatku do gazety „Zorza” 
Tarkowski przedstawił sprawozdanie 
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Ul WarszawskiKłoda z Gnojna Kłoda

z urządzenia i prowadzenia pasieki z lat 1885-1890 r. Zaczął 
od kupna 50 rojów pszczół, 18 uli „Warszawskich”, 25 uli po-
dwójnych (dwojaków), plastrów z miodem i cukru, narzędzi 
i przyborów pasiecznych oraz stolarskich. W sumie nakłady 
w 1885 r. wyniosły 955 rubli i 1 kopiejkę, a dochód wyniósł 
tylko 220 rubli. Przed zimą pasieka miała 70 roi, z których 
wiosną 1886 zostało 44. Dochód zaczął przewyższać koszty 
dopiero w 1887 r. W 1890 r. dochód wyniósł już ponad 700 
rubli, a roi było w tym czasie 137. Dochód pochodził tylko 
ze sprzedaży miodu, ale właściciel pasieki myślał o jego po-
większeniu przez podjęcie produkcji miodu pitnego i piwa 
miodowego .

Na początku XX w. pszczelarze w Serocku hodowali 
pszczoły w ulach ramowych, kószkach i pniach. Nowe rodzaje 
uli nie zawsze przynosiły obfitszy zbiór. W 1902 r. miodobranie 
zakończyło się już w sierpniu, a w ocenie niektórych tak na-
prawdę prawie go nie było. Z uli ramowych udało się co nieco 
miodu zebrać po 10 lipca. W lepszej sytuacji byli ci, co trzymali 
pszczoły w starych modelach (pniach i kószkach) bo mieli dużo 
roi. W tym czasie pszczelarstwem w Serocku zajmowali się 
głównie sadownicy i ogrodnicy np. rodzina Góreckich.

Sławomir Jakubczak



14 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 15I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

Kiedy pod koniec kwietnia grupa te-
atralna, prowadzona przez Anię Kutkowską 
i grupa wokalno-muzyczna – pod kierun-
kiem Bogusi Segiet przystąpiły do prób przy-
gotowujących do czerwcowego widowiska 
obrzędowego – już wtedy towarzyszyło im 
poczucie, że Noc Kupały będzie magiczna 
i niezwykła.

Tego dnia w krainie dawnych Słowian 
słońce lśniło na piedestale najdłużej w ciągu 
całego roku. Od rana przygotowywano się do 
wieczornych uciech: młodzież znosiła suche 
gałęzie, łuczywo, bierwiona świeżo ucięte 
– wszystko zbierane z „żywego” – na ogień 
żywy, święty. Dziewczęta zbierały zioła, a ka-
płanki domostw – piekły pieczywo i świątecz-
ne korowaje. 

„Światło nam lej, 
Kupało! ”

Nawiązując do tradycyjnej słowiańskiej 
Nocy Kupały, 22 czerwca na plaży miejskiej 
zapłonęły „sobótki”. Dziewczęta, odziane 
w białe suknie i przepasane magiczną bylicą 
śpiewały pieśni miłosne, nawoływały do Ku-
pały – mitycznego bóstwa płodności, rzuca-
ły do ognisk bylicę, piołun, dziurawce, rutę, 
miętę. Przeganiały czarownice, odpędzały złe 
moce ze swoich domostw, a przynosiły do 
niego życie, witalność i zdrowie – zastygłe 
w płomieniach świętego ognia. Ogień ów – 
wokół którego o zachodzie słońca tańczono 
i któremu dawniej oddawano cześć – oczysz-
czał i przydawał sił. Odpowiadał na wypowia-
dane tego dnia zaklęcia, był źródłem spełnie-

     Kupalnockowe uciechy

nia.  Młodzieńcy tańczyli radośnie i skakali 
przez ogniska, raz po raz siłując się z sobą, 
zaczepiając młode niewiasty. Wszak to czas 
zalotów i uciech. Czas celebrowania bliskości. 

Starsze niewiasty przyglądały się owym 
zabawom. Przyniosły z sobą cebry i garnki, 
niecki z mięsiwem i kołacze. Wtórowały za-
bawom grzechotkami, tamburynami, bębna-
mi; poklaskiwały. Całym ciałem drgały wspo-
mnieniem młodości. 

Młodzi zaś ścigali się do jeziora, wskaki-
wali do niego w ubraniu, zatapiając się raz po 
raz, chlapiąc wokół wodą radośnie. I zastygali, 
kiedy w rzece pojawiały się rzucone przez nie-
wiasty wianki. Płynęły owe kwietne wiązanki 
wraz z intencjami aż wyłowili je gdzieś po dro-
dze młodzieńcy, szukający wybranki serca. 

Poszukujemy 
obrz ędowości

Noc Kupały – to drugie już widowisko ob-
rzędowe w tym roku, które przygotowane zo-
stało w ramach projektu „Rola Folklora – czyli 
serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości 
i gawędy o dawnych zwyczajach”. W widowi-
sku udział wzięli dorośli, młodzież i dzieci. 
Przez kilka tygodni spotykali się oni w sobo-

ty, by doskonalić swoje umiejętności teatralne 
i muzyczne. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za ogromne zaangażowanie, cu-
downą zabawę i Wasze niesłabnące chęci do 
robienia rzeczy „fajnych”. 

Przypominamy, że w ramach projektu 
powstanie również publikacja opowiada-
jąca o dawnych lokalnych zwyczajach (ser-
decznie zachęcamy Państwa do dzielenia się 

z nami swoimi wspomnieniami) oraz wysta-
wa outdoorowa podsumowująca projekt. Już 
teraz zapraszamy do udziału w próbach do 
kolejnego widowiska obrzędowego, poświę-
conego tym razem staropolskim dożynkom. 
Próby rozpoczną się pod koniec sierpnia, 
o czym informować będziemy w kolejnym 
numerze Informatora. 

Redakcja
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Koncert poetycko-muzyczny 
„Pod Brzozami” w Nowej Wsi

Przy pięknej słonecznej pogodzie 
15 czerwca 2019 roku w otoczeniu przyrody, 
już po raz szósty, odbył  się w Nowej Wsi po-
etycko-muzyczny „Koncert pod Brzozami”. 

Ideą organizowanych koncertów jest pro-
mowanie młodych talentów - dzieci uzdol-
nionych wokalnie, muzycznie, teatralnie, po-
chodzących  ze środowisk wiejskich i małych 
miasteczek, głównie z województwa mazo-
wieckiego. 

Tegoroczny koncert uświetnił 10 rocznicę 
powstania Stowarzyszenia Sympatyków No-
wej Wsi, którego wieloletnia działalność, we 
współpracy z Fundacją Nowa Wieś, promuje 
młodych zdolnych mieszkańców, aktywizuje 

społeczność lokalną i rozwija wielopokole-
niową współpracę kulturalną środowisk gmi-
ny Serock. 

W tym roku wśród młodych wykonaw-
ców na scenie gościliśmy:

- Kasię Kiragę uczennicę Szkoły Podsta-
wowej im. M. Kopernika  w Serocku i Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Legionowie, 

- Patrycję Masłowską uczennicę Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Legionowie, 

- Natalię Żmijewską i Piotra Żmijewskie-
go uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimie-
ry Augustynowicz w Popowie Kościelnym,  

- Olę Dąbrowską uczennicę Szkoły Podsta-
wowej im. Jerzego Szaniawskiego w  Jadwisinie, 

- Nel Latowską – uczennicę Szkoły Pod-
stawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli 
Kiełpińskiej.

Wystąpili też Maks Mendyk i Zuzia Mulik 
kształcący swe umiejętności muzyczne w Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Wykonawcy pomimo tremy zaprezento-
wali się znakomicie, a gromkie brawa były naj-
lepszym dowodem na uznanie publiczności.

W drugiej części koncertu  gwiazdami 
wieczoru byli:

- Kazimierz Mazur aktor, reżyser filmowy 
i teatralny, który wystąpił ze świetnym mono-
logiem i mistrzowską recytacją wierszy.

- Krzysztof Pietrucha, zaprezentował na 

Wianki – z pokłonem dla tradycji Wianki na sportowo 
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Serocku

W wielu miejscach, w okolicach najkrót-
szej nocy w roku, organizowane są przed-
sięwzięcia nawiązujące do tradycyjnej nocy 
sobótkowej, świętojańskiej, kupalnockowej. 
Podobnie jest w Serocku. 22 czerwca pod-
czas Wianków na serockiej plaży można 
było własnoręcznie uwić wianki pod okiem 
Pani Bogusławy Żaczkiewicz i obejrzeć wy-
stępy artystyczne: Studia Tańca Clou, SMS 
Skubianka, Katarzyny Lipskiej i Gustawa 
Klyszcza. Tego dnia odbyło się również 

widowisko obrzędowe nawiązujące do sło-
wiańskiej Nocy Kupały (więcej o widowisku 
na str. 14). 

Wielką atrakcją okazała się podniebna 
niespodzianka w formie skoków spadochro-
nowych przygotowana przez Aeroklub War-
szawski. 

Wieczorem po plaży niosły się  dźwięki 
zespołu EKT Gdynia. Publiczność śpiewała 
znane żeglarskie piosenki: „Morze, moje mo-
rze”, „Początkującego żeglarza pieśń radosną”, 

a niektórzy rozkoszowali się muzyką piekąc 
ziemniaki i kiełbaski przy dogasających ogni-
skach. 

Przedsięwzięcie zostało przygotowane 
przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku i Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich we 
współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Se-
rocku. Sponsorem poczęstunku były Zakłady 
Mięsne „Somianka”.

Serdecznie dziękujemy za wspólną za-
bawę!

W czasie „Wianków na sportowo”, które 
miały miejsce na serockiej plaży 22 czerwca 
br., odbył się pierwszy turniej z cyklu Letniej 
Ligi Siatkówki Plażowej.

Do turnieju przystąpiło 10 par. Turniej 
został podzielony na dwie grupy w której 
grano systemem każdy z każdym. W Gru-
pie A najlepsza okazała się para Urbaniak/
Jończyk, która wygrała wszystkie swoje me-
cze. Na drugim miejscu uplasowała się para 
z Serocka Sokolnicki/Cieniewicz. W grupie B 

pierwsze miejsce zajęła para pod nazwą „Piw-
niczka” również wygrywając wszystkie swoje 
mecze. Drugie miejsce zajęła para pod nazwą 
„Stara Gwardia”.

Po meczach grupowych rozegrano półfi-
nały oraz mecz o trzecie miejsce i o pierwsze. 
W meczu o trzecie miejsce wygrała para pod 
nazwą „Stara Gwardia” pokonując parę z Se-
rocka Sokolnicki/Cieniewicz. 

Mecz finałowy to spotkanie „Piwniczki” 
(Gmitrzak/Krzywicki) z parą z Wyszkowa 

Urbaniak/Jończyk. Zwycięsko z tego poje-
dynku wyszli ci drudzy tym samym wygry-
wając cały turniej bez porażki 

Po za turniejem siatkówki plażowej od-
był się turniej Korfballu na plaży, w którym 
wzięły udział cztery drużyny. A dla naj-
młodszych nasi animatorzy przygotowali 
gry i zabawy w których można było zdobyć 
nagrody.

Kolejny turniej z cyklu GRAND PRIX już 
13 lipca o 10:00
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KULTURA

Wieczór z kulturą

KULTURA

Dworcomania

Dzięki uprzejmości Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie (PIK), nasi zdolni artyści 
z Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej zaprezentowali się w piątkowy wieczór, 7 czerwca  
na legionowskiej scenie. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie 
i realizację wydarzenia. 

CKiCZ w Serocku

fot. Katarzyna Pawłowska PIK Legionowo

Popołudnie z Kulturą w dn. 9 czerwca, 
w sali widowiskowej CKiCz w Serocku nale-
żało do grup teatralnych oraz Instrumenta-
listów nagodzonych w XVIII PATS Serock. 
Mieliśmy też okazję usłyszeć i obejrzeć kon-
cert chóru „Cantores Adalberti” oraz spektakl 
Małej Remizy.

Na początku wystąpiły dziecięce grupy 
teatralne, których uczestnicy po raz kolejny 
wywołali uśmiech i radość u widzów. 

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

• „PRZYGODA NIEGRZECZNEJ ŻAB-
KI” Grupy Teatralnej z Samorządowego Przed-
szkola w Zegrzu; reż. Katarzyna Zajączkowska

• „ZABAWA W ŚPIĄCĄ KRÓLEWNĘ” 
Grupy Teatralnej „Dzieci za Kurtyną z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kieł-
pińskiej;

Instrumentaliści zaprezentowali się od 
jak najlepszej muzycznej strony, a wśród nich 
mieliśmy pianistów, skrzypków oraz gitarzy-
stów.

• BEATA WALESZCZYŃSKA - CKiCz 
w Serocku (pianino) - op. Michał Owczarek, 
(skrzypce) op. Anna Kopka,

• PIOTR WALESZCZYŃSKI - CKiCz 
w Serocku (pianino) - op. Marzena Pietkie-
wicz (skrzypce) op. Anna Kopka,

• NEL LATAWSKA - op. Marzena Piet-
kiewicz

• DOROTA ŚWINIARSKA - CKiCz 
w Serocku op. Marzena Pietkiewicz

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

• ILIA PIOTROWSKI - CKiCz w Serocku 
op. Marzena Pietkiewicz

• MAJA SZYMAŃSKA - CKiCz w Seroc-
ku op. Marzena Pietkiewicz

• ZUZANNA ROGOWIEC - op. Ewa Ro-
gowiec

• KATARZYNA KIRAGA – zgłoszenie 
indywidualne op. Piotr Kiraga

• MARIA TAŃSKA (gitara) - CKiCz 
w Serocku op. Aleksander Kabaciński

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

• KAROL NICZYPORUK -  CKiCz w Se-
rocku op. Michał Jung

• MICHALINA WOŹNIAK - CKiCz 
w Serocku op. Michał Jung

Tego dnia na scenie zaprezentował się 
również - przekazując publiczności wyjąt-
kową radość i energię - „Chór Cantores 
Adalberti” pod kierunkiem Jana Krutula 
przy akompaniamencie Maurycego Stawa-
juka.

Na podwieczorek obejrzeliśmy pe-
łen magii, barw i czarujących kostiumów 
spektakl „Alicja w krainie czarów” w wy-
konaniu licznej Grupy Teatralnej Mała 
Remiza, który wyreżyserowała  Anna Kut-
kowska.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i in-
struktorom za wspólnie spędzone popołu-
dnie.

CKiCZ w Serocku

Dzień Dziecka w Nowej Wsi

Dzień dziecka, który 8 czerwca odbył się w Nowej Wsi był dniem radości i uśmiechu. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji: dmuchańce, 
eurobungee, wesoły cyrkowiec LOLO, clown POMIDOR. Było również puszczanie ogromnych baniek mydlanych, zaplatanie warkoczyków, 
a na chętnych czekała przejażdżka Floriankiem – mini pojazdem małych serockich strażaków. Tego dnia nie mogło zabraknąć również tego, co 
dzieci lubią najmocniej – słodkości i smakołyków. 

O tym, że impreza była udana świadczą pozytywne opinie uczestników, a także miłe wspomnienia zabaw, śpiewów, tańców. 
W imieniu Organizatorów dziękujemy za pomoc przy organizacji przedsięwzięcia Sołectwom: Nowa Wieś, Kania Nowa, Cupel, Kania Pol-

ska; Stowarzyszeniu Sympatyków Nowa Wieś; Parafii pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym. 
Dzieciom, życzymy dużo słońca i radości. Do zobaczenia w przyszłym roku!

gitarze utwory o tematyce miłosnej - nie wia-
domo czy tematyka, czy wykonanie spowo-
dowały, że publiczność domagania się bisów.

- Sandra Gembal wokalistka, która 
uświetniła swym śpiewem wszystkie dotych-
czasowe koncerty. 

- Bartłomiej Bałdyga, bardzo ciekawie 
opowiadający o instrumentach Jedwabnego 
Szlaku, takich jak: farangi, morinhur czy fi-
delpłocka oraz prezentujący ich niesamowite 
brzmienie. Dodatkową atrakcją tego występu 

był – malujący niedowierzanie na twarzach 
słuchaczy - pokaz gardłowego mongolskiego 
śpiewu.

- Zespół Venus&Ventus – wykonał pio-
senki lekkie, znane i do tańca - z czego część 
widowni skrzętnie skorzystała.

Koncert uświetniony został wystawą 
malarstwa artysty plastyka Adama Wyżlica. 
Tematyka  wystawy - Pejzaże Polski, nawiązy-
wała do scenerii w jakiej odbywał się koncert.

Wszyscy wykonawcy wystąpili charyta-

tywnie i dzięki kilku sponsorom zostali uho-
norowani symbolicznymi upominkami.  

Koncert zorganizowali: Stowarzyszenie 
Sympatyków Nowej Wsi, Sołectwo Nowa 
Wieś, Fundacja Nowa Wieś, Parafia Popowo 
Kościelne we współpracy z Centrum  Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku. Organizatorzy bar-
dzo dziękują wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tego koncertu. 

W imieniu organizatorów informację 
przygotowała Jadwiga Stradomska
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KULTURA

Operacja na otwartej książce...

KULTURA

Gminny Dzień Dziecka

Operacja na otwartej książce z Edytą 
Zarębską 

 Jak to jest marzyć o byciu pisarką i dążyć 
do spełnienia swoich pragnień?

Dzieci wzięły udział w interaktywnym 
spotkaniu z autorką bajek i powieści dla dzie-
ci, Edytą Zarębską w dn. 31 maja. Tego dnia 
bajkę ze szczęśliwym zakończeniem opowia-
dała im "Babcia Grunia". Warsztaty pobu-
dzały do realizacji własnych marzeń, ale też 
zachęcały do częstego odwiedzania biblioteki! 

1 czerwca br. w samo południe, na boisku 
szkolnym SP Serock rozpoczął się Gminny 
Dzień Dziecka. W tym roku wyjątkowy, bo 
organizowany we współpracy wielu jednostek 
i instytucji Miasta i Gminy Serock.

Na dzieci czekało wiele darmowych 
atrakcji między innymi szkółki: szczudlar-
ska, tworzenia baniek mydlanych i żongler-

ska prowadzone przez Teatr Gry i Ludzie. 
Ogromnym powodzeniem cieszyły się dmu-
chańce, zjeżdżalnia,  plac zabaw, euro bungee, 
zamek Netto - ustawiły się do nich długie 
kolejki. Ponadto powodzeniem cieszyły się 
pyszne smakołyki: wata cukrowa, popcorn, 
lody.

Dodatkowo organizatorzy przygotowa-

li liczne konkurencje, wielkoformatowe gry 
i zabawy, w których można było zdobyć cie-
kawe nagrody.

Ciekawy pokaz chemiczny przygoto-
wała dla publiczności PLANETA TALEN-
TÓW w składzie "Bardzo Uzależnionych 
Naukowców".

Nie zabrakło strefy relaksu dla rodziców, 

Operacja na otwartej książce z Danie-
lem de Latour

To było STRASZNIE fajne spotkanie! dla-
czego? 

W czwartek 13 czerwca kontynuowalismy 
„Operację na otwartej książce” z Danielem 
de Latour, ilustratorem. Podczas warsztatów, 
dzieci zainspirowane opowiadaniami z „Księ-
gi potworów” Michała Rusinka - czytanymi 
przez naszego gościa - tworzyły własne prace 
i zakładki do książek. 

Pan Daniel jest także ilustratorem słynnej 

gdzie mogli delektować się świeżo parzoną 
kawką, czy zjeść pyszne, dietetyczne dania 
spoglądając na bawiące się dzieci.

Całe  wydarzenie uświetniły liczne wy-
stępy dzieci i młodzieży grup z Centrum Kul-

tury i Czytelnictwa, CAT FIT Serock, Szkoły 
podstawowej w Serocku, Fundacji Radość dla 
ludzi oraz wiele indywidualnych wystąpień.

Wydarzenie poprowadził PAN POMI-
DOR, który przez cały czas zabawiał publicz-

ność oraz zachęcał dzieci i ich rodziców do 
korzystania z atrakcji.

Wszystkim, raz jeszcze życzymy dziecię-
cej wyobraźni i pogody ducha.

CKiCZ w Serocku

29 maja 2019 r. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie z Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zaprezentowała w ramach cyklu 
KINO OTWARTE epicką produkcję pt. „Kamerdyner” - Filipa Bajona. 
Film porusza historię niełatwych relacji Niemców, Kaszubów i Polaków 
na dawnym polsko-niemieckim pograniczu na północnych Kaszubach. 

Po seansie odbyła się przesympatyczna rozmowa z Marianną Zy-
dek, odtwórczynią roli Marity. Młoda aktorka opowiadała między 
innymi o współpracy z doświadczonym reżyserem, jakim jest Filip 
Bajon, o swojej dziecięcej miłości do Kmicica w osobie Daniela Ol-
brychskiego oraz o najbliższych zawodowych planach. 

Serdecznie dziękujemy widzom, gościowi, prowadzącej spotkanie 
– jak zawsze niezawodnej – Magdzie Felis oraz gospodarzom tej od-
słony KINA.

CKiCZ w Serocku

KULTURA

Kino Otwarte w Serocku

książki „Niesamowite przygody dziesięciu 
Skarpetek”. Podczas zajęć narysował stwor-
ka według szczegółowych wskazówek dzieci.  
Zobaczcie co z tego wyszło. 

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 promo-
cji Kultury w ramach programu "Partnerstwo 
dla Książki 2019”.

CKiCZ w Serock

SPORT

Goście z Litwy w Jadwisinie

W dniach 3-9 czerwca gościliśmy w na-
szym mieście przyjaciół z Ignaliny, miasta 
partnerskiego na Litwie. Przyjechała do nas 
45 osobowa grupa młodzieży i wychowaw-
ców. Jak co roku baza noclegowa znajdowała 
się w Jadwisinie. Nasi goście z Litwy w cza-
sie pobytu uczestniczyli w wycieczkach do 
Warszawy, a w ramach zwiedzania Serocka 
i okolic odbyli wycieczkę z przewodnikiem 
po naszym mieście. Byli też na rejsie gondo-

lami w Pułtusku. W stolicy zwiedzali Stare 
Miasto, Muzem Chopina i Stadion Naro-
dowy. Uczestniczyli również w zajęciach 
sportowych na basenie i kręgielni w hotelu 
Narvil. Bardzo ważnym elementem pobytu 
była integracja z uczniami Szkoły Podsta-
wowej w Zegrzu, podczas zwiedzania szko-
ły. Goście z Litwy byli bardzo zadowoleni 
z pobytu i - jak sami mówili - wiele wrażeń 
zapamiętają do końca życia.

W tym samy czasie na Litwie w Ignalinie 
przebywali uczniowie z naszej gminy. W cza-
sie pobytu w mieście partnerskim zwiedzali 
okolice Ignaliny i regionu. Ponadto spotkali 
się z władzami miasta. W ramach wycieczek 
odwiedzili muzeum Etnokosmologii, Mu-
zeum Rybołówstwa i Polowań. W czasie wol-
nym uczestniczyli w zajęciach sportowych 
i odpoczywali na plaży.

Hubert Legiędź OSiR Serock
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Szkoła SP JADWISIN SP SEROCK SP ZEGRZE SP WOLA KIEŁPIŃSKA
Dyscyplina Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy

Indywidualne 
Biegi 
Przełajowe

III miejsce IV miejsce II miejsce I miejsce IV miejsce III miejsce I miejsce II miejsce

Koszykówka Brak drużyny IV miejsce II miejsce II miejsce III miejsce III miejsce I miejsce I miejsce
Piłka Ręczna Brak drużyny Brak drużyny II  miejsce II miejsce Brak drużyny Brak drużyny I miejsce I miejsce
Tenis Stołowy Brak drużyny III miejsce I miejsce I miejsce II miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce
Piłka Siatkowa III miejsce IV miejsce I miejsce I miejsce Brak drużyny II miejsce II  miejsce III miejsce
Piłka Nożna Brak drużyny Brak drużyny II  miejsce I miejsce Brak drużyny II miejsce I miejsce III miejsce
Sztafetowe Biegi 
Przełajowe I miejsce IV miejsce II  miejsce I miejsce Brak drużyny III miejsce III miejsce II miejsce

KLASYFIKACJA W RAMCH MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKONEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  na szczeblu 
GMINY  S E R O C K 

w katergorii MŁODZIEŻ (Klasy VII,VIII i 3 Gimnazjum) w roku szkolnym 2018/19

KLASYFIKACJA W RAMCH MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKONEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  na szczeblu 
GMINY  S E R O C K 

w katergorii DZIECI (Klasy I-VI) w roku szkolnym 2018/19

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY NA WYŻSZYCH SZCZEBLACH ROZGRYWEK:
POWIAT:
SP Serock: 1. I miejsce - tenis stołowy dziewcząt; 2. III miejsce – tenis stołowy chłopców; 3. III miejsce – piłka nożna chłopców
SP Wola Kiełpińska: 1. II miejsce – piłka nożna dziewcząt; 2. III miejsce – indywidualne biegi przełajowe dziewcząt; 3. III miejsce – piłka ręczna dziewcząt

MIĘDZYPOWIAT:
SP Serock: 1. III miejsce – tenis stołowy dziewcząt

Szkoła SP JADWISIN SP SEROCK SP ZEGRZE SP WOLA KIEŁPIŃSKA
Dyscyplina Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy

Dwa Ognie III miejsce III miejsce I miejsce II miejsce Brak drużyny Brak drużyny II miejsce I miejsce
Indywidualne 
Biegi 
Przelajowe

I miejsce III  miejsce II miejsce IV miejsce IV miejsce II miejsce III miejsce I miejsce

Mini – piłka  
koszykowka Brak drużyny III miejsce III miejsce IV miejsce I miejsce I miejsce II miejsce II miejsce

Mini 
– piłka ręczna I miejsce III miejsce II miejsce IV miejsce IV miejsce II miejsce III miejsce I miejsce

Tenis Stołowy Brak drużyny IV miejsce I miejsce III miejsce II miejsce I miejsce III miejsce II miejsce
Ginastyka Brak drużyny Brak drużyny I miejsce I miejsce Brak drużyny Brak drużyny Brak drużyny Brak drużyny
Mini 
– piłka siatkowa III miejsce III miejsce I miejsce I miejsce IV miejsce Brak drużyny II miejsce II miejsce

Mini 
– piłka nożna II miejsce IV miejsce I miejsce I miejsce IV miejsce II miejsce III miejsce III miejsce

Czwórbój LA I miejsce Brak drużyny III miejsce II miejsce IV miejsce III miejsce II miejsce Imiejsce
Sztafetowe biegi 
przełajowe Brak drużyny Brak drużyny III  miejsce III miejsce II miejsce II miejsce I miejsce I miejsce

NAJWAŻNIESZE SUKCESY NA WYŻSZYCH SZCZEBLACH ROZGRYWEK:

POWIAT:
SP Serock: 1. I miejsce – gimnastyka dziewcząt; 2. I miejsce – tenis stołowy dziewcząt; 3. II miejsce – gimnastyka chłopcy; 4. III miejsce – mini piłka 

siatkowa chłopcy
SP Wola Kiełpińska: 1. I miejsce – mini piłka ręczna chłopcy; 2. I miejsce - czwórbój LA chłopcy; 3. III miejsce – dwa ognie chłopcy
SP Zegrze: 1. III miejsce – mini piłka koszykowa chłopcy; 2. III miejsce – tenis stolowy chłopcy

MIĘDZYPOWIAT: 
SP Serock: 1. I miejsce tenis stołowy dziewcząt; 2. II miejsce gimnastyka dziewcząt
SP Wola Kiełpińska: 1. III miejsce czwórbój LA chłopcy

Zawody Ogólnopolskie 
SP Zegrze: 1. Dariusz Jonski 10 miejsce w zawodach ogólnopolskich – biegi przełajowe

SPORT

Sportowe podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie nauki dla dzieci w szko-
łach podstawowych, to również zakończe-
nie rywalizacji sportowej. W naszej gminie, 
w ramach Mazowieckich Igrzysk Młdzieży 
Szkolnej rywalizują  Szkoły podstawowe z Ja-
dwisina, Woli Kiełpińskiej, Serocka i Zegrza.

Zawody odbywają się w dwóch grupach 
wiekowych. Do grupy „dzieci” zaliczani są 
uczniowie i uczennice klas I-VI. W kategorii 
„młodzież” startują uczniowie klas VII, VIII 
oraz w tym roku po raz ostatni uczniowie 
III klasy gimnazjum.

Dzieci rywalizują w 10 konkurencjach, 
natomiast młodzież w 7 konkurencjach spor-
towych.  

Szczegółowe wyniki i miejsca szkół w po-
szczególnych zawodach zamieszczone są 
w tabelach.

W klasyfikacji generalnej, w kategorii 
Dzieci wyniki przedstawiają się następująco:

I Miejsce SP Serock
II Miejsce SP Wola Kiełpińska
III Miejsce SP Zegrze
IV Miejsce SP Jadwisin
W klasyfikacji generalnej w kategorii  Mło-

dzież wyniki przedstawiają się następująco:
I Miejsce SP Serock
II Miejsce SP Wola Kiełpińska
III Miejsce SP Zegrze
IV Miejsce SP Jadwisin

Zwycięzcy zawodów gminnych startu-
ją następnie w rozgrywkach powiatowych, 
a w przypadku zajęcia pierwszego miejsca 
w powiecie, jadą na zawody międzypowia-
towe.

Całoroczna rywalizacja wymaga bar-
dzo dużego zaangażowania zarówno dzieci, 
nauczycieli w-f jak i rodziców. Wszystkim 
składamy podziękowania i wyrazy uznania, 
a szczególnie kierujemy je do uczestników 
zawodów i zwycięzców. Życzymy młodym 
sportowcom miłych wakacji, oraz spokojnego 
wypoczynku i powrotu do sportowej rywali-
zacji we wrześniu.

Hubert Legiędż: OSiR Serock

SPORT

Wyjazd uczniów do Czech w ramach wymiany partnerskiej 
pomiędzy miastami partnerskimi Serock- Lanskroun

W dniach od 9 do 16.06.2019 r. uczniowie z gminny Serock odwie-
dzili Lanskroun. W trakcie pobytu gościli w ratuszu u Pana Starosty, który 
opowiedział o historii miasta oraz zaprezentował walory turystyczne tego 
miejsca. Tradycyjnie dzieci otrzymały upominki, które z pewnością będą 
przypominały miło spędzony czas. Podczas pobytu nasi uczniowie od-
wiedzili pobliskie szkoły, gdzie nawiązali znajomości z czeskimi dziećmi. 
Wspólnie spędzony czas na rozgrywkach sportowych, pływalni, rekreacji 
nad jeziorem, zabawie w kręgle oraz minigolfie zaowocował nawiązaniem 
nowych znajomości. Nasi uczniowie odwiedzili również stolicę Czech- 
Pragę, której architektura na długo zapadnie w ich pamięci.



24 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK ORI N F O R M ATO R  GMINY SEROCK


