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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

Budowa oświetlenia w Wierzbicy

INWESTYCJE

Modernizujemy drogę w Cuplu

INWESTYCJE

Rozbudowaliśmy przedszkole w Serocku

GEODEZJA

Zmiana granic miejscowości Borowa Góra i Skubianka

INWESTYCJE

Budujemy stację uzdatniania wody
W lipcu podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia drogowego w Wierzbicy, w rejonie 

skrzyżowania w kierunku Pobyłkowa. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego jest firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. W ramach zadania wybudowane zostanie ok. 780 m linii kablo-
wej YAKXs 4x25mm2, 17 słupów stalowych o wysokości 6 metrów z wysięgnikami wys. 1,0 m x 1,0 m lub 1,5 m oraz zamontowane 17 opraw 
LED o mocy 51W i 26W. Koszt wykonania prac wyniesie 78.060,72 zł. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zadanie w terminie 75 dni od 
dnia podpisania umowy.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W dniu 9 lipca br. podpisana została z wy-
konawcą umowa w sprawie realizacji zadania 
pn. Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Ar-
ciechowska. W roku bieżącym modernizacja 
obejmie odcinek ulicy o długości 600 m, pozo-
stały zaś odcinek ulicy zmodernizowany zosta-
nie w roku 2020. W ramach zadania planuje się 
wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 
warstwą o grubości średnio 10 cm, ustawienie 
krawężników betonowych na ławie betonowej 
z oporem na odcinkach wskazanych na planie 
zagospodarowania terenu, utwardzenie pobo-
czy, budowę zjazdów oraz jezdni o nawierzch-
ni z betonu asfaltowego grubości 4+4 cm.

Dla spowolnienia ruchu pojazdów na 
ulicy wykonane zostaną dwa progi zwalnia-
jące z kostki betonowej koloru czerwonego. 
Ponadto wykonanych zostanie szereg prac 
towarzyszących m.in. regulacja wysokościo-
wa zaworów i hydrantów wodociągowych, 
posadowienia słupów oświetlenia drogo-
wego poprzez dostosowanie wysokościowe 
do poziomu pobocza czy wykonanie ozna-
kowania poziomego i pionowego zgodnie 
z projektem stałej organizacji ruchu. Wy-
konawcą robót wyłonionym w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieogra-

niczonego jest firma Stanisław Łoniewski 
Usługi Remontowo-Budowlane, Brukarstwo 
z Serocka. Łączny koszt inwestycji wynosi 
491.695,19 zł brutto.

Wykonawca przystąpił już do realizacji 
robót budowlanych. Wszelkie uwagi doty-
czące sposobu prowadzenia robót prosimy 
kierować do Referatu Przygotowania i Re-
alizacji Inwestycji pod nr tel. 022 782 88 16, 
022 782 88 17. Za wszelkie utrudnienia zwią-
zane z prowadzeniem robót serdecznie prze-
praszamy.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

Pod koniec czerwca została zakończona i odebrana inwestycji polegająca na roz-
budowie i modernizacji samorządowego przedszkola im. Krasnala Hałabały w Seroc-
ku. Inwestycja była prowadzona od października 2018 roku. W jej zakresie była do-
budowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku o powierzchni zabudowy około 
256 m2, w którym znalazło się miejsce na salę do zajęć  ruchowych dla dzieci przed-
szkolnych oraz klas I-IV o powierzchni ok. 120 m2, salę do integracji sensorycznej, 
szatnię z łazienką oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie zamówienia było również wyposażenie obiektu w urządzenia spor-
towe na sali  ruchu, wyposażenie pomieszczeń w takie elementy jak szafki i meble, 
docieplenie starej części przedszkola, oświetlenie terenu oraz budowa placu zabaw  na 
dziedzińcu budynku. Całość zrealizowała firma: „WŁOD-BUD-DACHY 2” z miejsco-
wości Gostomin za kwotę: 2.000.541,38 zł brutto. Teraz będziemy mieli dwa miesiące 
na to, aby uzyskać prawomocne pozwolenie na użytkowanie i z początkiem nowego 
roku szkolnego przekazanie obiektu naszym małym pociechom.  

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W dniu 02.07.2019r. Starosta Legionow-
ski wydał decyzję nr 47/2019  zmieniającą 
granice obrębów ewidencyjnych Borowej 
Góry i Skubianki gm. Serock poprzez włą-
czenie do obrębu Borowa Góra 116 działek, 
położonych dotychczas w obrębie Skubianka.

Część obrębu Skubianka stanowiła natu-
ralne przedłużenie ulicy Długiej z obrębu Bo-

rowa Góra. Mieszkańcy tego rejonu byli ściśle 
związani z miejscowością Borowa Góra, co 
znajdowało odzwierciedlenie w numeracji 
porządkowej tego obszaru, dlatego też za-
sadne było aby przedmiotowe grunty zostały 
przyłączone do tej miejscowości. 

W wyniku poczynionych kroków zosta-
ły wprowadzone zmiany nie spowodowały 

konieczności wymiany jakichkolwiek doku-
mentów, natomiast jedynie ułatwią właści-
we zidentyfikowanie miejsca przez służby 
porządkowe, a także są istotne z punktu wi-
dzenia analiz prowadzonych przez Główny 
Urząd Statystyczny. 

Referat Gospodarki Gruntami,  
 Planowania Przestrzennego i Rozwoju

W styczniu br. podpisaliśmy umowę z fir-
mą FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia na budo-
wę stacji uzdatniania wody oraz budynku ad-
ministracyjnego wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku na 
potrzeby dwóch oddzielnych  zakładów ko-
munalnych. 

Obecnie trwają prace przy budynku ad-
mnistracyjno – biurowym. W części pod-
piwniczonej będzie znajdowało się archiwum 
dokumentacji, serwerownia, kotłownia, po-
mieszczenie porządkowe, szatnia, pomiesz-
czenie socjalne, łazienka. Wcześniej wyko-

nano już fundament pod halę magazynową 
z podziałem na boksy dla potrzeb Miejsko 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunal-
nej. Projektowana hala magazynowa o kon-
strukcji stalowej o wymiarach 12,10 x 30m i 
wysokości 8 m przeznaczona będzie na skła-
dowanie piasku, soli drogowej oraz sprzętu 
zimowego utrzymania dróg (pługi śnieżne, 
piaskarko  - solarki i posypywarki, zasobni-
ki z rozrzutem).  Przedmiotowa hala pozwoli 
na zabezpieczenie ww. sprzętu i materiałów 
przed zewnętrznymi czynnikami atmosfe-
rycznymi.

Ponadto przygotowano fundament 
i zbrojenie zbiornika wody czystej. W ramach 
umowy powstanie dwukomorowy  zbiornik 
o pojemności czynnej V = 2 x 150 m3. Łączna 
pojemność magazynowa zbiornika wynosić 
będzie V = 300 m3. Zbiornik będzie okrągły, 
żelbetowy o średnicy 10 m, wysokości 6,25 m. 
Zbiornik wody czystej zapewni zapas wody 
na cele wyrównania nierównomierności roz-
biorów wody, technologiczne (płukanie fil-
trów) oraz przeciwpożarowe. 

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji
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GEODEZJA

Ponowne wyłożenie planu zagospodarowania

GEODEZJA

Jak poprawić dostęp do infrastruktury

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego – Sekcja H, etap A 
(część obrębu Łacha, Gąsiorowo, Kania Nowa i część obrębu Kania 
Polska).

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Roz-
woju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Serock – sekcja H, etap A dla obrębów Gąsiorowo, 
części obrębu Łacha, Kania Nowa, części obrębu Kania Polska wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko po naniesieniu korekt wyni-
kających z rozpatrzenia uwag zostanie ponownie wyłożony do publicz-
nego wglądu, w  terminie od dnia 31.07.2019 r. do dnia 21.08.2019 r. 
W dniu 13.08.2019 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej (pok. 33) 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21 odbędzie się dyskusja pu-
bliczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu. 

Ponowne wyłożenie będzie dotyczyć w szczególności:
- poszerzenia ulicy Nowa Droga w obrębie Gąsiorowo,

- poszerzenia ulicy Poprzecznej w obrębie Gąsiorowo,
- zapisów dotyczących dróg wewnętrznych,
wprowadzenia limitu powierzchni sprzedaży na terenach mieszkanio-

wo-usługowych MN/U (zabudowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Gąsioro-
wie oraz Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze),

W dniu 08.08.2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie OSP w Gąsioro-
wie, ul. Grunwaldzka 35 odbędzie się dodatkowe spotkanie otwarte 
w sprawie omówienia zapisów przyjętych w projekcie planu. Do dnia 
06.09.2019 r. można wnosić uwagi do ww. wyłożonego planu miej-
scowego.

Wyłożenie projektów planów odbywać się będzie w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w pok. 51 w godzinach pracy urzę-
du. Projekty planów będą zamieszczone w wyznaczonym terminie na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.serock.pl w za-
kładce ogłoszenia, jak również na interaktywnej  mapie gminy - http://
serock.e-mapa.net/.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że Miasto 
i Gmina Serock jest samorządem nieustannie 
rozwijającym się. Dobrze obrazuje to stały 
wzrost liczby ludności. Ze względu na ów roz-
wój naszej gminy niezbędne są kolejne zadania 
inwestycyjne, związane m.in. z budową i mo-
dernizacją infrastruktury. Realizacja gmin-
nych inwestycji infrastrukturalnych wiąże się 
z wysokim zaangażowaniem środków finan-
sowych a przez to również z dużą rozpiętością 
w czasie. Niestety, ze względu na ograniczony 
budżet gmina może realizować tylko wybrane 
zadania. Rosnąca liczba wydawanych decyzji 
dotyczących pozwolenia na budowę dosko-
nale obrazuje rosnące potrzeby dostępu do 
infrastruktury. W 2016 roku zostały wydane 
na terenie gminy 184 pozwolenia dotyczące 
budowy budynków, w 2017 roku - 140 decy-
zji, zaś w 2018 roku 317 pozwoleń dotyczących 
budowy budynków. W ślad za tak intensywnie 
rozwijającą się zabudową idzie dynamiczny 
rozwój infrastruktury. Posłużmy się danymi: 
w 2016 roku długość rozbudowanej sieci wo-
dociągowej wynosiła 1527 m. W 2017 roku 
wybudowaliśmy aż 2834 m, a w 2018 roku 
3120 m. Podobny wzrost nastąpił przy rozbu-
dowie sieci kanalizacji sanitarnej. W 2016 roku 
długość rozbudowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej wyniosła 119 m, zaś w 2017 r. aż 3074 
m. W 2018 r. nadal utrzymywała się tendencja 
wzrostowa i długość sieci wykonanej w tym 
okresie wyniosła 3965 m. Poniższy wykres do-
skonale pokazuje jak dynamicznie rozwija się 
infrastruktura techniczna w naszej gminie.

próba zdobycia dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej. Nie na wszystkie projekty 
składane o dofinansowanie samorząd uzy-
skuje wsparcie pomimo spełnienia wszelkich 
wymogów. W naszej gminie głównym pro-
blemem jest uzyskanie efektu ekologicznego 
ze względu na przeważającą zabudowę jedno-
rodzinną. Jednym z ważniejszych kryteriów 
przy aplikowaniu o środki unijne jest wyka-
zanie 120 mieszkańców na 1 kilometr plano-
wanej do budowy kanalizacji sanitarnej. Na 
terenie miasta, jak i całej gminy przy dużym 
rozproszeniu zabudowy bardzo trudno osią-
gnąć wymagany wskaźnik. Jest on możliwy 
do uzyskania głównie przy zabudowie wielo-
rodzinnej. Niedostatki publicznego systemu 
finansowania skłaniają władze lokalne do 
poszukiwania nowych źródeł pozyskiwania 
potrzebnych środków. Takim źródłem może 
być współpraca z sektorem prywatnym. Ini-
cjatywa lokalna mogłaby umożliwić realizację 
przedsięwzięć z wykorzystaniem prywatnych 
środków. Jak wiadomo inwestycje infrastruk-
turalne w znacznym stopniu wpływają na 
podniesienie warunków życia mieszkańców. 
By móc sprostać potrzebom obecnych i przy-
szłych mieszkańców pojawia się możliwość 
realizacji zadań w formule inicjatywy lokal-
nej. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców bę-
dziemy mogli zwiększyć ilość realizowanych 
inwestycji, a przede wszystkim zostaną zaspo-
kojone najpilniejsze potrzeby mieszkańców 
w tym zakresie. Na przestrzeni lat miały miej-
sce sytuacje, gdy po wybudowaniu wodocią-

gu lub kanalizacji do sieci – de facto – przy-
łączyło się stosunkowo niewielu właścicieli 
nieruchomości. Niestety podjęcie złej decyzji 
co do lokalizacji infrastruktury powoduje 
nieodwracalne straty społeczne, związane 
z zamrożeniem środków na inne inwestycje, 
ponieważ poniesionych nakładów nie można 
odzyskać i wykorzystać na inny cel, np. na bu-
dowę sieci w innej miejscowości.

do podłączenia nieruchomości do poszcze-
gólnych urządzeń infrastruktury technicznej 
albo od dnia stworzenia warunków do ko-
rzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu 
stworzenia tych warunków obowiązywała 
uchwała rady gminy dotycząca wysokości 
opłaty adiacenckiej. Do ustalenia opłaty 
przyjmuje się stawkę procentową określoną 
w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, 
w którym stworzono warunki do podłącze-
nia nieruchomości do poszczególnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej albo w dniu 
stworzenia warunków do korzystania z wy-
budowanej drogi.

Z korzyścią dla mieszkańców
Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje 

po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątko-
wego, określającej wartość nieruchomości. 
W przypadku partycypacji w kosztach budo-
wy określonego urządzenia np. w formie ini-
cjatywy lokalnej, kwoty nakładów poniesio-
nych przez zainteresowanych gmina zalicza 
na poczet opłaty adiacenckiej.

Ustalenie opłaty adiacenckiej może na-
stąpić pod warunkiem, że łącznie wystąpią 
wymienione niżej przesłanki pozytywne i nie 
wystąpi przesłanka negatywna.

Przesłankami pozytywnymi są:
1. stworzenie warunków do podłączenia 

nieruchomości do urządzeń infrastruktury 
technicznej albo warunków do korzystania 
z wybudowanej drogi (właściwe podmio-
ty - przedsiębiorstwa wodociągowe, ener-
getyczne itp. mają przekazywać informacje 
o stworzeniu  warunków do podłączenia 
nieruchomości do urządzeń infrastruktury 
technicznej, wystarczające do ustalenia tej 
opłaty);

2. wzrost wartości nieruchomości spo-
wodowany wybudowaniem drogi lub wymie-
nionych w ustawie urządzeń infrastruktury 
technicznej;

3. obowiązywanie uchwały rady gminy 
ustalającej stawkę procentową opłaty adia-
cenckiej z tytułu udziału  w kosztach budowy 
urządzeń infrastruktury technicznej w dniu, 
w którym stworzono warunki do podłączenia 
nieruchomości do poszczególnych urządzeń 
infrastruktury technicznej.

W 2016 roku wydaliśmy 26 odmów 
możliwości podłączenia nieruchomości do 
gminnej sieci wodociągowej ze względu na 
jej brak we wskazanych rejonach oraz 88 po-
zytywnych warunków na budowę przyłącza. 
W 2017 roku wydaliśmy łącznie 30 odmów 
możliwości podłączenia nieruchomości do 
gminnej sieci wodociągowej ze względu na 
jej brak oraz 98 pozytywnych warunków na 
budowę przyłącza. W 2018 roku wydaliśmy 
28 odmów możliwości podłączenia nieru-
chomości do gminnej sieci wodociągowej ze 
względu na jej brak oraz 122 pozytywnych 
warunków na budowę przyłącza. Wskaźnik 
odmów przyłączenia do sieci oscyluje w gra-
nicach 30%, co pokazuje, że co trzeci zainte-
resowany spotyka się z odmową przyłączenia. 
Uświadamia to jak wielkie potrzeby w tym 
zakresie wciąż są przed nami.

Sięgamy po pomoc
W sytuacji nieposiadania wystarczają-

cych własnych środków finansowych na reali-
zację zadań publicznych, wyjściem może być 

Inicjatywa lokalna wsparciem dla samo-
rządu 

Warto wiedzieć, że już dziś w przypadku 
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej lub wo-
dociągowej ze środków własnych mieszkań-
ców, gmina zapewnia odpłatne przejęcie tej 
sieci. 

Wspomniana inicjatywa lokalna to je-
den ze sposobów na zwiększenie puli środ-
ków na budowę infrastruktury. Dotyczy 
ona zwykle uprzedniego pobrania okre-
ślonych kwot, które zasilą fundusz prze-
znaczony na realizację konkretnego pro-
jektu. Drugi sposób dotyczy następczego 
pobrania opłaty, tj. już po wybudowaniu 
infrastruktury przy danej nieruchomości. 
Udział w kosztach budowy urządzeń in-
frastruktury technicznej określa ustawa 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, która wprowadza in-
stytucję opłaty adiacenckiej.

Wójt, burmistrz albo prezydent mia-
sta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę 
adiacencką każdorazowo po stworzeniu 
warunków do podłączenia nieruchomości 
do poszczególnych urządzeń infrastruktu-
ry technicznej albo po stworzeniu warun-
ków do korzystania z wybudowanej drogi. 
Wszczęcie postępowania w sprawie ustale-
nia opłaty adiacenckiej może nastąpić w ter-
minie do 3 lat od dnia stworzenia warunków 

Przesłanką negatywną jest upływ 3 lat od 
dnia stworzenia warunków do podłączenia 
nieruchomości do poszczególnych urządzeń 
infrastruktury technicznej albo od dnia stwo-
rzenia warunków do korzystania z wybudo-
wanej drogi.

Należy zaznaczyć , że obowiązek wniesie-
nia przedmiotowej opłaty nie zależy od tego 
czy właściciel (użytkownik wieczysty) ma 
zamiar z wybudowanych urządzeń skorzy-
stać, a jedynie czy będą stworzone ku temu 
warunki.

W sytuacji wdrożenia inicjatywy lokalnej 
i aktywnego uczestnictwa w niej mieszkań-
ców, wprowadzenie opłaty adiacenckiej in-
frastrukturalnej nie dotknie finansowo indy-
widualnych właścicieli. Narzędzie to znajdzie 
natomiast zastosowanie w przypadku osób 
nieuczestniczących w inwestycji infrastruk-
turalnej, których nieruchomości zyskają na 
wartości w następstwie wybudowanej infra-
struktury. Szerokie zaangażowanie pozwoli 
z większą skutecznością rozwiązywać proble-
my niedostatecznego dostępu do infrastruk-
tury, zapewniając środki na budowę dodatko-
wych urządzeń i sieci, a finalnie przyczyni się 
do poprawy komfortu życia na terenie naszej 
gminy. Większa pula środków pozwoli na 
skrócenie czasu realizacji inwestycji co w wie-
lu przypadkach wykluczy konieczność budo-
wy urządzeń przez indywidulanych użytkow-
ników.

Referat Gospodarki Gruntami,  
 Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 sierpnia 2019 r. 
ulegają zmianie godziny pracy OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SEROCKU

 
poniedziałek 8.00 – 18.00

od wtorku do czwartku 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 14.00
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Fotograficzne konkursy przyrodnicze

Informujemy, że w związku z wystą-
pieniem na terenie Miasta i Gminy Serock 
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 
– suszy - w dniach od 11 maja 2019 r. do 10 
lipca 2019 r., komisja do spraw oszacowania 
zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji rol-
nej dokonała oszacowania strat w gospodar-
stwach rolnych. Przypominamy, że wnioski 
o oszacowanie szkód, zgodnie z Obwiesz-
czeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
przyjmowane były od producentów rolnych 
do dnia 12 lipca 2019 r. Szacowania strat 
w produkcji roślinnej, zgodnie z Zarządze-
niem nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 
23 kwietnia 2019 r. dokonywała Komisja, 
w skład której weszli pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku, pracownicy Ma-
zowieckiej Izby Rolniczej oraz Mazowieckie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu i sprawności 

członków Komisji, szacowanie u producen-
tów rolnych odbywało się na bieżąco. Prace 
w terenie komisja prowadziła równolegle 
z przyjmowaniem wniosków. Szacowanie 
szkód zakończyło się 16 lipca 2019 r. Zgod-
nie z raportem opublikowanym przez Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Pań-
stwowy Instytut Badawczy, który prowadzi 
System Monitoringu Suszy Rolniczej, suszą 
zostały dotknięte uprawy zbóż jarych, ozi-
mych oraz rzepiku i rzepaku, łąki.

Wyniki szacowania w liczbach:
- 107 złożonych wniosków producentów 

rolnych o szacowanie szkód w gospodarstwie 
rolnym, tyle samo spotkań z rolnikami w te-
renie;

- 91 sporządzonych protokołów z oszaco-
wania zakresu i wysokości szkód w gospodar-
stwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej spowodowanych wystąpieniem nie-
korzystnego zjawiska atmosferycznego, cze-
kamy na pozostałe protokoły z innych gmin 
celem sporządzenia protokołów zbiorczych;

- 995,13 ha uszkodzonych upraw;
- aż 800 przejechanych kilometrów. 
Obecnie protokoły przygotowywane są 

do wysłania do Wojewody Mazowieckiego 
celem zatwierdzenia. Dopiero po ich zatwier-
dzeniu przez Wojewodę będą mogły zostać 
wydane producentom rolnym. 

Referat Ochrony Środowiska, 
 Rolnictwa i Leśnictwa

Lato w pełni. Słoneczna pogoda sprzyja 
aktywnemu spędzaniu czasu na zewnątrz. Za-
chęcamy Państwa aby na odpoczynek zabrać 
aparat fotograficzny a potem… wziąć udział 
w naszych konkursach fotograficznych. Za-
rządzeniem nr 106 z dnia 19 lipca 2019 r. 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłosił dwa 
przyrodnicze konkursy fotograficzne:

 Pierwszy z nich to „Moja nierucho-
mość w cieniu drzew”

Osoby, chcące wziąć udział w konkursie 
muszą wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym 
swojej posesji, na której rosną drzewa rodzi-
mych gatunków, występujących w Polsce. Przez 
rodzime gatunki drzew rozumie się m.in.: 

dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk 
zwyczajny, lipa drobnolistna, olsza czarna, 
brzoza brodawkowata, klon jawor, jesion wy-
niosły, grab pospolity, sosna pospolita, świerk 
pospolity, modrzew europejski, sosna limba, 
jodła pospolita, sosna górska, czeremcha, ja-
rząb pospolity. Na nieruchomości, która bę-
dzie fotografowana musi rosnąć przynajmniej 
jedno drzewo, które zostanie uchwycone na fo-
tografii. Fotografie, które uczestnicy będą wy-
konywali muszą przedstawiać drzewo jako ele-
ment aranżacji ogrodu, ukazywać jego piękno.

Warunki udziału:
1) Warunkiem udziału w konkursie jest 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego sta-
nowiącego załącznik do niniejszego Regulami-
nu oraz dołączenie zdjęć wykonanych apara-
tem cyfrowym na płycie CD i wydrukowanych 
na papierze fotograficznym w formacie A4.

2) W konkursie obowiązuje zasada jedno 
zgłoszenie – jedna nieruchomość.

3) Minimalna ilość zdjęć jednej nierucho-
mości to 4 (prezentujące różne perspektywy 
drzewa) , maksymalna 20, przy czym ilość 
zdjęć nie zwiększa szans na wygraną. 

Do udziału w konkursie dopuszcza się 

wyłącznie prace fotograficzne wykonane in-
dywidualnie, do których uczestnik ma pełne 
prawa autorskie. Zdjęcia mogą być poddane 
obróbce fotograficznej.

Drugi konkurs: to „Serocka przyroda w 
obiektywie”

Tematem przewodnim konkursu jest 
ożywiona i nieożywiona przyroda, krajobraz 
środowiska naturalnego Miasta i Gminy Se-
rock, bioróżnorodność biologiczna. Osoby 
chcące wziąć udział w konkursie muszą wy-
konać zdjęcie aparatem cyfrowym obiektu 
przyrodniczego, krajobrazu naturalnego, zja-
wiska przyrodniczego itp. znajdującego się na 
terenie Miasta i Gminy Serock. Do konkursu 
mogą być zgłaszane fotografie prezentują-
ce m.in. całe krajobrazy, pojedyncze rośliny 
występujące w środowisku naturalnym, zwie-
rzęta napotkane na terenie Miasta i Gminy 
Serock, wszystko co dotyczy środowiska na-
turalnego. 

Warunki udziału:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego sta-
nowiącego załącznik do niniejszego Regula-
minu oraz dołączenie zdjęcia wykonanego 
aparatem cyfrowym na płycie CD i wydruko-
wanego na papierze fotograficznym w forma-
cie A4. 

2. Dopuszcza się dokonanie maksymalnie 
3 zgłoszeń do konkursu przez jedną osobę.

3. Do udziału w konkursie dopuszcza się 
wyłącznie prace fotograficzne wykonane in-
dywidulanie, do których uczestnik ma pełne 
prawa autorskie.

4. Zdjęcia mogą być poddane obróbce fo-
tograficznej.

5. Podpisane oświadczenia, że podczas 
wykonywania fotografii nie został uszkodzo-
ny fotografowany obiekt oraz nie ucierpiało 
żadne zwierzę, oświadczenie, że Uczestnik 
konkursu zapoznał się z regulaminem kon-
kursu i akceptuję jego postanowienia oraz 
oświadczenie, że Uczestnik jest autorem zdjęć 
zgłoszonych do konkursu i posiada do nich 
pełne prawa autorskie. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są 
od 22 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z praca-
mi konkursowymi należy wysyłać na adres 
Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 
21, 05 – 140 Serock lub złożyć w kancelarii 
ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, 
dopuszcza się również przysyłanie formu-
larzy zgłoszeniowych wraz ze zdjęciami na 
adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl.

Więcej informacji na temat konkursu 
udziela: Referat Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa 22 782 88 40. Szczegółowe 
informacje na temat konkursów znajdują się 
w regulaminach, które znajdują się na stronie 
internetowej i w siedzibie Urzędu.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Rewitalizacja Skweru Wojska Polskiego w Serocku

Z końcem czerwca Skwer Wojska Polskiego w Serocku, znajdu-
jący się u zbiegu ulicy Pułtuskiej i Wyzwolenia zyskał nowe obli-
cze. Znajdująca się tam zieleń wymagała odświeżenia, dlatego też 
skwer został na nowo zagospodarowany, posadzone zostały nowe 
krzewy i byliny. W centralnym miejscu placu posadzonych zostało 
kilkadziesiąt róż, kosodrzewin i traw ozdobnych. Tuz obok w miej-
scu rozebranej klinkierowej konstrukcji zainstalowana została fon-
tanna w postaci kuli granitowej, wokół której posadzone zostały 
także krzewy róż oraz byliny – lawendy i szałwie. Obok fontanny 
zamontowano ławkę, którą Serocczanom podarowali mieszkańcy 

Dzierżoniowa z okazji jubileuszu 15-lecia współpracy partnerskiej. 
Ławka została przekazana Burmistrzowi Arturowi Borkowskiemu 
podczas majowej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dzierżoniowie. 
Serdecznie dziękujemy naszym Dzierżoniowskim Przyjaciołom za 
prezent.

Całość prac prowadzona była we własnym zakresie, przez pracow-
ników Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Se-
rocku.

Miejsko-Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Serocku

Serocki Rower Miejski 
cieszy się dużą popularnością! 

Uruchomiony 24 czerwca system, składający się początkowo 
z trzech stacji rowerowych został, zgodnie z planem, rozszerzony 
o dwa nowe punkty. 4 lipca uruchomiona została stacja rowerowa 
„Zegrze Skatepark” obok przystanku autobusowego w Zegrzu, a nie-
cały tydzień później w sąsiedztwie głównego przystanku autobusowe-
go w Serocku, naprzeciwko Centrum Kultury i Czytelnictwa. 

Miesiąc od startu pilotażowego systemu możemy poinformować 
o 120 użytkownikach, którzy choć raz skorzystali z białych rowerów 

oznaczonych #mobilnyserock. I to wszystko mimo utrzymującej się 
długo niesprzyjającej do rowerowych wycieczek pogody! 

Przypominamy, że w wakacyjne weekendy warto wybrać się 
również w rejs statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim, rejs katamara-
nem i skorzystać z przejażdżki nie tylko wypożyczonym rowerem 
ale też skuterem. Szczegóły na stronie www.serock.pl w zakładkach: 
„Dla Turysty - #mobilny Serock i Rejsy po Jeziorze Zegrzyńskim”.

Referat Administracyjno-Gospodarczy
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39. ROCZNICA POROZUMIEŃ 
SIERPNIOWYCH 1980 ROKU 

Sierpień 1980 był impulsem do przemian 
systemowych, które w ostateczności dopro-
wadziły do upadku PRL i innych krajów 
demokracji ludowej z bloku wschodniego, 
odzyskania suwerenności przez Polskę i po-
wstania III Rzeczypospolitej.

14 sierpnia w stoczni gdańskiej pod przy-
wództwem Bogdana Borusewicza zorganizo-
wano strajk w proteście przeciwko wyrzuceniu 
z pracy Anny Walentynowicz. Wkrótce kolejne 
zakłady pracy rozpoczynały strajk solidarnościo-
wy, 16 sierpnia stworzono Międzyzakładowy Ko-
mitet Strajkowy, następnego dnia sformułowano 
21 postulatów MKS. Oprócz tych związanych 
z gospodarką, były postulaty polityczne - m.in. 
utworzenie wolnych związków zawodowych, 
przestrzeganie zagwarantowanej w konstytucji 
wolności słowa, zwolnienie więźniów politycz-
nych. 21 sierpnia do Gdańska przyjechała dele-
gacja rządowa z wicepremier Jagielskim na czele, 
a 24 sierpnia powołano komisję ekspercką wśród 
której byli m.in. Tadeusz Mazowiecki, Bronisław 
Geremek. Rozpoczęły się rozmowy, MKS repre-
zentował coraz więcej zakładów- w momencie 
podpisania porozumień 700. 30 sierpnia w Szcze-
cinie podpisano porozumienia z władzą, w Gdań-
sku zrobiono to 31 sierpnia, władza zgodziła się 
na wszystkie postulaty. 17 września powstał Nie-
zależny Związek Zawodowy „Solidarność”. Bez 
tego 10-milionowego ruchu społecznego nie było-
by zapewne nie tylko wolnej Polski, ale i Europy 
zjednoczonej w obecnym kształcie. 

W rocznicę porozumień sierpniowych 
z 1980 r. obchodzimy w Polsce Dzień Solidar-
ności i Wolności upamiętniający podpisanie 
trzech porozumień zawartych pomiędzy ko-
mitetami strajkowymi a rządem PRL.

Źródło: www.historykon.pl/www.wikipedia.pl

75. ROCZNICA WYBUCHU 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Powstanie wybuchło 1 sierpnia o godz. 

17.00 (Godzina „W”). Trwało 63 dni. W wal-
kach wzięło udział około 23 tys. żołnierzy AK 
z okręgu warszawskiego. Powstańców wspie-
rali żołnierze podziemia z okolic stolicy, m.in. 
z Legionowa. Walczących wspomagali boha-
terscy mieszkańcy Warszawy oraz Brytyj-
czycy – poprzez zrzuty broni i zaopatrzenia. 
Armia Czerwona nie pomogła powstańcom. 
Polacy z Armii gen. Berlinga wbrew rozka-
zom przeprawiali się przez Wisłę i pomagali 
w powstaniu. Żołnierze niemieccy posiadali 
wsparcie artylerii, czołgów i lotnictwa. Dodat-
kowo ściągnęli do walk w Warszawie odziały 
SS, RONA oraz kryminalistów Dirlewangera. 

Pierwsze 4 dni walk to sukcesy powstańców 
– opanowują część dzielnic, ujawniają się 
władze cywilne, wydawana jest prasa oraz 
Dzienniki Ustaw. Niestety Niemcy szybko 
przechodzą do kontrnatarcia. Zaczynają się 
krwawe walki, bombardowania, rozstrzeliwa-
nia rannych i ludności cywilnej. Już 8 sierpnia 
upada Wola, a kolejne dzielnice kapitulują we 
wrześniu. Do samego końca trzyma się Śród-
mieście i Stare Miasto. Powstanie upadło 2 
października. Do niewoli dostał się sam Ko-
mendant Główny AK – gen. Tadeusz „Bór” 
Komorowski oraz większość dowództwa AK, 
a także przedstawiciele rządu londyńskiego. 
W powstaniu zginęło 18 tys. żołnierzy AK, 
ok. 25 tys. zostało rannych. W wyniku walk 
i rozstrzeliwań zginęło 160 tys. cywilów. Po 
wysiedleniu miasta z resztek ludności i po 
wyprowadzeniu jeńców Hitler rozkazał zrów-
nać Warszawę z ziemią.

Z okazji 75. Rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego we wszystkich miastach 
i gminach Powiatu Legionowskiego odbywać 
się będą uroczyste obchody. Szczegółowy 
program na stronie www.historia.serock.pl. 

ze Śląska regularnych oddziałów WP do walki 
z Niemcami przystąpiła miejscowa samoobrona, 
stanowiąca prawdziwą „sól ziemi czarnej”, zło-
żona z dawnych powstańców śląskich i harcerzy, 
broniła m.in. Katowic i Chorzowa. Przełamanie 
przez Niemców obrony granic spowodowało od-
wrót wojsk polskich na całym froncie. Klęska Ar-
mii „Prusy” na Kielecczyźnie, za którą w dużym 
stopniu odpowiadał lekceważący przeciwnika jej 
dowódca gen. Stefan Dąb-Biernacki, przyśpieszy-
ła wycofanie się na linię obronną na rzekach Na-
rew, Wisła i San. W tym czasie Warszawę opu-
ściły władze cywilne, które udały się na wschód, 
a następnie na południe kraju. Za nimi wyjechał 
ze swoim sztabem naczelny wódz Edward Śmi-
gły-Rydz, który wskutek źle funkcjonującej łącz-
ności stopniowo tracił realne możliwości dowo-
dzenia wojskiem. 8 września niemieckie oddziały 
pancerne dotarły do Warszawy. 

Marek Gałęzowski IPN „Polski wrzesień”

We wrześniu rozpoczęła się trwająca 6 lat 
wojna, która pochłonęła ponad 70 milionów 
ofiar i zaangażowała blisko 33 państwa na ca-
łym świecie. Wojna toczyła się na wszystkich 
frontach Europy, częściowo w Azji, w północnej 
Afryce i na Bliskim Wschodzie. Walczono na 
lądzie, w powietrzu i na wszystkich oceanach. 
Niemcy Adolfa Hitlera prowadziły wojnę bez-
względną, totalną, skierowaną również przeciw-
ko ludności cywilnej. 3 września Wielka Brytania 
i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom i kon-
flikt polsko-niemiecki wkroczył w ten sposób 
na arenę międzynarodową. 17 września 1939 r. 
Armia Czerwona wkroczyła do Polski łamiąc 
w ten sposób polsko-sowiecki pakt o nieagresji 
z 1932 r., a nocą z 17 na 18 września Rząd Pol-
ski ewakuował się do Rumunii. Serock w ogniu 
działań wojennych znalazł się już 5 września, a to 
za sprawą nalotów. Do miasta oddziały okupanta 
wkroczyły 9 września zajmując nocą całe miasto. 
5 października bitwą pod Kockiem zakończyła 
się trwająca od września Wojna Obronna Polski 
– Kampania Wrześniowa.  

Uroczystości związane z 80. Rocznicą wy-
buchu II wojny światowej w Serocku odbędą 
się 1 września. O godz. 11.00 w kościele pa-
rafialnym odprawiona zostanie Msza święta 
w intencji poległych w walkach za Ojczyznę, 
o godz. 12.00 na serockim rynku będzie miał 
miejsce Apel Pamięci, zaś o 18.00 odbędzie 
się spektakl, na który bezpłatne wejściówki 
można odebrać w Centrum Kultury i Czy-
telnictwa po 15 sierpnia. Dzień wcześniej 
– 31 sierpnia o godz. 15.00 w Izbie Pamięci 
i Tradycji Rybackich w Serocku odbędzie się 
prelekcja dr. Mirosława Pakuły „Walki na Zie-
mi Serockiej we wrześniu 1939 r.”

Z kart historii....

80. ROCZNICA 
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
We wczesnych godzinach rannych 1 wrze-

śnia 1939 r., bez wypowiedzenia wojny, Niemcy 
zaatakowały Polskę na całej długości granicy 
między obydwoma państwami. Symbolicznym 
początkiem drugiej wojny światowej stał się 
ostrzał polskiej składnicy tranzytowej Wester-
platte w Gdańsku przez pancernik „Schleswi-
g-Holstein”. Żołnierze polscy, mimo ogromnej 
przewagi agresora, od początku stawiali boha-
terski opór. Na północy uderzenie niemieckich 
wojsk pancernych doprowadziło do rozbicia czę-
ści wojsk Armii „Pomorze” w Borach Tucholskich 
oraz, mimo początkowego sukcesu pod Mławą, 
Armii „Modlin”. Znaczący sukces lokalny zano-
towała natomiast na zachodnim odcinku frontu 
Wołyńska Brygada Kawalerii, która 1 września 
w bitwie pod Mokrą zadała duże straty nie-
mieckiej dywizji pancernej. Na południowym 
zachodzie w pierwszych dniach wojny Niemcy 
zmusili do odwrotu Armię „Kraków”, zajmując 
Śląsk, i przekroczyli Karpaty, odrzucając słabą 
na tym odcinku obronę polską. Po wycofaniu się 
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Absolutorium dla Burmistrza
Jednomyślnie udzielone absolutorium 

dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock z ty-
tułu wykonania budżetu za 2018 rok 

Pan Artur Borkowski jednogłośnie uzy-
skał absolutorium z tytułu wykonania ubie-
głorocznego budżetu. W dniu 26 czerwca 
2019 r. odbyła się II część X sesji, w trakcie 
której Rada Miejska w Serocku wyraziła 
pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock w wydatkowaniu publicznych 
pieniędzy, głosując za udzieleniem absoluto-
rium z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Serock za 2018 rok. 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku 
nowelizacją ustawy o samorządzie gmin-
nym,  procedurę udzielenia absolutorium 
rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza 
Raportu o stanie Miasta i Gminy Serock na 
2018 rok. Dokument ten obejmuje podsumo-
wanie działalności Burmistrza, a w szczegól-
ności realizacji polityki gospodarczej, spo-

20-lecie legionowskiego WOPR
20 lat temu, 29 czerwca 1999 roku po-

wołano Legionowskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. W piątek 28 czerwca 
w siedzibie WOPR w Zegrzu Południowym 
odbyła się gala, podczas której podsumowano 
lata pracy.

Z rąk starosty Roberta Wróbla jednostka 
otrzymała sztandar. Wyróżniono najaktyw-
niejszych z 450 członków ratowniczej orga-
nizacji. Nagrody ufundowały samorządy oraz 
sieć komórkowa.

Na wniosek Ministra Zdrowia, Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał me-
dale za Zasługi dla Ratownictwa Medyczne-

go. Srebrny Krzyż otrzymał Wiesław Kruk, 
Brązowy Krzyż otrzymała Beata Dąbkowska 
Witecka.

Złotą Odznaką Honorową Legionow-
skiego WOPR odznaczeni zostali: Beata Dąb-
kowska-Witecka, Marek Borowiec, Rafał Ko-
walczyk, Wiesław Kruk, Jacek Lewandowski, 
Edward Rapacki, Robert Rodziewicz, Maciej 
Sterliński. Srebrną Odznaką Honorową Le-
gionowskiego WOPR odznaczeni zostali: 
Wojciech Trzopek, Piotr Soliński, Adam Wi-
tecki, Izabela Solińska, Łukasz Otto, Bartło-
miej Getlich, Albert Ścibor.

Brązową Odznaką Honorową Legionow-

skiego WOPR odznaczeni zostali: Mariusz 
Adamczyk, Kamila Otto, Monika Kacprzak, 
Marcin Brzeziński, Kinga Czerwińska, Janusz 
Trzopek, Artur Kędzierski, Adrian Niski, 
Marta Sułkowska.

Marszałek Województwa Mazowieckie-
go Adam Struzik przyznał Legionowskie-
mu WOPR medal Pro Mazovia. Wręczenia 
medalu w imieniu marszałka dokonał Artur 
Pozorek. Również dyplomy uznania od mar-
szałka otrzymali: Krzysztof Jaworski, Robert 
Rodziewicz, Wiesław Kruk, Beata Dąbkow-
ska-Witecka, Maciej Sterliński, Marek Boro-
wiec, Łukasz Otto, Piotr Soliński, Izabela So-

45 lat minęło jak jeden dzień!

29 czerwca była nie lada okazja do świę-
towania w Kole Gospodyń Wiejskich Do-
sin. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 
45-lecia Koła odbyło się jak zawsze w miłym 
towarzystwie i wesołym nastroju. Przybyli 
zacni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Se-
rock, przedstawiciele Klastra Kół Gospodyń 
Wiejskich całej gminy, przyjaciele dosiń-
skich gospodyń. Było uroczyście, radośnie 
i pysznie, jak to u dobrych Gospodyń. Za-
łożycielki jubileuszowego koła: Karolina 
Szczęsna i Cecylia Nowakowska zebrały 
wiele życzeń oraz kwiatów w podziękowaniu 
za wieloletnią działalność, pomysły, wytrwa-
łość. To niezwykła umiejętność przez tyle 
lat działać tak prężnie i w dobrej zgodzie 
wielopokoleniowej. Bo przecież koło skupia 
babcie, matki, córki, wnuczki i prawnuczki. 
Łączy je przyjaźń, uśmiech, miłość do go-
towania i wspólna radość z tego co robią. 
A wiadomo, że jeśli w działanie wkładamy 

Szlachetni z Jadwisina

lińska, Rafał Kowalczyk, Jacek Lewandowski, 
Artur Kędzierski.

Również członkowie Młodzieżowej Grupy 
Ratownictwa Wodnego mieli swoją chwilę pod-
czas uroczystości. Osoby, które od października 

2018 roku szkoliły się aktywnie, zostały włączo-
ne w struktury WOPR, stając się pełnoprawny-
mi członkami. Nowi członkowie to: Zuzanna 
Wojciechowska, Dariusz Szkolniak, Jarosław 
Tomczak, Kacper Sienkiewicz, Michał Mazu-

rek, Marta Trawczyńska, Michał Rasiński, Łu-
kasz Skiba, Marta Robakiewicz, Paulina Mur-
taś, Jakub Fabijańczuk, Natalia Skierska.

Na podstawie: Gazeta Powiatowa,
powiat-legionowski.pl; fot. powiat-legionowski.pl 

serce, powstaje coś wyjątkowego. Wszyst-
kim członkiniom koła życzymy pomyślno-

ści, dalszych sukcesów kulinarnych (i nie 
tylko!) i spełnienia marzeń.  

Rada Miejska przed podjęciem uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 
rok, zatwierdziła uchwałą Nr 98/X/2019 spra-
wozdanie finansowe za 2018 rok wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 
– 13 głosami za.

Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni 
zostali zapoznani z pozytywną opinią Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2018 rok.  

Przed głosowaniem nad udzieleniem abso-
lutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock, 
radni zostali zapoznani: ze stanowiskiem Komi-
sji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię 
Komisji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy 
Serock za rok 2018 oraz wnioskiem Komisji o 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Serock z tego tytułu, jak też z pozy-
tywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej w Serocku w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Serock za 2018 rok.

Następnie po przewidzianej w porządku 
obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę   
Nr 99/X/2019 – jednogłośnie 13 głosami za, 
udzielając Burmistrzowi Miasta i Gminy Se-
rock absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu za 2018 rok.

Dobra sytuacja finansowa gminy Serock 
w 2018 roku, to tak naprawdę efekt działań 
poprzedniej kadencji władz samorządowych 
- z burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim na 
czele - którym w imieniu Burmistrza Artu-
ra Borkowskiego składamy podziękowania 
i najserdeczniejsze gratulacje.

W niedzielę 14 lipca 2019 r. w Izbie Pamięci 
i Tradycji Rybackich odbyła się prelekcja dr. Mi-
rosława Pakuły „Szlachetni z Jadwisina. Dzieje 
rodziny Radziwiłłów”. Prelegent przedstawił 
losy trzech pokoleń rodu, uwypuklając ich 
działalność społeczną, charytatywną oraz oma-
wiając postawy w chwilach trudnych dla Polski. 
Goście spotkania mieli możliwość obejrzenia 
unikalnych zdjęć oraz wysłuchania fragmentów 
wspomnień o członkach rodziny Radziwiłłów. 
Wykład był inauguracją cyklu „Spotkań z histo-
rią”, który będzie realizowany  w Izbie.

Izba Pamięci i Tadycji Rybackich

łecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej 
gminy - treść raportu zamieszczona jest na 
stronie www.serock.pl.  Zgodnie z procedurą, 
przedstawienie Raportu zakończyła debata 
na jego temat, w której radni zajęli swoje sta-
nowisko. Następnie przeprowadzone zostało 
głosowanie za udzieleniem Burmistrzowi wo-
tum zaufania 13 głosami za.

Redakcja
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Piknik w Karolinie

13 lipca w Karolinie odbył się Piknik 
pod bocianim gniazdem. Sołtys wsi Karolino 
w imieniu własnym i Rady Sołeckiej powita-
ła wszystkich przybyłych gości. Jak na piknik 
przystało było gwarno, pysznie i zabawnie.

Podczas przedsięwzięcia odbyły się m.in. 
zawody sportowe dla mężczyzn. Drużyny 
brały udział w czterech konkurencjach. Dla 
wszystkich uczestników były przygotowane 
nagrody przekazane przez sponsorów.

Wiele uciechy wywołała konkurencja 
polegająca na przejażdżce specjalnym 
rowerem na wyznaczonym dystansie. Ro-
wer odwrotnie skrętny – bo o nim mowa - 
wzbudził sensację. Jazda na nim wygląda 
dziwnie a zmiana przyzwyczajeń i umie-
jętności wymaga czasu. Chętni zmierzyli 
się z tym niełatwym wyzwaniem i otrzy-
mali nagrody przekazane przez sponso-
rów.

Dla wszystkich dzieci organizatorzy przy-
gotowali upominki. Wieczorem odbyło się 
losowanie nagród za zakupione przysmaki. 
Zabawa taneczna trwała do późnych godzin 
nocnych. Organizatorzy dziękują uczestni-
kom Pikniku za wspólną zabawę, a sponso-
rom i wszystkim, którzy wsparli organizację 
przedsięwzięcia wyrażają wdzięczność za po-
moc i życzliwość.

Organizatorzy

W sobotę, 6 lipca 2019 r. mieszkańcy 
Marynina oraz przybyli goście wspólnie 
bawili się na Pikniku Wspólnoty Marynino. 
Piknik odbył się na placu zabaw w Maryni-
nie. Na gości czekało dużo atrakcji - w tym 
wiele dla najmłodszych - m.in. dmuchańce, 
eurobungee, jazda konna. Przeprowadzo-
no też wielką loterię z nagrodami. Ponad-
to goście mogli skorzystać z poczęstunku. 
Przez całą imprezę uczestnikom umilał czas 
zespół „Sandbal”, który gościł u nas po raz 
pierwszy. Mieszkańcy bawili się do późnych 
godzin nocnych. 

Dziękujemy za obecność i zapraszamy za 
rok!

Sołtys
Elżbieta Kacperska 

wraz z Radą Sołecką

Piknik Wspólnoty Marynino

W piękny sobotni dzień 29 czerwca mieszkańcy „wsi za wodą” i goście bawili się na Wian-
kach, kultywując dawne polskie tradycje związane z Nocą Świętojańską. Jak co roku były atrak-
cje dla każdego. Gościnnie Zespół Aż po Świt bawił uczestników imprezy do północy. Nagrody 
za piękne wianki cieszyły ich autorów. O podniebienie gości zadbały gospodynie z Kani Pol-
skiej. Dziękujemy za wspólną zabawę. 

Organizatorzy

W środę, 10 lipca 2019 r. w Sali Koncerto-
wej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie 
odbyło się uroczyste podpisanie umów na za-
dania związane z Mazowieckim Instrumen-
tem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 
dla gmin z terenu powiatu legionowskiego.

W gronie beneficjentów znalazły się: 
Wieliszew, Serock, Nieporęt i Jabłonna. Przy 
podpisaniu umów oprócz przedstawicieli 

gmin, które otrzymały wsparcie, obecni byli 
z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego: Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego Wiesław Ra-
boszuk, Dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław 
Rybicki, a także Radni Województwa Ma-
zowieckiego: Bożena Żelazowska oraz Piotr 
Kandyba.

W gminie Serock dofinansowane zo-
staną następujące zadania: „Doposażenie 
gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim 
Lesie”, „Modernizacja gminnego placu za-
baw w Borowej Górze” oraz „Naprawa i uzu-
pełnienie elewacji świetlicy wiejskiej” (Szad-
ki – Wola Kiełpińska). Na każde zadanie 
gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 
10 000 zł.

Dofinansowania z MIAS Mazowsze 2019

Aplikacje na telefon

Wianki w Kani Polskiej

Zachęcamy do pobrania aplikacji na 
smartfony. To dobre rozwiązanie nie tylko 
po to, żeby być na bieżąco z organizowany-
mi w gminie przedsięwzięciami, ale również 
– aby lepiej poznać atrakcje i historię miejsc 
w Powiecie Legionowskim. 

Aplikacja POWIAT LEGIONOWSKI podaje 

informacje turystyczne na temat regionu Powiatu 
Legionowskiego w jednym miejscu. Znajdziemy 
w niej najciekawsze atrakcje, zabytki, informacje 
historyczne i bogaty kalendarz wydarzeń kultu-
ralno-rozrywkowych odbywających się w okolicy. 
Absolutnie unikalnym narzędziem, jakie oferu-
je aplikacja, jest mapa dla żeglarzy z wbudowa-

nym alertem, ostrzegającym przed podwodnymi 
przeszkodami i pokazująca głębokość zbiornika 
w danym miejscu. Dodatkowym jej atutem są 
trasy rowerowe i piesze oraz obszerna baza ga-
stronomiczno-noclegowa. Ważną funkcją apli-
kacji jest moduł rozkładów jazdy autobusów 
i pociągów.

Aplikacja powstała na zlecenie Starostwa 
Powiatowego w Legionowie i została sfinan-
sowana ze środków Powiatu Legionowskiego.

Zachęcamy również do pobrania aplika-
cji BLISKO, dzięki której będą Państwo na 
bieżąco z zaproszeniami na przedsięwzięcia 
gminne.

• jeśli masz smartfona pobierz bezpłatną 
aplikację BLISKO

• wpisz w wyszukiwarce swoją miejscowość
• sprawdź z jakich kanałów komunikacji 

korzystają nadawcy (Aplikacja Blisko, SMS, 
E-mail)

• jeśli chcesz otrzymywać wiadomości 
SMS lub E-mail, zarejestruj się przez formu-
larz on-line

• w każdej chwili możesz zmieniać swoje 
ustawienia: nadawców i ich serwisy, kanały 
komunikacji

Od kilku lat Urząd Miasta i Gminy Serock 
oferuje mieszkańcom także  bezpłatny system 
informacji SMS, za pomocą którego przeka-
zujemy najważniejsze informacje z gminy. 
Szczegóły na stronie www.serock.pl w zakład-
ce: Dla mieszkańca – aplikacje mobilne. 
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    Trzecie warsztaty - Dożynki 

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

 

 
 

 

Efektem warsztatów będzie występ w trzecim obrzędowym widowisku 
artystycznym, związanym z DOŻYNKAMI.

Udział w warsztatach - BEZPŁATNY, wiek - BEZ OGRANICZEŃ. 
Spotykamy się o godzinie 10.00 w Klubie Aktywności Społecznej (ul. Kościuszki 8A).

Zapraszamy do udziału w warsztatach:
TEATRALNYCH i WOKALNO - MUZYCZNYCH

towarzyszących realizacji projektu

HARMONOGRAM WARSZTATÓW DOŻYNKOWYCH:

21 sierpnia, 31 sierpnia, 7 września, 14 września, 21 września, 
22 września (dzień widowiska)

22 września 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 przygotowywać się będzie pod 
okiem instruktorek: Ani Kutkowskiej i Bogusi 
Segiet, by podczas Święta Darów Ziemi w Woli 
Kiełpińskiej zaprezentować widowisko oparte 
na dawnych zwyczajach dożynkowych.

Widowisko odbędzie się u schyłku lata, 
kiedy ucichną ostatnie kombajny, odsapną 
snopowiązałki i rolnicy z dziękczynieniem 
będą przyglądać się swoim plonom. Opo-
wiemy o tym dlaczego inaczej dożynki zwą 
się okrężnym lub ograbkiem. Będzie baba, 
broda, pępek i wiązanie mazowieckiej prze-
piórki. A wszystko to przy okrzykach radości, 
z pieśnią na ustach, żwawą muzyką, tańcami 
i z barwnym korowodem wieńców dożynko-
wych. Zapraszamy do udziału w warsztatach!

Beneficjentem projektu Rola Folklora – 
czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzę-
dowości i gawędy o dawnych zwyczajach jest 
Miasto i Gmina Serock. Przedsięwzięcia w ra-
mach projektu realizowane są przez cały rok. 

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 serockiej 
publikacji. Pod koniec roku zaprezentujemy 
również wystawę podsumowującą projekt.

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

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WARSZ-
TATOWYCH: 24 sierpnia, 31 sierpnia, 7 wrze-
śnia, 14 września, 21 września i 22 września 
(dzień widowiska).

Wizyta seniorów w pasiece w Chotomowie
Na początku lipca grupa słuchaczy Se-

rockiej Akademii Seniora gościła w pasiece  
w Chotomowie prowadzonej przez Stowa-
rzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze 
Pszczoły”. Wizyta była realizowana w ra-
mach  projektu edukacyjno - szkoleniowego 
„Chrońmy Nasze Pszczoły”. Na jego realizację 
Stowarzyszenie otrzymało dotację z Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich.   

Na wstępie warsztatów prezesa stowa-
rzyszenia. p. Marek Dudek opowiadał o 
życiu pszczół przekazując wiele ciekawych 
informacji o organizacji rodzin pszczelich, 
ogromnej pracowitości pszczół i ich zna-
czeniu dla środowiska. Na przeźroczach 
można było obejrzeć pszczoły w różnych 
fazach rozwoju, barcie i różne rodzaje 
uli, p. Marek pokazywał również sprzęt 

pszczelarski niezbędny do prowadzenia 
pasieki. Następnie seniorzy wysłuchali wy-
kładu o produktach z ula w kuchni i w ap-
tece, uzyskując  wiele cennych informacji 
o różnych rodzajach miodów i innych pro-
duktów pszczelich oraz ich właściwościach 
zdrowotnych. 

Najodważniejsi seniorzy, ubrani w spe-
cjalne kapelusze, mieli okazję udać się do 

otwartego ula aby obserwować codzienne 
życie pszczół słuchając objaśnień pszcze-
larza. 

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, 

jak ważną rolę spełniają pszczoły w zapyla-
niu roślin, co ma istotny wpływ na wysokość 
plonów z naszych pół i ogrodów. Pszczołom 
grozi wyginięcie dlatego tak ważna jest upra-

wa roślin miododajnych. Seniorzy otrzymali 
pakieciki takich roślin z zachętą do posiania 
ich w swoich ogródkach.  

Serocka Akademia Seniora 

Już po raz 10. odbył się Festyn w Skubiance

15 czerwca 2019 r., w tym tak ważnym 
dla społeczności lokalnej dniu, mieszkańcy 
jak zwykle nie zawiedli i licznie przybyli, 
by świętować Dzień Skubianki. Nie zawie-
dli również zaproszeni goście i przyjaciele 
Skubianki: burmistrz Artur Borkowski, 
wiceburmistrz Józef Zając, były burmistrz 
Sylwester Sokolnicki, Ksiądz proboszcz 
Andrzej Marchlewski, poseł Jan Grabiec, 
radni, sołtysi oraz zaprzyjaźnione Koła Go-
spodyń. Z okazji 10 rocznicy sołtys Marek 

Biliński wręczył statuetki osobom zasłu-
żonym dla Skubianki: A. Borkowskiemu, 
S. Sokolnickiemu, J. Zającowi, Piotrowi 
Kowalczykowi, Kołu Gospodyń Wiejskich 
w Skubiance. 

Przygotowano liczne atrakcje dla dzieci, 
w tym występy, konkursy, zabawy, dmuchań-
ce i wiele innych. O kulinaria zadbało miej-
scowe Koło Gospodyń, druhowie ze straży 
pożarnej prezentowali swoje umiejętności, 
a na boisku piłkarskim odbywały się mecze.

W trakcie wspólnej zabawy wystąpiły 
dwa zespoły: BRAK SNU oraz na zakończe-
nie do tańca zagrał LIDER DANCE. 

Pogoda dopisywała, a mieszkańcy i go-
ście bawili się do późnych godzin wieczor-
nych. 

Jak co roku nie zawiedli też sponsorzy, 
których prezenty sprawiły radość uczestni-
kom festynu. Dziękujemy za obecność i za-
praszamy za rok!

Sołtys Skubianki Marek Biliński
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Barbarkowe warsztaty na podgrodziu 
z roku na rok przyciągają coraz więcej uczest-
ników. Przedsięwzięcie cieszy się dużą popu-
larnością zarówno wśród dzieci jak i doro-
słych. Na Skwer Litewski ściągają zarówno 
mieszkańcy Serocka jak i turyści.

W tym roku „To Barbarki robota” odbyła 
się 7 lipca, a jej tematem przewodnim było 
pszczelarstwo. Lokalni pszczelarze opowie-
dzieli o swojej pasji i pracy, pokazali najstar-
sze i najnowsze ule, zaprosili do smakowania 

swoich wyrobów oraz do udziału w zabawach 
tematycznych. W historycznej narracji towa-
rzyszącej wydarzeniu nie zabrakło opowieści 
o tradycjach pszczelarskich istniejących w Se-
rocku już w średniowieczu.

Wszystkie warsztaty również koncentro-
wały się wokół pszczelarstwa. Można było 
zrobić własnoręcznie różnego rodzaju kwiat-
ki, ule, filcowe pszczółki, kwietne wianki, 
pszczółkowe portreciki. Można było również 
namalować obraz, pomalować kafelki, poro-

bić wycinankowe i szydełkowe koronki, zro-
bić własną biżuterię.

Wiele radości sprawiły najmłodszym 
zabawy pszczółkowe i wspólne tańce z ani-
matorkami w pszczelich kostiumach. Jak co 
roku towarzyszyli nam również dawni wojo-
wie, którzy zaprosili do swojego obozowiska, 
gdzie między innymi przyrządzano słowiań-
ską strawę i opowiadano o rzemiośle rycer-
skim. Nie zabrakło również, wyczekiwanych 
przez publiczność, nie-krwawych walk.

Pszczółkowo        na Barbarkowych warsztatach

Barbarkowe warsztaty na podgrodziu to 
również okazja do obejrzenia dzieł lokalnych 
rękodzielników i spróbowania lokalnych 
przysmaków, przygotowanych przez dzia-
łające w gminie Koła Gospodyń Wiejskich 
i stowarzyszenia. Na stoisku promocyjnym 

Urzędu Miasta i Gminy w Serocku można 
było otrzymać okolicznościowy gadżet oraz 
wygrać serockie upominki.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obec-
ność. Wiele radości sprawia nam tak liczny 
udział w warsztatach, dobre słowa, które do nas 

kierujecie i Wasze zadowolenie z udziału w Bar-
barkowej robocie. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomogli nam w organizacji przedsięwzięcia 
oraz wszystkim rękodzielnikom, prowadzącym 
warsztaty, pokazy, narrację i zabawy.

Redakcja
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KULTURA

Szalone lata polskiego big-beatu

KULTURA

Fontanna Muzyki z Grzecznymi Chłopcami

30 czerwca na serockim rynku było swi-
ngowo, a nawet tanecznie i bujająco, a to za 
sprawą pięciu utalentowanych "Grzecznych 
Chłopców" którzy jak się przekonaliśmy lubią 
bawić się muzyką.

Ostatni dzień czerwca przyniósł bardzo 
wysokie temperatury, ale to nie przeszkodzi-
ło miłośnikom muzyki w pojawieniu się na 
koncercie na serockim Rynku. Przybyłych 
przywitała Dyrektor CKiCz Renata Mulik,  

zainaugurowała tegoroczny cykl koncertów 
"Fontanna Muzyki" oraz  życzyła cudownych 
wrażeń podczas  koncertu.

Mimo niesprzyjającego upału, energia 
nie opuszczała Swingin' Boys, którzy dawali 
z siebie wszystko i zjednali sobie publiczność. 
Oprócz standardów przygotowali współcze-
sne piosenki w oryginalnych, swingowych 
aranżacjach. Jasny ton, ciepłe brzmienie, 
płynne frazy wokalisty okraszone wspaniałą 

muzyką tworzyły smaczną całość. Usłysze-
liśmy m.in. piosenki pt. "Za Tobą pójdę jak 
na bal", "Cuben pete", "Rolling in the deep", 
"Ona tańczy dla mnie", Małomiasteczkowy.

Grzeczni Chłopcy Swingin' Boys wystąpi-
li dla nas w składzie: Grzegorz Duszak - wo-
kal i gitara, Łukasz Jankowski - flet poprzecz-
ny, Piotr Iwański - piano, Radosław Mysłek 
- perkusja Michał Mościcki - kontrabas.

CKiCz w Serocku

Lipcowa fontanna muzyki (21.07) 
brzmiała big-beatowymi rytmami. Dzięki Ar-
leta & Accoustic Warsaw Band bawiliśmy się 
przy muzyce z czasów największych gwiazd 
polskiej muzyki rozrywkowej, do których 
należeli m.in. Karin Stanek, Mira Kubasiń-
ska, Czesław Niemen oraz zespoły Skaldowie, 
Czerwone Gitary, Breakout. Wiele z nich ze-
spół zagrał w nowych ciekawych aranżacjach. 

Gwiazda zespołu to Arleta Lemańska, 
która jak sami się przekonaliśmy nie tylko 
świetnie śpiewa, ale i świetnie sprawdza się 

w roli konferansjera. Zespół Warsaw Acco-
ustic Band: Pierwsze i jedyne skrzypce zespo-
łu to Joanna Young. Paweł Wiśniewski to nie 
tylko pianista zespołu, ale i jego muzyczna 
encyklopedia. Za mocne brzmienie i basy 
odpowiedzialny był Karol Nowak, a pałeczki 
w zespole nie bez powodu trzyma perkusista 
Dariusz Kłosowski. Wirtuoz sześciu strun 
i mistrz fachu, gitarzysta to Aleksander Kaba-
ciński, który chętnie udzieli wam lekcji gry na 
gitarze w naszym Centrum Kultury.

CKiCz w Serocku

Wymiana Miast Partnerskich - Dzierżoniów

Letnie kolonie to prawdziwe skarbnice 
przygód. Wie o tym każdy, kto choć raz spędził 
w ten sposób okres wakacji.

W dniach 1-7 lipca gościliśmy 45-osobo-
wą grupę z Dzierżoniowa w ramach wymiany 
miast partnerskich. Grupa podczas pobytu 
poznała historie Miasta Serock, odbyła wy-

cieczkę do pobliskiego Pułtuska gdzie miała 
zaplanowany rejs gondolami i basen. W kolej-
nych dniach odwiedziła Warszawę, odwiedza-
jąc takie miejsca jak: stare miasto, PGE stadion 
narodowy, muzeum powstania warszawskie-
go, zoo, pałac kultury i nauki. Dodatkowymi 
atrakcjami była jazda konna w pobliskim Ka-

rolinie w szkole jazdy konnej" Pod rozbryka-
nym kucykiem", gra w kręgle w hotelu Narvil 
oraz rejsy "garbusami" po rzece Narew. 

To był bardzo ciekawy i miło spędzony 
tydzień. Mamy nadzieję ,że wszyscy zapamię-
tają wiele wrażeń do końca życia. A my zapra-
szamy za rok!                  OSiR w Serocku

MERC-INTEGRA znów zagościła na serockim rynku 

Już po raz siódmy wielbiciele Mercedesów 
zaprosili mieszkańców Serocka i turystów na 
pokaz ponad 100 aut tej znanej marki. Odbył 

się on na rynku w ramach VII Zlotu Merc – 
Integra 2019.

Uczestników zlotu przywitał burmistrz Ar-
tur Borkowski, z podziwem zauważając, że tak 
wiele aut udało się precyzyjnie ustawić na ogra-
niczonej przestrzeni rynku rozplanowanego w 
średniowieczu. Podziękował również za organi-
zację wydarzenia pani Annie Masiak, która przy 
wsparciu synów Marcina i Szymona oraz grupy 
zaangażowanych mercedesowiczów realizuje 
kolejne edycje Merc-Integra. Jako widzowie 
mieliśmy okazję podziwiać np. dwa najstarsze 
auta zlotu Mercedes SL W113 Pagoda z lat 60 
i inne auta na żółtych tablicach, świadczących 
o tym, że do zabytkowych aut już należą.

Chętnie zaglądano pod maski i do wnętrz 
samochodów, podziwiano kształty nadwozi, 

omawiano wyrafinowane przeróbki i dodat-
ki, fotografowano się przy kabrioletach czy 
najdroższym z wystawionych aut Mercedesie  
GT S AMG. Zainteresowanie budziły tak-
że dwa mercedesy w stylu "rust" ze Stajni 
W124, o charakterystycznym rdzawym ko-
lorze karoserii. Na eksponowanym miejscu 
przed ratuszem lśniły nowością 3 auta tj. 
S-klasse W222, Nowe GLE oraz C-klas-
se C43 AMG prezentowane przez Merce-
des benz MB motors Piaseczno, wspiera-
jące tegoroczne spotkanie użytkowników 
Mercedesów - przybyli oni z całej Polski, 
a nawet z Norwegii. Tradycyjnie wszyscy 
ustawili się do wielkiej wspólnej merc-ro-
dzinnej fotografii na serockim rynku.

Redakcja



22 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 23I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

SPORT

Narvil Gentlemen’s Tennis Cup 2019
W weekend 21-22 czerwca odbyła się 

piąta edycja turnieju Narvil Gentlemen’s Ten-
nis Cup, w którym tradycyjnie udział wzięli 
przedstawiciel kultury i biznesu. Tegoroczny 
turniej objęty był patronatem honorowym Pol-
skiego Związku Tenisa oraz Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock, Artura Borkowskiego. Pary 
deblowe wyłonione do rozgrywek finałowych 
w systemie pucharowym, zajęły następujące 
miejsca: III zdobyli Karol Strasburger, Robert 
Rozmus, którzy pokonali parę Jan Englert 
i Wojciech Dąbrowski. Miejsce II zdobyli To-
masz Gęsikowski i Andrzej Gantner (PFPŻ), 
z którymi w meczu finałowym zwyciężyła para 
mistrzowska - Tomasz Stockinger i Cezary 
Zbyrowski (Orange). Podczas gali finałowej 
kończącej turniej burmistrz Serocka wręczył 
zwycięzcom ufundowane przez siebie trofea.

Hotel Narvil

W programie spotkania z autorami literatury dziecięcej,  
gry i animacje literackie, warsztaty plastyczne
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Zapraszamy najmłodszych do wakacyjnej przygody z książką

9 sierpnia 2019 godz. 15:30 - 17:00
L E G I O N O W O  
skwer przy placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 
– Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie

12 sierpnia godz. 15:00 - 18:00
L E G I O N O W O
Park Solidarności 
– Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

25 sierpnia godz. 17:00 - 19:00
W I E L I S Z E W
plac przy Jeziorze Wieliszewskim 
– Ośrodek Kultury w Wieliszewie

31 sierpnia godz. 15:00 - 18:00
S E R O C K
plaża miejska 
– Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

7 września godz. 16:00 - 19:00
J A B Ł O N N A
park w Zespole Pałacowo-Parkowym PAN 
– Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. J. Twardowskiego  
w Jabłonnie, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie
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SPORT

Wakacje na sportowo

W czasie wakacji w każdą sobotę i niedziele w  godzinach 11.00-
13.00 na zielonym bosku na plaży miejskiej  w Serocku pracuje Ani-
mator Sporu i Rekreacji. Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku szkol-
nym. Wszystkie dzieci będą mogły uczetniczyc w grach i zabawach 
na sportowo i mini turniejach. Przewidziane są również konkurencje 
rodzinne. Dla regularnie uczęszczających dzieci na koniec wakacji 
drobne upominki. Zapraszamy!

W czasie wakacji na plaży miejskiej odbywają się także turnieje 
w ramach Letniej Ligi Siatkówki Plażowej. Aktualna klasyfikacja punk-
towa dostępna jest na stronie www.sport.serock.pl. Kolejne rozgrywki 
LLP odbędą się 3 i 17. Regulamin znajduje się na stronie organizatora. 

We wszystkich działaniach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku 
wspiera firma Unijny Wiatr oraz Krzysztof Bońkowski Consulting.

OSiR Serock.
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5 SIERPNIA, dzika plaża w Serocku, g. 18.00
W programie: 

powitanie Flisaków, program artystyczny - SMS Skubianka, 
wspólne ognisko, wejścia na tratwy, rozmowy z Flisakami, plener fotograficzny. 


