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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

Roboty budowlane realizowane w naszej Gminie

INWESTYCJE

Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie Miasta i Gminy Serock

INWESTYCJE

Pomnik na grobie ze szczątkami wykopanymi 
w czasie robót ziemnych w Zegrzu

W czerwcu 2017 roku podczas prac zwią-
zanych z Kompleksową przebudową syste-
mu kanalizacji w Zegrzu wykonawca robót 
znalazł szczątki ludzkie na terenie dz. nr ew. 
111/42 obręb Jadwisin, o czym niezwłocznie 
poinformował Inwestora, Policję i Prokura-
turę. Prokuratura nakazała wstrzymanie prac 
związanych z budową kanalizacji i przepro-
wadzenie badań archeologicznych. W lipcu 
2017 roku Mazowiecki Wojewódzki Konser-
wator Zabytków w Warszawie wydał decy-
zję zezwalającą na przeprowadzenie badań. 
Podczas nich na terenie dawnego cmentarza 
parafialnego w Zegrzu udokumentowano 170 
pochówków. Jednak w wyniku przeprowa-
dzonych badań antropologicznych wydzie-
lono łącznie szczątki 280 osób. Duża część 
szczątków zalegała w tzw. warstwie cmenta-
rzyskowej, przemieszanej warstwie z dużą 
ilością kości, powstałej w wyniku niszczenia 
starszych pochówków przez „młodsze”. Jak 
wykazały badania archeologiczne najstarsze 
pochówki sięgają pierwszej połowy XIII wie-
ku natomiast najmłodsze można datować na 
połowę XIX wieku. Najwięcej pochówków 
można jednak datować na okres od XVI do 
XVII wieku. Sam cmentarz funkcjonował do 
około 1890 roku, kiedy to teren Zegrza został 
wykupiony przez władze carskie na potrzeby 

budowy Twierdzy Zegrze. Wtedy też część 
pochówków została przeniesiona na nowo za-
łożony cmentarz w Woli Kiełpińskiej (głów-
nie szczątki najzamożniejszych rodzin oraz 
pochówki z terenu kościoła).

W dniu 26.11.2018 roku szczątki po ba-
daniach antropologicznych zostały pochowa-
ne w sześciu trumnach na cmentarzu w Woli 
Kiełpińskiej. W 2019 roku na zlecenie Gminy 
został wykonany pomnik, który znajduje się 
w 7 sektorze cmentarza parafii Świętego An-
toniego w Woli Kiełpińskiej.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

W dniu 09.07.2019 r. została zawarta 
umowa na I etap przebudowy drogi gminnej 
nr 180431W – ul. Arciechowska w miejsco-
wości Cupel. Wykonawcą Robót jest firma 
Usługi Remontowo – Budowlane, Brukar-
stwo Łoniewski Stanisław z siedzibą w Se-
rocku. W ramach zadania wykonana zostanie 
nawierzchnia bitumiczna na odcinku I etapu 
(600m)  wraz z warstwą podbudowy, a także 
zjazdy do przyległych nieruchomości i pobo-
cza. W ramach inwestycji zostanie wprowa-
dzona nowa organizacja ruchu w ramach któ-
rej powstaną dwa progi zwalniające. Wartość 
inwestycji to 491 695,19 zł. Na realizację za-
dania Gmina pozyskała fundusze zewnętrzne 
ze środków finansowych budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w kwocie 165 000,00zł.

W Serocku dobiegły końca prace polega-
jące na przebudowie ul. ks. J. Szczygielskiego 
i B. Chrobrego. Wykonawcą robót była fir-
ma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. W ramach zadania 
wyremontowano jezdnie i chodniki obu ulic, 
a także parking przy ul. Szczygielskiego. War-
tość inwestycji to 529 644,62 zł

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Woli Kiełpińskiej trwa remont dzie-
więciu sanitariatów. Inwestycja obejmuje 
swym zakresem kompleksową przebudowę 
istniejących łazienek w budynku szkoły w 
tym: wymianę pionów kanalizacyjnych, in-
stalacji wodociągowej, elektrycznej, zmianę 
układu ścianek działowych i dopasowanie 
układu do obowiązujących przepisów w 

tym zakresie, wykończenie oraz pełne wy-
posażenie sanitariatów. Umowa na zadanie 
została zawarta w dniu 26.07.2019 r. Wyko-
nawcą robót jest konsorcjum firm: Usługi 
Ogólno-Budowlane Tadeusz Głowiński 
z siedzibą w Nowym Dworze Mazowiec-
kim oraz Meritum Group Dariusz Karbowy 
z Dziekanowa Leśnego. Wartość zamówie-
nia 467 943,12 zł.

Zakłada się, że zakończenie prac nastą-
pi z końcem września bieżącego, zostały one 
jednak zaplanowane w ten sposób, aby przed 
rozpoczęciem roku szkolnego część z przewi-
dzianych do remontu łazienek była możliwa 
do użytkowania przez uczniów.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

W 2019 roku Gmina Serock podpisała 
następujące umowy na budowę kanalizacji 
sanitarnej:

1. W kwietniu br. na budowę sieci kana-
lizacji sanitarnej w ulicy Słodkiej w Serocku 
z firmą Usługi Wodno-Kanalizacyjno-Gazo-
we KAN-POL z siedzibą w Markach. Wyko-
nawca w ramach zawartej umowy wybuduje 
kanał sanitarny z rur PVC o średnicy 200 mm 
o długości 221,8 m na podstawie projektu 
opracowanego na zlecenie mieszkańców. 
Ponadto wykona przyłącza do granicy dział-
ki, a mieszkańcom, którzy podpiszą umowy 

z Gminą, do pierwszej studzienki na działce 
licząc od kanału głównego. Wartość umowy 
to 190 527,00 zł. Termin zakończenia zadania 
przewidziano na dzień 31.10.2019 roku.

2. W kwietniu br. na budowę sieci kana-
lizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Stasim 
Lesie, drogach wewnętrznych nr ew, 194/2, 
125/1, 125/4, 154/2, 154/7 obręb 3, przy ulicy 
Długiej w Borowej Górze oraz w ulicy Prostej 
w Ludwinowie Zegrzyńskim (82 m kanału 
na podstawie projektu opracowanego przez 
mieszkańców) z firmą Tomasz Mianowski 
Zakład Usług Budowlanych INWOKAN 

z siedzibą w Wyszkowie. Firma w ramach 
zawartej umowy wybuduje łącznie 730 m 
kanalizacji grawitacyjnej. Ponadto wykona 
przyłącza do granicy działki, a mieszkańcom, 
którzy podpiszą umowy z Gminą, do pierw-
szej studzienki na działce licząc od kanału 
głównego. Wartość umowy to 684 495, 00 zł. 
Termin zakończenia zadania przewidziano na 
dzień 31.08.2020 roku.

3. W maju br. na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz  z przepompownią ścieków 
w ulicy Jaśminowej w Serocku z firmą IN-
WOKAN z Wyszkowa. W ramach zawartej 

umowy wykonawca wybuduje główny kanał 
grawitacyjny z rur PVC o średnicy 200 mm 
i długości 594,7 m oraz podwójny kanał 
tłoczny 2x588,9 m i przepompownię ścieków 
zlokalizowaną przy ulicy Zakroczymskiej. 
Ponadto wykona przyłącza do granicy dział-

ki, a mieszkańcom, którzy podpiszą umowy 
z Gminą, do pierwszej studzienki na działce 
licząc od kanału głównego. Wartość umowy 
to 2 115 600,00 zł. Planowany termin zakoń-
czenia prac przewidziano na dzień 31.08.2020 
roku. 

Prace przy budowie w ulicy Jaśminowej 
w Serocku oraz w drogach wewnętrznych 
w Borowej Górze już trwają. Natomiast w uli-
cy Słodkiej w Serocku rozpoczną się wkrótce.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji
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GOSPODARKA KOMUNALNA

„Białe certyfikaty” dla Miasta i Gminy Serock
W roku 2017 Miejsko Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej podpisał umowę 
z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami 
z siedzibą w Katowicach o współpracy doty-
czącej pozyskania środków finansowych ze 
sprzedaży świadectw efektywności energe-
tycznej. Świadectwa energetyczne, tak zwane 
„białe certyfikaty”, były w myśl ówczesnych 
przepisów uzyskiwane za inwestycje energo-
oszczędne  zakończone po 1 stycznia 2014 r. 
MGZGK po tym terminie wykonał kilka 
inwestycji termomodernizacyjnych i ener-
gooszczędnych, m.in. wymianę okien, ocie-
plenie ścian, wymianę pokrycia dachowego 
w budynkach wielorodzinnych, należących 
do gminnego zasobu mieszkaniowego. 

Zgodnie z zawartą umową Instytut Go-
spodarki Nieruchomościami sporządził au-
dyt efektywności energetycznej w oparciu 
o posiadaną przez MGZGK dokumentację 

techniczną i złożył wniosek do Prezesa Urzę-
du Regulacji Energetyki o wydanie świadec-
twa efektywności energetycznej.

W wyniku podjętych działań w dniu 
3 lipca 2019 roku Prezes URE wydał świadec-
two efektywności energetycznej o wartości 
23,120 toe (ton oleju ekwiwalentnego). Świa-
dectwa zostały wystawione na Towarowej 
Giełdzie Energii S.A. i zostały sprzedane za 
kwotę 42 656,40 zł brutto. 

W dniu 22 sierpnia Miejsko-Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał in-
formację, iż po odliczeniu kosztów poniesio-
nych przez IGN kwota jaką otrzymał Miejsko 
– Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
wynosi 33 272,00 zł. 

Jest to pierwsze takie postępowanie prze-
prowadzone w naszej gminie.  

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

OCHRONA ŚRODOWISKA

Opieka nad wolnożyjącymi kotami
Urząd Miasta i Gminy w Serocku od wie-

lu lat prowadzi działania związane z opieką 
nad wolnożyjącymi kotami, w celu ograni-
czenia i kontroli ich populacji. Jednym z klu-
czowych aspektów tych działań są finansowa-
ne przez gminę zabiegi sterylizacji i kastracji 
kotów, a także ich odpchlenie, odrobaczenie 
i szczepienie, w tym przeciwko wściekliźnie, 
a w przypadku chorób - leczenie. 

Koty wolnożyjące to zwierzęta dzikie, 
które w myśl art. 21 ustawy o ochronie zwie-
rząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. stanowią dobro 
ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione 
warunki rozwoju i swobodnego bytu. Stano-
wią one stały i nieodzowny element ekosyste-
mu (miejskiego i wiejskiego), a ich obecność 
w sposób naturalny zapobiega obecności i roz-
mnażaniu się gryzoni, które mogą być poten-
cjalnym źródłem niebezpiecznych chorób.

Co ważne, nie stanowią takiego zagroże-
nia dla ludzi jak psy pozostające bez odpo-
wiedniego dozoru. W związku z powyższym 
odławianie kotów i umieszczanie ich w schro-
niskach nie jest działaniem, które może przy-
nieść korzyść zwierzętom. Co więcej, z uwagi 
na fakt, że są odrębną kategorią zwierząt wy-
mienionych w ustawie, nie zaliczaną do ka-
tegorii zwierząt bezdomnych, działanie takie 
nie jest dozwolone. 

W przypadku kotów wolnożyjących prio-
rytetem zatem nie musi być szukanie im wła-
ścicieli, gdyż z niewielką pomocą człowieka 
zwierzęta te doskonale poradzą sobie w śro-
dowisku. Działania człowieka należy skiero-
wać na ograniczenie populacji i stworzenie 
ułatwień dla zwierząt, aby lepiej radziły sobie 
w trudnych okresach, w tym m.in. w okresie 
jesienno-zimowym. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą aby 
z rozwagą reagować na koty wolnożyjące, 
nie traktując ich jako zwierzęta bezdomne 
(chyba, że bezspornie wiemy, iż dany kot 
miał kiedyś dom i go stracił - o czym może 
świadczyć np. obróżka). Prosimy o nie-
podejmowanie samodzielnych prób ich 
schwytania. 

Jednocześnie zapewniamy, że podej-
mujemy interwencje w przypadku zgło-
szeń kotów rannych, chorych czy też po-
rzuconych/podrzuconych kociąt, zbyt 
młodych, by samodzielnie przetrwać. 
W takich sytuacjach prosimy o kontakt 
z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa 22 782 88 40 lub Strażą 
Miejską w Serocku.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W PALIWIE  
Każdy rolnik, który w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 sierp-

nia 2019 r. złożył do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
otrzyma wypłatę środków w terminie od 01 października 2019 – 
do dnia 31 października 2019 r. przelewem na wskazany rachunek 
bankowy.

TRZECIA RATA PŁATNOŚCI PODATKÓW LOKALNYCH    
Przypominamy, że do dnia 16 września 2019 roku należy dokonać 

płatności III raty podatków lokalnych. 
W tym terminie płacimy: 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
Termin płatności: osoby fizyczne do 16 września 2019 roku. 

Termin płatności: osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca 
roku 2019.  

PODATEK ROLNY:
Termin płatności: osoby fizyczne do 16 września 2019 roku. 
Termin płatności:  osoby prawne do 16 września roku 2019.  
PODATEK LEŚNY:
Termin płatności: osoby fizyczne do 16 września 2019 roku. 
Termin płatności: osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca 

roku 2019.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
Termin płatności: osoby fizyczne i prawne do 16 września 2019 

roku.
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMU-

NALNYMI 
Termin płatności osoby fizyczne do 16 września 2019 roku.

PODATKI...

Przygotowania do wprowadzenia „Karty Serocczanina”
22 lipca 2019 roku Rada Miejska w Seroc-

ku wyraziła w drodze Uchwały nr 102/XI/2019 
wolę wprowadzenia „Karty Serocczanina” dla 
mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Udogodnienia planowane dla posiada-
czy Karty obejmą zwłaszcza obszary oświa-
ty i wychowania, ochrony zdrowia, kultury 
i sztuki, sportu i rekreacji oraz turystyki i wy-
poczynku - jednak pierwszym i kluczowym 
działaniem będzie obniżenie cen biletów na 
Lokalną Komunikację Autobusową funkcjo-
nującą na terenie Miasta i Gminy Serock. 

Posiadanie Karty zapewni możliwość ko-
rzystania z wielu udogodnień mających na 
celu poprawę warunków życia, a zakres tych 
udogodnień ma na celu zachęcanie osób spo-
za Miasta i Gminy Serock do osiedlania się 
i płacenia podatków na terenie gminy.

Zgodnie bowiem z ww. Uchwałą, o wyda-
nie Karty będą mogły ubiegać się osoby, które 
zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock, 
a także rozliczają się z podatku dochodowego 
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w 
Legionowie, ze wskazaniem adresu zamieszka-

nia na terenie Miasta i Gminy Serock, albo nie 
rozliczają się z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, ale złożą oświadczenie, że Urzędem 
Skarbowym właściwym do rozliczenia podat-
ku dochodowego od osób fizycznych za rok, w 
którym występują o wydanie Karty, jest Urząd 
Skarbowy w Legionowie, ze względu na miejsce 
zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock.

Pierwsze dostępne w ramach „Karty Se-
rocczanina” przywileje mają zacząć obowią-
zywać od początku 2020 roku.

umg

W dniu 15 sierpnia podczas odpustu 
Święta Matki Boskiej Zielnej w Woli Kieł-
pińskiej odbył się po raz trzynasty konkurs 
ZIELE ROKU 2019. W konkursie wzięło 
udział 44 uczestników z terenu gminy Serock. 
Konkurs organizowany był przez Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warsza-
wie, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna oraz 
Proboszcza Parafii Zegrze z siedzibą w Woli 
Kiełpińskiej księdza Andrzeja Marchlew-
skiego. Celem konkursu była popularyzacja 
tradycji wśród rolników i mieszkańców wsi, 

pobudzenie aktywności społeczności wiej-
skiej oraz wyłonienie najbardziej twórczych 
pomysłów kultywujących nasze polskie świę-
to i obrzędów z nimi związanych. Z roku na 
rok impreza cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem. Uczestnicy konkursu wykonali 
kompozycje ze zbóż, kwiatów i ziół.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Józef Lutomirski 
Członkowie: Anna Gajewska, Małgorzata 

Niemczyk, Zofia Pietrzyk i Marian Malinow-
ski dokonała oceny w sposób następujący:

I – miejsce Halina Nałęcz
II – miejsce Maria Chrzanowska
III – miejsce – Iwona Stalmach
Wyróżnienie otrzymali:
Mariola Suska, Maria Pietrzak i Anna 

Ugodzińska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upomin-

ki a laureaci konkursu nagrody ufundowane 
przez Starostwo Powiatu Legionowskiego. 
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy 
za udział w konkursie a laureatom gratuluje-
my wygranych.

Ziele roku 2019
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OŚWIATA

Awans zawodowy nauczycieli

OŚWIATA

Powierzenie stanowisk dyrektorom szkół podstawowych

20 sierpnia 2019 r., w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku odbyły się egzaminy na 
stopień nauczyciela mianowanego, czterech 
nauczycieli kontraktowych zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Miasto 
i Gminę  Serock. Podczas egzaminu nauczy-
ciele prezentowali swój dorobek zawodowy 
oraz swoją wiedzę i umiejętności poprzez 

przedstawienie rozwiązania wskazanego 
przez komisję problemu związanego z wy-
konywaną pracą. Wykonywali też zadanie 
z użyciem narzędzi multimedialnych oraz 
odpowiadali na pytania członków komisji 
egzaminacyjnej dotyczące wymagań nie-
zbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela 
mianowanego.

Wszyscy nauczyciele zdali egzamin na 
stopień nauczyciela mianowanego z czym 
wiąże się stabilizacja zatrudnienia w zawo-
dzie nauczyciela, wzrost wynagrodzenia oraz 
możliwości sprawowania funkcji kierowni-
czych w szkołach. 

ZOSiP Serock

Od 1 września 2019 r., funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku będzie pełniła Pani Małgorzata Szczerba, 
która w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego została wyłoniona na to stanowisko. 

W przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu komisja 
nie wyłoniła kandydata. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Serock powierzył to stanowisko Pani Małgorzacie Paliszewskiej na 
okres od 1  września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku. 

ZOSiP Serock 

Na serockiej mapie murali pojawił się kolejny obiekt  pod znaczą-
cą nazwą „Soczysta Molekuła”.  Jest to następna instalacja realizowana 
w ramach programu WODAWIL, której autorem i wykonawcą jest 
Pan Mariusz Libel. 

Molekuła, inaczej nazywana cząsteczką, występuje w przyrodzie 
jako neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzy-
mywana razem konwencjonalnym wiązaniem chemicznym. Molekułę 
wody tworzą powiązane ze sobą atomy wodoru i tlenu.  Ich wiązanie 
tworzy jedną z najbardziej interesujących substancji w przyrodzie, 
substancji o zadziwiających właściwościach. 

Cząsteczka H2O posiada szereg cech charakterystycznych tylko 
dla niej. Mianowicie  posiada zdolność tworzenia wiązań wodoro-
wych. Wiązania te tworzą otwarte struktury przestrzenne nieraz bar-
dzo rozbudowane absorbując wewnątrz inne substancje w formie tzw. 
hydratów. 

wykazuje się znaczną polarnością i przewodnictwem, jest dobrym 
rozpuszczalnikiem. Woda posiada duże ciepło właściwe i jest jedyną 
substancja wpływającą łagodząco na klimat. 

Na serockiej mapie murali 
pojawił się kolejny obiekt

Rezultatem takiej budowy molekuły i istniejących wiązań wodo-
rowych jest około 40 nadzwyczajnych właściwości wody, 12 struktur 
lodu i wiele wiele hydratów gazowych.

O tym wszystkim oraz o tym iż zasoby wody na ziemi nie są nie-
wyczerpalne pamiętajmy mając codzienny kontakt z molekułą wody; 
molekułą ze wszech miar godną określenia soczysta.

Wcześniejszy stan i wygląd budynku SUW Dębinki.
MGZW

Z osobliwych cech wody możemy wymienić między innymi: trzy 
stany skupienia, wysoki punkt topnienia, wysoką temperaturę wrze-
nia, wysoką lepkość. Woda zmienia swoją objętość w zależności od 
stanu skupienia, posiada wysoką  gęstość która rośnie wraz z ogrze-
waniem,  ma obojętny charakter zasadowo-kwasowy, pH wynosi 7, 
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80. rocznica
80 lat temu wybuchła II wojna światowa. Nie-

miecki nalot na Wieluń i ostrzał Westerplatte o świcie 
1 września 1939 r. rozpoczęły najtragiczniejszy okres 
w historii naszej Ojczyzny. 

Pożoga wojenna nie ominęła Serocka i okolic.  
Rankiem 1 września na bezchmurnym niebie nad 
miastem rozpoczęły się walki powietrzne. Polskie 
myśliwce z Brygady Pościgowej stacjonujące między 
innymi na nieodległym lotnisku polowym w Ponia-
towie koło Wieliszewa, próbowały zatrzymać nie-
mieckie bombowce lecące nad Warszawę. Pierwszego 
dnia wojny został zbombardowany most w Zegrzu ale 
ocalał. 5 września w czasie bombardowania Serocka 
zginęło kilkadziesiąt osób. Trzy dni później Niemcy 
byli już na przedpolach miasta. Ich zwiadowcy zostali 
zatrzymani pod Zegrzem przez żołnierzy Warszaw-
skiej Brygady Obrony Narodowej. Żołnierze niemiec-
cy wkroczyli do Serocka w nocy z 9 na 10 września i 
już następnego dnia zaczęli rabować dobytek oraz ter-
roryzować ludność. 12 września zajęli Dębe, a dzień 
później Zegrze.

Długa noc okupacyjna trwała dla mieszkańców 
Serocka i okolic do jesieni 1944 r. Był to okres na-
znaczony aresztowaniami, egzekucjami, wywózkami, 
głodem i niszczeniem miasta. Po wojnie Serock długo 
dźwigał się z wojennego upadku…
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Flis Obojga Narodów gościł w Serocku!
W poniedziałek, 5 sierpnia 2019 r., gości-

liśmy flisacką załogę, która tradycyjną tratwą 
– pod okiem doświadczonego retmana, Mie-
czysława Łabędzkiego z Ulanowa nad Sanem 
- przypłynęła Narwią do Serocka. 

Flis Obojga Narodów, w ramach którego 
odbywa się spływ, zorganizowano dla upa-
miętnienia 450-lecia Unii Lubelskiej. Jego 
organizatorem był Polski Cech Flisaków, 
Szkutników i Sterników – stowarzyszenie 
kultywujące tradycje dawnych rzemiosł zwią-
zanych z żeglugą rzeczną. 

Trwająca od 27 lipca br. ekspedycja rzecz-
na ma przypomnieć zanikłą tradycję flisacką 
spławu drewna rzeką. (Przez wieki miał on 
również miejsce w Serocku, gdzie Narwią 
i Bugiem spławiano drewno i transportowano 
różnorakie towary). Flis poprzedziło wiąza-
nie tratwy z 13 metrowych bali świerkowych 
na biebrzańskiej bindudze. Do jej zbudowa-
nia zużyto 56 metrów sześciennych drewna 
pozyskanego z Puszczy Knyszyńskiej. 

Do Serocka Flisacy przypłynęli w godzi-
nach popołudniowych, wzbudzając duże za-
interesowanie mieszkańców i turystów. Każdy 
chciał osobiście obejrzeć 5 powiązanych ze 
sobą drewnianych tafli, stojące na nich szałasy 
pokryte słomą – miejsce odpoczynku i snu za-

łogi, gliniane palenisko obudowane drewnia-
nymi palami z dymiącym kociołkiem flisackiej 
strawy, bosaki, siekiery i inne narzędzia wbite 
w drewniane bele. Warto było podpatrzeć bu-
dowę wiwatówki, śryków i drygawki, podzi-
wiać płaskorzeźbę na kawałku czarnego dębu 
wyłowionego z rzeki – nad drzwiami do ret-
manki, czy podpytać załogę o cel i trudy rzecz-

nej wyprawy. Nie łatwe było samo zwiedzanie 
tratwy, ponieważ wymagało ogromnej kon-
centracji - chodzenie bowiem po wilgotnych, 
okrągłych balach nie jest łatwe. 

Naszych gości powitał oficjalnie Bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkow-
ski, który przekazał retmanowi Łabędzkiemu 
serocką flagę. Od gości otrzymał w rewanżu 

flisacką koszulkę, pamiątkowy kufel i mnó-
stwo uśmiechów. Spotkanie na serockiej 
plaży z pewnością należało do niezwykłych 
i miłych dla jego uczestników. Wspólne roz-
mowy, zdjęcia, pieczenie kiełbasek i ziemnia-
ków w ognisku, „wodniackie” piosenki śpie-

wane przez niezawodną grupę Miłośników 
Skubianki, czyli znany wszystkim SMS, stwo-
rzyły niecodzienną atmosferę nadnarwiań-
skiego wieczoru z flisakami.

Odpłynęli w dalszą podróż we wtorkowy 
poranek, 6 sierpnia, by dalej przez Jezioro 

Zegrzyńskie i Kanał Żerański dopłynąć do 
Wisły, a nią podążać na Festiwal Wisły w To-
runiu.

Informacje o serockich tradycjach flisac-
kich znajdziemy w Izbie Pamięci i Tradycji 
Rybackich w Serocku.
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Wianki nad Bugiem
29 czerwca już po raz dziesiąty spotkaliśmy się w Kani Nowej 

na "Wiankach nad Bugiem" – imprezie integrującej trzy sołectwa: 
Kanię Nową, Cupel i Kanię Polską. 

W tym dniu uczciliśmy św. Jana Chrzciciela patrona naszych 
nadbużańskich miejscowości. Ks. Józef poświęcił wodę w rzece Bug, 
wianki uwite przez mieszkańców i działkowiczów, które po ogłosze-
niu wyników konkursu zostały w korowodzie przeniesione do gon-
doli a następnie wypłynęły na wodę.

Na scenie dziewczynki z Cat Fit z Serocka zaprezentowały po-
kaz Cheerleaderek. Zumbą, jej instruktorki porwały publiczność 

    Trzecie warsztaty - Dożynki 
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: 31 sierpnia, 7 września, 
14 września, 21 września i 22 września (dzień 
widowiska).

do tańca, a SMS Skubianki wystąpiło z repertuarem zespołu Enej oraz 
z utworami żeglarskimi. Zespół Stara Kużnia zaprezentował  szanty, 
które doskonale się wpisały w nadbużański klimat, a zespół Aż po Świt 
bawił nas do północy.

Imprezę poprowadził aktor Stanisław Banasiuk.
Dziękujemy wszystkim osobom za pomoc w przygotowaniach 

oraz za przybycie i udział w imprezie.

sołtys Kani Nowej  - Teresa Wierzbicka
sołtys Cupla - Anna Lewalska

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)
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To już dziesiąty raz spotkaliśmy się 
wszyscy na dorocznym festynie KRZYŚKI. 
Uroczystości związane z obchodami święta 
patrona Nowej Wsi tradycyjnie rozpoczęła 
polowa msza święta, tym razem celebrowana 
przez księdza Wita Pasierbka , który zastąpił, 
wyjątkowo, naszego Proboszcza.  Po nabo-
żeństwie odbyło się święcenie samochodów 
i innych pojazdów oraz  odsłonięto tablicę 
w Alei Przyjaciół. W tym roku nominowa-
nym do naszej Alei został śpiewak i aktor 
Genadij Iskhakov, który już dwukrotnie wy-
stępował na festynie „Krzyśki” i tym razem, 
w części artystycznej imprezy, dał koncert, 
zbierając salwy braw od publiczności. Na-
stępnie na scenie wystąpiła Sandra Gembal, 
która gościła w Nowej Wsi już szósty raz, ale 
pierwszy raz prezentowała swój program na 
„Krzyśkach”. Mimo młodego wieku artystki, 
jej koncert wzbudził wielki podziw wśród 
zebranych gości. Na deser nowowiejskich 
atrakcji artystycznych wystąpił zespół Ve-
nus&Ventus z lubianą, naszą lokalną, oso-
bistą Anią, która przy współpracy z dziew-

Krzyśkowy festyn w Nowej Wsi

czynami tańczącymi Zumbę, poderwała 
publiczność do pląsów.

Świetną atmosferę festynu stworzyły 
nie tylko występy artystyczne, ale również 
liczne stragany i stoiska gastronomiczne 
oraz „wesołe miasteczko”, które ściągnęło 
najmłodszą gawiedź. Mieszkańcy i goście 

w miłym i pełnym wrażeń wiejskim klima-
cie spędzili piękny sobotni wieczór. Jedyną 
niedogodność sprawiło nam jedynie niebo, 
bowiem na godzinę przed północą poświę-
ciło wszystkich strugami deszczu, skracając 
imprezę o godzinę.

autor: Darek Stradomski

„Cynamon i goździki”

W nawiązaniu do odbywającego się po 
raz XVI w Warszawie Festiwalu Kultury Ży-
dowskiej Warszawa Singera – przywracają-
cego pamięć o przedwojennej, żydowskiej 
„Warsze” sławionej w twórczości literackiej 
Singera – odbył się na grodzisku Barbar-
ka wieczór poetycko–muzyczny pt. „Cyna-
mon i goździki”. W Serocku bowiem, jak  
w wielu polskich przedwojennych miastach  
i miasteczkach, kultura żydowska splatała 
się z kulturą polską, a oba narody żyły razem 
uzupełniając się nawzajem. 

W czasie spotkania wśród pochodni  
i blasku świec, przy aromatycznym czulencie 
i cymesie – popijając kawę z kardamonem – 

przypomnieliśmy sobie wielkich polskich pi-
sarzy i poetów pokolenia międzywojennego, 
którzy byli Żydami oraz ich wspaniałą twór-
czość. Poezję oraz prozę przybliżyli nam: Bo-
gusława Żaczkiewicz, Maria Wal, Eugeniusz 
Gołaś oraz młodzi mieszkańcy naszej gminy.

Podczas recitalu w wykonaniu uznanych 
muzyków, pianisty – Michała Junga oraz 
skrzypka – Łukasza Parchety, usłyszeliśmy 
m.in. utwory F. Chopina. Habanera G. Bizeta, 
polonez Wieniawskiego czy Błękitną Rapso-
dię G. Gershwina. 

Organizatorem wydarzenia, objętego pa-
tronatem Muzeum Historii Żydów Polskich 
Polin oraz Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock, była Pracownia Artystyczna Mecholów-
ka prowadzona przez Panią Bogusławę Żacz-
kiewicz. Współorganizatorami byli: Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz Insty-
tutu Muzyki Dawnej. Imprezę wsparli przed-
siębiorcy.
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„Muzyką zanikającego świata” w ostatnią 
niedzielę sierpnia zakończyliśmy tegoroczny 
cykl koncertów „Fontanna Muzyki” odbywa-
jących się w wakacyjne niedziele na serockim 
rynku.

Niepowtarzalne brzmienie uzyskane 
przez grającego na duduku, lidera zespołu 
Kamila Radzimowskiego – przy akompa-

niamencie jednych z najlepszych muzyków 
w Polsce: akordeonisty Mateusza Chmielew-
skiego, klawiszowca Kamila Kucharczyka 
oraz perkusisty Tomasza Mądzielewskiego –
przeniosło słuchaczy w  świat muzyki etnicz-
nej w nowoczesnych aranżacjach. 

Koncert niepowtarzalny, bo jako jedyny 
w Polsce multiinstrumentalista, Kamil Radzi-

KULTURA

Muzyka zanikającego świata z morelowego drzewa

mowski opanował tę trudną, ale jakże piękną 
sztukę gry na duduku, którą wzbogacił woka-
lem charakterystycznym dla muzyki etnicz-
nej. Niepozorny z wyglądu duduk wykonany 
z drewna morelowego, z którego wydobywała 
się oryginalna barwa dźwięku wymagał od gra-
jącego wielkiego wysiłku fizycznego, czego arty-
sta podczas koncertu nie dał po sobie poznać. 

KULTURA

Fontanna muzyki z Legionowską Orkiestrą Barokową

W dniu 11 sierpnia odbyła się kolejna Fon-
tanna Muzyki. Tym razem na serockim rynku 
zabrzmiała muzyka barokowa w wykonaniu 
Legionowskiej Orkiestry Barokowej. Podczas 
koncertu usłyszeliśmy niepowtarzalną muzykę 
wykonywaną na klawesynie, który był instru-
mentem przewodnim w czasach Bacha. Do-
pełnienie brzemienia stanowiły bardziej zna-
ne instrumenty takie, jak skrzypce, altówka, 
klarnet, wiolonczela, chalumeau oraz pozytyw. 
Usłyszeliśmy m.in. utwory i pieśni: J. S. Bacha, 
G. F. Haendla, A. Vivaldiego, A. Jarzębskiego, 
a także dzieła z polskich tabulatur.

Legionowska Orkiestra Barokowa po-
wstała w 2018 roku z inicjatywy legionow-
skiego muzyka Michała Junga, który także 
uczy gry na pianinie w Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Serocku. Zespół wykonuje 
muzykę czasów baroku i klasycyzmu zgod-
nie z dawnymi praktykami wykonawczymi, 
skupiając artystów (najlepszych absolwen-
tów polskich i zagranicznych uczelni arty-
stycznych) z Legionowa i Warszawy.

Wystąpili dla nas: Agnieszka Banach – 
śpiew, Jan Pietkiewicz – skrzypce, Krzysztof 
Pietkiewicz – skrzypce, Maria Słowikowska – 
altówka, Bernadetta Wieczerzyńska - wiolon-
czela, Paulina Poławska - klarnet, chalumeau, 
Michał Jung - klawesyn, organy.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Wakacje z Kulturą

Dla dzieci, które w dniach 22-26 lipca 
zdecydowały się spędzić z nami czas, zapla-
nowaliśmy wiele atrakcji i niespodzianek każ-
dego dnia.

Tematem przewodnim pierwszego tygo-
dnia były przygody Koziołka Matołka w Se-
rocku. Program obfitował w wiele animacji, 
gier, zabaw, ciekawych spotkań, warsztatów 
plastycznych, tanecznych, literackich oraz te-

atralnych. Wyruszyliśmy na rejs statkiem aby 
dopłynąć z wizytą do Skansenu w Kuligowie, 
gdzie poznawaliśmy historię naszych dziad-
ków i pradziadków.

Wychowawcy z CKiCz w Serocku spra-
wowali opiekę nad dziećmi, dbali o dobre sa-
mopoczucie i bezpieczeństwo dzieci podczas 
półkolonii.

Stałym elementem były zabawy spor-

towe prowadzone przez animatora z OSiR 
Serock oraz wyjścia rekreacyjne na serocką 
plażę.

Drugi turnus półkolonii w Serocku to 
„Wakacje serockiego podróżnika”. Tym ra-
zem w dniach 5-9 sierpnia wyruszaliśmy na 
codzienne wyprawy, przeplatane zajęciami 
sportowymi oraz teatralnymi. Seroccy po-
dróżnicy zwiedzili wiele miejsc, w których  

Dała się natomiast odczuć wielka pasja z jaką 
instrumentaliści uprawiają ten rodzaj muzyki. 
Zespół prezentował dla nas kompilacje dźwię-

ków z pogranicza muzyki, bałkańskiej, kauka-
skiej muzyki świata oraz kompozycje własne. 
Koncert z muzyka taneczną, energiczną w stylu 

pop-etno-world był udanym zwieńczeniem na-
szego cyklu koncertowego „Fontanna Muzyki”.

CKiCz w Serocku
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KULTURA

Żywa lekcja historii
W dniu 75. rocznicy Powstania Warszaw-

skiego mieliśmy okazję wziąć udział w żywej 
lekcji historii, która odbyła się w Bibliotece 
CKiCz w Serocku.

Pani Marta Gregorczyk podzieliła się 
z nami wspomnieniami sprzed lat, również 
tymi związanymi z przebiegiem Powstania 
Warszawskiego (pani Marta miała wtedy 17 lat).

To było niezwykle wzruszające spotkanie, 
a echo minionych wydarzeń brzmi w sercach 
wielu... Warto słuchać.

Pani Marta Gregorczyk od lat związana 
jest z Serockiem. Tworzyła tu przedszkole, 

uczestniczyła w budowie Jeziora Zegrzyń-
skiego, później "zawiadywała" na poczcie. 
Jest wierną czytelniczką biblioteki w Serocku 
od początku jej istnienia i gorąco zachęca do 
czytania książek, szczególnie historycznych. 

Spotkanie zorganizowane zostało w ra-
mach projektu CKiCz w Serocku "Operacja 
na otwartej Książce" dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z funduszy promo-
cji Kultury w ramach programu "Partner-
stwo dla Książki 2019”.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Warsztaty animacji poklatkowej

mogli się pobawić oraz zdobyć wiele umie-
jętności.  

Bawiliśmy się w Parku Edukacji i Roz-
rywki Szturmówka, Jump Arenie, Kręgielni 
i Sali Zabaw Hulakula, Aquaparku i Parku 
linowym  Warszawianka oraz Labiryncie ku-
kurydzy. Zwiedzaliśmy powiat legionowski 
z Panem Pawłem z PiK w Legionowie. By-

liśmy na spektaklu teatralnym w legionow-
skim ratuszu oraz warsztatach teatralnych 
i edukacyjnych - dzięki uprzejmości Fundacji 
Gwiazdka. Odwiedziliśmy także warszawskie 
ZOO.

Półkolonie pod patronatem Miasta 
i Gminy Serock zorganizowało Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku we współpracy 

z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem 
Obsługi Szkół i Przedszkoli, Szkołą Podsta-
wową w Serocku oraz partnerami: PIK Legio-
nowo, Netto.

Dziękujemy uczestnikom za wspólnie 
spędzony czas, a współorganizatorom i part-
nerom za pomoc i wsparcie.

CKiCz w Serocku

W dniach 23-25 lipca 2019 r. dzieci w ma-
giczny sposób wprawiły Koziołka Matołka 
w ruch! Podczas trzydniowych warsztatów 
animacji poklatkowej z Olgą Kłyszewicz dzie-
ci stworzyły przygody o jakich nie śnił Ma-
kuszyński. Efekty ich pracy nas zachwycają! 
Można je podziwiać na stronie facebookowej 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Spotkanie zrealizowane zastało w ramach 
projektu CKiCz w Serocku "Operacja na 
otwartej Książce" dofinansowanego ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z funduszy promocji 
Kultury w ramach programu "Partnerstwo 
dla Książki 2019”.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego

75 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, w War-
szawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni po-
wstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi 
heroiczną i osamotnioną walkę, której celem 
była niepodległa Polska, wolna od okupacji. 
1 sierpnia w całej Polsce upamiętniamy ich 
bohaterską walkę.

W przeddzień 75. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego w serockiej Izbie Pa-
mięci odbył się wykład dr. Artura Bojarskiego 
pt. "Powstanie 1944. Legionowo, Nieporęt, 
Chotomów".

W rocznicę wybuchu powstania o godz. 
15.30 mieszkańcy wzięli udział w niezwykle 
ciekawym spotkaniu z jedną z najstarszych 
mieszkanek Serocka, Panią Martą Gregor-
czyk, organizowanym w Bibliotece CKiCz 
w Serocku. Zaprosiliśmy ją, by jako świadek 
okresu powstańczego opowiedziała o latach, 
w których przyszło jej żyć. Punktualnie o go-
dzinie „W” w Serocku zawyły syreny upa-
miętniające moment wybuchu Powstania. 
Uroczyste obchody tradycyjnie odbyły się na 
serockim Rynku. Rys historyczny przybliżył 
nam dr Mirosław Pakuła. 

Pod tablicą pamięci delegacje, repre-
zentujące serocki urząd, wojsko, gminne 
Ochotnicze Straże Pożarne, stowarzyszenia, 
sołectwa, Serocką Radę Seniora, szkoły oraz 
CKiCz w Serocku złożyły kwiaty i zapaliły 
znicze. Wartę honorową przy tablicy pełnili 
żołnierze z CSŁiI w Zegrzu.

Na zaproszenie Dyrektora CKiCz w Se-
rocku na scenie zaprezentował się Zespół 
Artystyczny Seniorów „Desa” z Ośrodka Kul-
tury PomPA w Pomiechówku. Przedstawił 
niezwykle ciekawy, bogaty i wzruszający pro-

gram słowno-muzyczny pt. „Sierpniowa Bal-
lada”. Nie zabrakło też w nim wesołych pieśni 
powstańczych, które w tamtych czasach miały 
podtrzymać powstańczego ducha. Program 
przygotowany został pod kierownictwem Ja-
niny Patockiej przy akompaniamencie Ma-
cieja Nowickiego. W trakcie programu CKiCz 
rozdało uczestnikom obchodów kawę zbożo-
wą oraz suchary.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
w swym wystąpieniu wspomniał o skompli-
kowanych decyzjach, które musieli podjąć 
Polacy w tamtym czasie. Wspominając wiel-
kie straty jakie poniosła stolica zarówno ludz-
kie jak i w dziedzinie kultury. (...) 

Dziś jesteśmy zobowiązani, aby przywo-
łać pamięć sprzed 75 lat. Jesteśmy zobowiąza-
ni, aby odrobić tę lekcje historii i znaki czasu 
zrozumieć na nowo. Nikt nas nie zwolni z za-
angażowania i ciągłych zmagań by zachować 
wolność podkreślał Burmistrz.

Obchodom towarzyszyła wystawa - IPN 
„Powstanie Warszawskie 1944”, którą można 
było oglądać w serockim ratuszu.

CKiCz w Serocku
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SPORT

Grand Prix Serocka siatkarzy plażowych

SPORT

Wyścig kolarski "Tour Bitwa Warszawska 1920" 
o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego

SPORT

„Wakacje na Sportowo”

„Lato z pszczółką”
Już po raz piąty Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w czasie wakacji organizował zabawy 
dla dzieci na terenie gminnych placów zabaw 
pod wspólną nazwą -„Lato z pszczółką”. Dzie-
ci mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, 
malowania twarzy. Była tez dla nich wata cu-
krowa i baloniki.

W tym roku dotarliśmy do ośmiu miej-
scowości – Gąsiorowa, Jadwisina, Woli Smo-
lanej, Izbicy, Marynina, Nowej Wsi, Borowej 
Góry i Dębego. W każdej z tych miejscowości 
z naszej oferty skorzystało po kilkadziesiąt 
dzieci.

W dniu 17.08 od 10:00 na plaży w Seroc-
ku został rozegrany ostatni turniej z cyklu 
Grand Prix Serocka siatkarzy plażowych.

Do turnieju zgłosiło się 7 par męskich - 
został on rozegrany systemem brazylijskim 
(do dwóch przegranych).

W turnieju triumfowała para Sowa/Ra-
dziszewski pokonując w finale „Piwniczkę” 
Krzywicki i Gmitrzak.

Klasyfikacja końcowa GRAND PRIX Se-
rocka: 

1. Miejsce - „Piwniczka” Krzywicki/Gmi-
trzak

2. Miejsce - Sowa/Radziszewski
3. Miejsce - Sokolnicki/Cieniewicz
Wszystkim zwycięzcom i uczestni-

kom gratulujemy i dziękujemy za udział we 
wszystkich turniejach. 

OSiR

W piątek 16 sierpnia, w samo południe z Radzymina 
wystartował główny wyścig kolarski „Tour Bitwa Warszaw-
ska 1920” w ramach zawodów „Mazowsze Tour o Puchar 
Marszałka Województwa Mazowieckiego”. 

Aby uczcić pamięć Bohaterów zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej 1920, do rywalizacji stanęli zawodowi kolarze, 
amatorzy, młodzież oraz dzieci. 

Ponad 200-kilometrowa trasa wyścigu głównego w dniu 
16 sierpnia prowadziła z Radzymina do Płocka przez Nie-
poręt, Legionowo, Wieliszew, Serock, Nasielsk, Nowy Dwór 
Mazowiecki i Płońsk. Program zawodów „Mazowsze Tour” 
obejmował także dwa kryteria uliczne: Tor Modlin (17.08) 
i Legionowo (18.08).

OSiR

W niedzielę 25 sierpnia na boisku sporto-
wym przy plaży miejskiej w Serocku odbyło 
się podsumowanie akcji „Wakacje na Spor-
towo”. W każdy wakacyjny weekend dzieci  
na boisku sportowym pod okiem animatora  
mogły bawić się i  rywalizować w różnego 
rodzaju grach i zabawach na sportowo. Po-
goda dopisywała co wpłynęło na dużą fre-
kwencję uczestników. Było dużo uśmiechu, 
radości i wakacyjnej atmosfery. Dzieci, które 
uczestniczyły w zajęciach regularnie na za-
kończenie zostały nagrodzone. Całe przed-
sięwzięcie organizowali  Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Serocku i Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Serocku.
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