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Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Artur Borkowski w zagadnieniach wykra-
czających poza sprawy merytoryczne refe-
ratów, przyjmuje mieszkańców w ponie-
działki, w godz. 12.00 – 15.30.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Marek Bąbolski w sprawach związa-
nych z inwestycjami, sprawami komunalny-
mi, wodociągowymi i ochrony środowiska 
przyjmuje również w poniedziałki, w godzi-
nach 12.00 – 15.30. 

Interesanci przyjmowani są w kolejno-
ści zgłoszeń, bez wcześniejszych zapisów. 

W sprawach nagłych, wymagających 
interwencji burmistrza można ustalić 
spotkanie w innym terminie niż ww. 
termin poniedziałkowy. W tym celu pro-

simy o zgłoszenie telefoniczne 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 31.

Rada Seniorów przyjmuje informacje 
i sugestie dotyczące problemów seniorów 
i osób starszych pod e-mail: serock.rada-
seniorow@gmail.com oraz w każdą śro-
dę w godzinach 12.00 – 14.00 w Klubie 
Aktywności Społecznej ul. Kościuszki 8a 
w Serocku. 

Referaty UMiG w Serocku przyjmują 
interesantów i realizują sprawy mieszkań-
ców w godzinach pracy urzędu bez koniecz-
ności 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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Deklaracje VAT i nowy JPK V-DEK
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SZKOLENIE
BEZPŁATNE 

nowelizacja 
podatku VAT

prowadząca - Małgorzata Militz
Wiceprezes Oddziału Mazowieckiego 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO 
AGNIESZKA JAGIELSKA 

ul.Rynek 15/1, 05-140 Serock

16 października 2019 r.
(środa) godz. 17.00
sala konferencyjna 

UMiG w Serocku

Izba Pamięci
i Tradycji Rybackich w Serocku

zaprasza:

6.10.2019 r. –  prelekcja dr. Mirosława Pakuły 
na temat ciekawostek z prasy z przełomu 
XIX i XX wieku o Serocku i okolicach

20.10. 2019 r. –  spotkanie pasjonatów historii 
– przedstawienie propozycji 
zawiązania stowarzyszenia.
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INWESTYCJE

Wymiana opraw ulicznych w roku 2019

INWESTYCJE

Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy

Budowa ul. Książęcej w Jadwisinie

Remont mostu w Wierzbicy

GEODEZJA

Ponowne wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego

Jak w latach ubiegłych tak i w roku bieżą-
cym w budżecie gminy znalazło się zadanie 
związane z poprawą efektywności oświetlenia 
ulicznego na terenie naszej gminy. Sukce-
sywnie od czterech lat realizujemy wymianę 
wyeksploatowanych sodowych opraw ulicz-
nych na oprawy LED. W roku bieżącym 
do wymiany zostały wytypowane oprawy 
zlokalizowane na ciągach oświetleniowych 
w miejscowości Dębe (droga przez wieś, ul. 
Forteczna, ul. Magnolii) oraz w Jadwisinie 
(ul. J. Szaniawskiego, Dworkowa). Łącznie 
planujemy wymienić w roku bieżącym 74 

oprawy. Umowa w sprawie realizacji wspo-
mnianego zadania została podpisana w dniu 
16 sierpnia 2019 r. Po okresie oczekiwania na 
zamówione materiały, w ubiegłym tygodniu 
(w piątek) Wykonawca przystąpił do wymia-
ny opraw. Oprócz wymiany opraw, w więk-
szości przypadków „sztuka za sztukę” dobu-
dowane zostaną również dodatkowe punkty 

świetlne w miejscach gdzie było to konieczne 
dla spełnienia przez nowe oświetlenie wy-
maganej klasy oświetleniowej. Łączny koszt 
realizacji prac wyniesie 103.488,51 zł brutto. 
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego jest firma ELEKTRO-BUD 
Paweł Łazicki z Marek. Na realizację zadania 
przyznano dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie w formie częściowo 
umarzalnej pożyczki.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace związane z realizacją zadania pn. Budowa punktów świetlnych Wierzbica – skrzyżowanie 
z droga gminną do Pobyłkowa – oświetlenie drogi gminnej. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 3 lipca 2019 r. Zakres prac obejmował 
budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości około 781 m oraz montaż 17 szt. punktów świetlnych wyposażonych w oprawy 
LED o mocy 55W i 26W. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. 
Koszt realizacji inwestycji wyniósł 78.060,72 zł brutto. 

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W pierwszej połowie września br. do 
Urzędu Miasta i Gminy Serock dotarła in-
formacja o planowanym zamknięciu mostu 
na Narwi łączącego miejscowości Wierzbica i 
Łacha. Z informacji uzyskanych od inwestora 
tego przedsięwzięcia, tj. od Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, 
że przeprowadzenie prac remontowych jesz-
cze w bieżącym roku jest niezbędne z uwagi 
na zły stan techniczny tego obiektu. Niestety 
inwestor nie poinformował UMiG w Seroc-
ku o zamiarze przeprowadzenia remontu 
mostu odpowiednio wcześnie, w związku z 
tym Gmina nie miała szansy w żaden sposób 
uczestniczyć w procesie organizowania reali-
zacji tego zadania. Mając jednak świadomość, 
z jak wielkimi utrudnieniami wiąże się całko-
wite zamknięcie mostu, podjęliśmy rozmowy 
z GDDKiA mające na celu ich zminimalizo-
wanie. Efektem tych rozmów są następujące 
ustalenia:

- zakłada się, że całkowite zamknięcie 
mostu dla ruchu kołowego nastąpi w połowie 
października i będzie trwało 21 dni. Poza tym 
okresem, mimo prowadzonych robót, most 
będzie przejezdny w obu kierunkach,

- most będzie otwarty dla ruchu piesze-
go przez cały okres trwania prac z wyjątkiem 
dwóch kilkugodzinnych okresów, gdzie tech-
nologia robót będzie to uniemożliwiała (pod-
noszenie i opuszczanie przęsła mostu). Prace 
uniemożliwiające ruch pieszy będą prowadzo-
ne w weekendy w godzinach o najmniejszym 
natężeniu ruchu (poranne lub wieczorne),

- na czas całkowitego zamknięcia mostu dla 
ruchu samochodowego, Gmina we współpracy 
z inwestorem remontu, zorganizuje darmową 
autobusową komunikację zastępczą dowożącą 
pasażerów do mostu po obu jego stronach,

- na czas zamknięcia mostu zostaną 
wdrożone rozwiązania umożliwiające nor-
malną pracę służb odpowiedzialnych za po-
rządek i bezpieczeństwo mieszkańców.

Dokładny harmonogram realizacji robót 

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Sekcja B1, dla części 
obrębu Dębe w rejonie dawnego składowiska odpadów. 

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Serock – sekcja B1, dla części obrębu Dębe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po naniesieniu korekt wyni-
kających z rozpatrzenia uwag oraz po ponownych uzgodnieniach zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu, w terminie od dnia 
01.10.2019 r. do dnia 23.10.2019 r. W dniu 15.10.2019 r. o godzinie 17.00 w remizie OSP Wola Kiełpińska, Szadki 6 odbędzie się spotkanie 
warsztatowe połączone z dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu. 

Do dnia 07.11.2019 r. można wnosić uwagi do ww. wyłożonego planu miejscowego.
Wyłożenie projektu planu odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w pok. 51 w godzinach pracy urzędu.  Projekt 

planu będzie zamieszczony w wyznaczonym terminie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  – www.bip.serock.pl w zakładce ogłoszenia, 
jak również na interaktywnej  mapie gminy - http://serock.e-mapa.net/.

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

oraz terminy zamknięcia mostu dla ruchu 
samochodowego przekażemy Państwu nie-
zwłocznie po otrzymaniu takich informacji 
od inwestora robót.

Poniżej przedstawiamy główne założenia 
w zakresie komunikacji, planowane do wdro-
żenia na czas remontu:

• przewiduje się utworzenie ogólnodo-
stępnych, całodobowych parkingów po obu 
stronach mostu;

- lewa strona Narwi: działka przy 
skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wy-
szkowskiej w Łasze;

- prawa strona Narwi: jeden pas dro-
gi krajowej nr 62 prowadzący od ronda 
w Wierzbicy do mostu, na odcinku ok. 
500 m;
• przewiduje się utrzymanie komunikacji 

pieszej przez most, przez cały okres remontu 
(za wyjątkiem przerw technologicznych);

• przewiduje się utworzenie bezpłatnej 
tymczasowej linii Lokalnej Komunikacji 
Autobusowej, obsługującej tereny na lewym 
brzegu Narwi, po dotychczasowej trasie, do-
wożącej mieszkańców do mostu;

• przewiduje się utworzenie bezpłatnej tym-
czasowej linii Lokalnej Komunikacji Autobuso-
wej przewożącej osoby korzystające z przejścia 
pieszego przez most, do centrum Serocka;

• przewiduje się utworzenie tymczaso-
wej linii dowożącej dzieci do Szkoły Pod-
stawowej w Serocku, obsługującej tereny 
po lewej i prawiej stronie Narwi, z przej-
ściem pieszym przez most pod opieką osób 
uprawnionych.

Schemat komunikacji w rejonie za-
mkniętego mostu przedstawia mapa poglą-
dowa. Szczegóły harmonogram kursowania 
tymczasowych linii Lokalnej Komunikacji 
Autobusowej będzie podawany do publicz-
nej wiadomości niezwłocznie po ustaleniu 
wszystkich niezbędnych kwestii z inwestorem 
i wykonawcą robót.

Prosimy o cierpliwość i śledzenie poja-
wiających się komunikatów na stronie www.
serock.pl, fanpage'u oraz Informatorze Gmi-
ny Serock.

Wszelkie pytania i sugestie można zgła-
szać pod nr telefonu: 22 782 88 00 lub na ad-
res e-mail: komunikacja@serock.pl.

23 września Burmistrz Artur Borkow-
ski odebrał promesę z rąk wojewody mazo-
wieckiego Zdzisława Sipiery i wiceministra 
infrastruktury Andrzeja Bittela na realizację 
inwestycji „Budowa ulicy Książęcej wraz z in-
frastrukturą w Jadwisinie”.

Kwota dofinansowania przyznana w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych wdra-
żanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

w Warszawie wyniesie 70% wartości ponie-
sionych kosztów kwalifikowanych. Ostatecz-
na wartość dofinansowania zostanie ustalona 
po wyborze wykonawcy na podstawie ceny 
przez niego zaoferowanej.

W dniu 20.09.2019 r.  miało miejsce 
otwarcie ofert złożonych w postępowaniu do-
tyczącym budowy ul. Książęcej w Jadwisinie. 
W przypadku pozytywnej weryfikacji doku-

mentów przetargowych najtańszego oferenta, 
w najbliższych dniach zostanie zawarta umo-
wa na realizację robót budowlanych.

W ramach inwestycji przewiduje się 
budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej 
wraz z wyniesionym skrzyżowaniem (w for-
mie progu zwalniającego), chodników oraz 
oświetlenia drogowego. Celem realizacji 
zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa 
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyniki konkursów przyrodniczych

2 września serockie przedszkole obchodziło piękne jubileusze: 
40-lecia funkcjonowania i 10-lecia nadania imienia Krasnala Hałabały. 
Tego dnia uroczyście przekazano także przedszkolakom nowe sale, któ-
re zostały wybudowane w tym roku oraz nowy plac zabaw.

Podczas spotkania, na które zaprosiła Pani Dyrektor Przedszkola 
Barbara Tomczak wraz z Burmistrzem Arturem Borkowskim, przy-
wołano historię powstania i funkcjonowania placówki, dokonano 

symbolicznego przecięcia wstęgi w nowo powstałej sali do aktywności 
fizycznej, opowiedziano o dynamice rozwoju przedszkola. Nie zabra-
kło również występu artystycznego podopiecznych przedszkola. Mi-
lusińscy zaprezentowali opowieść o ich patronie - Krasnalu Hałabale, 
a potem stanowili barwne tło do występu Kasi Lipskiej. 

Po uroczystości przybyli goście mieli okazję do zwiedzenia nowo 
wybudowanej części placówki.

Jubileusze serockiego przedszkola

Uprzejmie informujemy, że Komisja konkursowa rozstrzygnęła dwa konkursy przyrodnicze ,,Moja nieruchomość w cieniu drzew” i ,,Seroc-
ka przyroda w obiektywie”. Poniżej prezentujemy wyniki:  ,,Moja nieruchomość w cieniu drzew”: I miejsce Panu Ireneuszowi Piątek; Konkurs 
,,Serocka przyroda w obiektywie”: I miejsce: Pani Dorota Klimaszewska, II miejsce: Pani Lucyna Dąbrowska, III miejsce: Pan Mateusz Pająk

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

,,Moja nieruchomość w cieniu drzew”: I miejsce Panu Ireneuszowi Piątek

,,Serocka przyroda w obiektywie”:
I miejsce: Pani Dorota Klimaszewska

II miejsce: Pani Lucyna Dąbrowska

III miejsce: Pan Mateusz Pająk

ruchu drogowego, podniesienie standardu 
technicznego oraz zapewnienie spójności 
sieci dróg publicznych i dostępności terenów 
inwestycyjnych.

Realizacja zadania z pewnością będzie 
wiązała się z pewnymi utrudnieniami dla 
okolicznych mieszkańców. Mamy jednak na-
dzieję, że uda się je jak najbardziej zminima-

lizować. Niemniej prosimy Państwa o wyro-
zumiałość.

Większość robót budowlanych planuje-
my zrealizować jeszcze w tym roku.
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Powołanie Zastępcy Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock

Z dniem 1 września, na podstawie Zarządzenia 126/B/2019  Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock - Artura Borkowskiego, w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock, stanowisko to objął pan Marek Bąbolski. Zastępca Burmistrza nadzorować będzie prace 
związane z: inwestycjami, gospodarką komunalną, wodociągami i ochroną środowiska.

OŚWIATA

W gminie Serock pracownicy oświaty otrzymują 
więcej pieniędzy na wynagrodzenia

18 września 2019 r. Rada Miejska w Se-
rocku przyjęła zaproponowane przez Bur-
mistrza zmiany w regulaminie określającym 
wysokość oraz szczegółowe warunki przy-
znawania i wypłacania dodatków za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warun-
ki pracy, oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnio-
nych w przedszkolach i szkołach prowadzo-
nych przez Miasto i Gminę Serock.

Burmistrz zaproponował, aby wzrosły 
środki na dodatki motywacyjne dla nauczy-
cieli, dotychczasowa tak zwana „pula nali-
czeniowa środków” wynosiła ok. 224,00 zł 
na każdy etat pedagogiczny, po zmianach 

wyniesie ok. 300,00 zł. Dla wicedyrektorów 
po zmianie wyniesie ok. 520,00 zł na etat, 
dla dyrektorów 1.115,00 zł na etat. Dodatek 
motywacyjny dla nauczyciela/ wicedyrekto-
ra/ dyrektora może oscylować w granicach od 
112,00 zł – do ponad 1.000,00 zł. O wysokości 
dodatku motywacyjnego dla pracowników 
pedagogicznych szkoły decyduje dyrektor 
szkoły, a dla dyrektora burmistrz.

Dodatki funkcyjne dla wychowawców 
klas pozostawiono na poziomie ustawowym 
300,00 zł miesięcznie za oddział.

Nauczyciel, wicedyrektor, dyrektor, któ-
ry realizuje, koordynuje, działania związane 
z pozyskiwaniem lub wdrażaniem projektów 

współfinansowanych ze środków UE dodat-
kowo może otrzymać dodatek w kwocie do 
430,00 zł.

Podniesiono także dodatki funkcyjne 
dla nauczycieli opiekujących się oddziałem 
przedszkolnym do 150,00 zł. 

Opiekun stażu w zależności od zaangażo-
wania i efektów może liczyć na dodatek w gra-
nicach od 80,00 zł do 160,00 zł miesięcznie.

Przy okazji warto podać, iż dyrektorzy, 
wicedyrektorzy otrzymują dodatki funkcyj-
ne z tytułu powierzenia stanowiska kierow-
niczego. W przypadku przedszkoli jest to 
kwota miesięczna od 800,00 zł do 1.500,00 zł. 
W szkołach zależnie od liczby klas, złożono-
ści wykonywanych zadań od 1.100,00 zł do 
1.700,00 zł, od 1.200,00 zł do 2.000,00 zł, od 
1.300,00 zł do 2.200,00 zł.

Podczas debaty na temat zmian w regu-
laminie i podniesieniu środków na dodatki 
motywacyjne, padały pytania czy zwiększane 
środki wpłyną na jakość pracy nauczycieli?

Jest oczywiście pewna korelacja pomię-
dzy finansami a efektywnością, nie można 
jednak stwierdzić, że podwyższenie zarob-
ków automatycznie podwyższy jakość eduka-
cji. Chcielibyśmy, aby dodatkowe  środki szły 
na dobrą jakość edukacji i pozwalały bardziej 
docenić pracę nauczycieli. 

Od września 2019 r. wzrosną wynagro-
dzenia pracowników administracji i obsługi 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. 
Pula środków naliczeniowych na wzrost pła-
cy zasadniczej wynosi 140,00 zł na etat, do 
której należy jeszcze doliczyć wzrost dodatku 
z tytułu wysługi lat.

O wysokości podwyżki dla pracownika 
decydują bezpośredni przełożeni, czyli dy-
rektorzy szkół i przedszkoli.

Alicja Melion
Dyrektor ZOSiP w Serocku

Zapewnienie trwałości projektu  
„Serockie Centrum Usług Społecznych”

Zmiana siedziby Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień

Z dniem 30 września 2019 r. kończy się realizacja projektu współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Se-
rockie Centrum Usług Społecznych”.

W ramach zapewnienia trwałości projektu Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w dalszym ciągu będzie realizował zadania:

• Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

• Klub Seniora w siedzibie Klubu Aktywności Społecznej w Se-
rocku ul. Kościuszki 8A w poniedziałki i piątki w godz. 11.30 – 
12.30 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego 
przeniesiono do Klubu Aktywności Społecznej w Serocku ul. Ko-
ściuszki 8A. Wypożyczalnia czynna jest w środy w godz. 11.00 – 13.00.

Od października 2019 r. siedzibą Punktu Konsultacyjnego  ds. Uzależnień będzie Klub Aktywności Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 8A
Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu świadczona jest przez terapeutę Marka Grunwalda w Punkcie Konsultacyjnym

we wtorki w godz. 8.30 – 17.30
w czwartki w godz. 8.00 – 14.00

tel. do terapeuty: 607 188 013

Forum Kół Gospodyń Wiejskich

11 września br., w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Serocku odbyło się Forum Kół Gospodyń 
Wiejskich. Na spotkanie zostały zaproszone koła 
gospodyń wiejskich funkcjonujące na terenie 
miasta i gminy Serock oraz wszystkie zaintereso-
wane osoby, także spoza terenu gminy. W sumie 
w spotkaniu uczestniczyło około 20 osób.

Głównym celem forum było zapoznanie 
uczestników z obowiązującymi przepisami 
w zakresie zakładania, funkcjonowania, lecz 

także i likwidacji kół gospodyń wiejskich. 
Głosem eksperckim była Pani Agnieszka 
Bąk – kierownik Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Legionowie, która podzieliła się z uczest-
nikami spotkania swoją szeroką wiedzą do-
tyczącą rejestracji kół, podejmowania przez 
nich stosownych uchwał czy też zrzeszania 
kół w związki. W trakcie spotkania wywią-
zała się dyskusja m.in. o sposobach wsparcia 

działalności i inicjatyw kół przez samorząd 
gminny oraz o różnym spojrzeniu kół na po-
dejmowaną przez siebie działalność.

Mimo iż celem spotkania było głównie 
usystematyzowanie wiedzy „o kołach” to war-
tością dodaną była z pewnością zachęta do 
tworzenia kół gospodyń wiejskich, jako miej-
sca dla kobiet "gospodarnych" i wyjątkowych.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Ścieżka pieszo-rowerowa
30 sierpnia uroczyście otwarto fragment ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej nad Narwią od odcinka w Wierzbicy do Ośrodka Rybac-

kiego Okręgu Mazowieckiego PZW w Wierzbicy. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, a beneficjentem był Okręg 
Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Zapraszamy do spacerów.

Całkowita wartość projektu: 414 426,90 zł, kwota dofinansowania: 285 243,00 zł (poziom dofinansowania: 85%).
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Grand Prix
Festiwalu Sołectw dla Dębego

7 września w Popowie Kościelnym odbył 
się X Festiwal Aktywności Społecznej i Ar-
tystycznej Sołectw. To organizowane przez 
Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński 
przedsięwzięcie co roku skupia miłośników 
kulinariów, lokalnych tradycji i dobrej za-
bawy. Siedem sołectw:  Sołectwo Chruściele 
(Gmina Dąbrówka), Sołectwo Dąbrowa Cho-

tomowska (Gmina Jabłonna), Sołectwo Ze-
grze Południowe (Gmina Nieporęt), Sołectwo 
Dębe (Gmina Serock), Sołectwo Somianka 
Zaszosie (Gmina Somianka), Sołectwo Ka-
łuszyn (Gmina Wieliszew), Sołectwo Rżyska 
(Gmina Radzymin) rywalizowało w trzech 
kategoriach: prezentacja stoiska, smaki, kuch-
nia regionalna, występ sceniczny.

Przygotowane wspólnie przez społecz-
ność Dębego stoisko z dumą prezentował 
sołtys Wiesław Winnicki z żoną Wandą 
w towarzystwie - ubranych w zielone far-
tuszki - mieszkanek. Charakterystyczne dla 
miejscowości sady, widniejące na wielkofor-
matowych tapetach sprezentowanych przez 
mieszkańca Dębego, były tłem myśliwskiego 
wystroju stoiska. Na stołach królowała dziczy-
zna w otoczeniu przysmaków będących dzie-
łem mieszkańców Dębego i oczywiście owoce 
z lokalnych sadów. Publiczność ochoczo zaja-

dała wędliny, pasztety, pierogi, zupę dyniową, 
nadziewanego kurczaka, kaczkę z jabłkami, 
strogonowa z mięsa jelenia i bigos ze spiżarni 
sołtysowej. Równie chętnie kosztowała zna-
komite faworki i ciasta, podziwiała smak lo-
kalnie produkowanego cydru, a takze soków 
i nalewek ze spiżarni sołtysa. Tak było w sto-
isku, które odwiedziło wielu oficjalnych gości 
oraz radnych, sołtysów i mieszkańców gmi-
ny Serock. W czasie występu artystycznego 
sołectwa Dębę, najpierw usłyszeliśmy pory-
wające utwory w stylu country wykonane na 
skrzypcach, a następnie ze sceny do wspólnej 
nauki tańca liniowego porwał publiczność ze-
spół Country.

Zaangażowanie mieszkańców Dębego 
doceniła komisja konkursowa przyznając so-
łectwu II miejsce w kategorii: smaki – kuch-
nia regionalna, II miejsce w kategorii występ 
sceniczny oraz III miejsce w kategorii pre-
zentacja stoiska. Ilość nagród zaowocowała 
również przyznaniem Grand Prix oraz zdo-
byciem Pucharu Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi, pod patronatem którego odbywał 
się tegoroczny festiwal.

Panu Sołtysowi i Mieszkańcom Dębe-
go serdecznie gratulujemy zwycięstwa oraz 
dziękujemy za ogromny wysiłek jaki włożyli 
w przygotowanie festiwalowej prezentacji!

Dziękujemy też mieszkańcom gminy 
Serock za oddane głosy i wspólną zabawę. 
Najprawdopodobniej w przyszłym roku to 
nasza gmina będzie gospodarzem Festiwalu 
Sołectw.

Redakcja
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Dary Ziemi
                                    złożone w dziękczynieniu

Od wieków polscy gospodarze po skoń-
czonych żniwach składają w dziękczynieniu 
plony swoich pól. Przynoszą je do kościoła 
i składają na ołtarzu. Pobłogosławione pre-
zentują okolicznej społeczności. 

Święto darów Ziemi, które 22 września 
odbyło się w Woli Kiełpińskiej, rozpoczęła 
uroczysta Msza święta, podczas której ksiądz 
podziękował lokalnym gospodarzom za trud 
ich całorocznej pracy. Po Eucharystii koro-
wód z darami i wieńcami dożynkowymi prze-
szedł na plac opodal gdzie odbywał się festyn. 
Przy rytmach Brass Federacji dary ustawiono 
pod sceną. Zgromadzona publiczność mogła 
podziwiać je przez cały dzień. 

Z wielkim zainteresowaniem spotkało się 
widowisko obrzędowe „Plon, niesiemy plon” 
zorganizowane w ramach projektu „Rola 
Folklora – czyli serockie poszukiwania ludo-
wej obrzędowości i gawędy o dawnych zwy-
czajach”. Grupa mieszkańców gminy, która 
przez ostatnie tygodnie przygotowywała się 
pod okiem Ani Kutkowskiej i Bogusi Segiet, 
zaprezentowała dawne obrzędy dożynkowe. 
Zgromadzeni obejrzeli m.in. oborywanie 

przepiórki, a potem jej ścięcie, złożenie wień-
ca dożynkowego na ręce gospodarzy i trady-
cyjną dożynkową biesiadę. 

Burmistrz Artur Borkowski podzielił 
dożynkowy chleb, przyniesiony w tym roku 

przez mieszkańców Woli Smolanej, zaprosił 
na scenę współgospodarzy tegorocznych do-
żynek i przedstawicieli instytucji i jednostek, 
z którymi serocki samorząd współpracuje na 
co dzień. 

Mnóstwo śmiechu zafundowały zgroma-
dzonym konkursy sołectw zorganizowane 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Liczyła się 
nie tylko sprawność i precyzja, ale również 
spryt i współpraca. Najważniejsza była jed-
nak dobra zabawa, którą uczestnicy zapewnili 
publiczności.

Koncert zespołu Leszcze, który w tym 
roku był gwiazdą festynu spotkał się z uzna-
niem zgromadzonych. Oprócz autorskich 
numerów grupa zaprezentowała także naj-
bardziej znane polskie szlagiery, którymi roz-
bujała publiczność.

Jak co roku Święto Darów Ziemi zgroma-

dziło także lokalnych wytwórców, rękodzielni-
ków, koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli 
instytucji związanych z rolnictwem, którzy 
na stoiskach prezentowali swoje wyroby. Tra-
dycyjnie w namiocie Urzędu Miasta i Gminy 
Serock można było również wziąć udział w za-
bawach i zdobyć serockie upominki. 

Serdecznie dziękujemy Państwu za liczną 
obecność na Święcie Darów Ziemi i wspól-
ną zabawę. Współorganizatorom serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie i pomoc. Go-
spodarzom życzymy przychylności natury 
w przyszłym roku.

Redakcja
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Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Serock

Festiwalowe zmagania kół gospodyń 
wiejskich z gminy Serock

14 września 2019 roku w Karczmie Zali-
piańskiej hotelu Geovita w Jadwisinie odbył się 
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Se-
rock, którego organizatorem była Fundacja Su-
wak. Projekt został sfinansowany ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego oraz wsparty przez 
sponsorów: Restaurację Złoty Lin z Wierzbicy 
i firmę The POS z Dębinek. Podczas festiwalu 
odbył się konkurs związany z tematyką dzie-
dzictwa kulinarnego gminy Serock, mający na 
celu podniesienie wiedzy na temat tradycyj-
nych potraw regionu poprzez degustację dań. 
Celem festiwalu było również poszerzenie 
wiedzy w obszarze Sieci Dziedzictwa Kulinar-
nego Mazowsza, rejestracji produktów regio-

nalnych oraz producentów lokalnej żywności. 
Jury w składzie: Pani Agnieszka Bąk z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Gabriela Rasińska z Lokalnej Grupy Działania 
Zalew Zegrzyński oraz Grzegorz Ślepowroński 
z Restauracji Złoty Lin, wyłoniło zwycięzców 
konkursu. Zwyciężyło KGW Dosin, które 
zgłosiło do oceny Chleb ziołowy na zakwasie; 
drugie miejsce zdobyło KGW w Izbicy za Gu-
lasz z żołądków z pęczakiem, a trzecie Jachran-
ka za potrawę o nazwie: Kaczka dziwaczka 
w kapuście.

Najpiękniejsze stoisko przygotowało 
KGW Zegrze. Jadwisin zdobył pierwszą na-
grodę publiczności, na drugim miejscu pu-
bliczność wybrała Jachrankę. Wyróżnienie 
za udział w festiwalu zdobyło KGW w Dę-
binkach.

Serdeczne podziękowania kierujemy 

w stronę lokalnych producentów i przetwór-
ców żywności: Pana Marka Siulerzyckiego 
z Pasieki Miodowego Marka oraz Pana Stani-
sława Nalewajka.

Festiwal Kulinarny Kół Gospodyń Wiej-
skich gminy Serock, poza kultywowaniem  
wspólnego dorobku kulinarnego i upo-
wszechnianiem wiedzy o tradycjach, stanowił 
wspaniałą okazję do budowy wspólnotowych 
relacji mieszkańców gminy. Uzupełnieniem 
festiwalu kulinarnego, będzie szkolenie do-
tyczące produktów tradycyjnych i sieci dzie-
dzictwa kulinarnego. Szkolenie zostanie 
zorganizowane 16 października 2019 roku 
w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
przez Urząd Marszałkowski oraz LGD Zalew 
Zegrzyński. Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych.

Klaster Kół Gospodyń Wiejskich
Autorka zdjęć – Iga Bułynko

Grupa mieszkańców gminy Serock przez 
ostatnie tygodnie przygotowywała się do wi-
dowiska obrzędowego poświęconego dożyn-
kom. Pod okiem Ani Kutkowskiej rozwijała 
umiejętności teatralne, a pod okiem Bogusi 
Segiet – wokalne. To już trzecie z widowisk 
organizowanych w ramach projektu Rola 
Folklora czyli serockie poszukiwania ludo-
wej obrzędowości i gawędy o dawnych zwy-
czajach. Zaprezentowane zostało 22 wrze-
śnia podczas Święta Darów Ziemi w Woli 
Kiełpińskiej.

nież z rytuałami, które miałyby zapewnić 
urodzaj plonów w roku następnym.

Dawniej ścięcie ostatnich kłosów poprze-
dzał zwyczaj zwany oborywaniem przepiór-
ki. Przepiórka zaś, to niezżęta jeszcze kępka 
zboża, którą pozostawiano dla tradycyjnych 
rytuałów, mających zapewnić urodzaj w roku 
następnym. Oborywanie przepiórki polegało 
na ciągnięciu wokół niej najlepszej żniwiarki. 
Tego motywu nie mogło zabraknąć w naszym 
widowisku. Jak podejrzewaliśmy – spotkał się 
on z wielkim entuzjazmem publiczności.

Następnie przepiórkę w sposób uroczy-
sty ścinano. Ostatnie kłosy przechowywano 
w domu z wielką czcią, a ziarno z nich doda-
wano do przyszłorocznych siewów. 

Obrzędom dożynkowym towarzyszyło 
również wicie wieńca. Używane do wicia zbo-
ża, rośliny i dekoracje miały swoje znaczenie 
„magiczne”. Wieniec miał na dożynkach ho-
norowe miejsce. Podczas widowiska wieniec 
na ręce serockich Gospodarzy złożyła jedna 
z przodownic. Wcześniej polano go wodą 
z dzbana – aby w następnym roku nie zabrakło 
deszczu. Obok niego z dziękczynieniem skła-
dano płody ziemi. Potem przybyłe żniwiarki 
i żniwiarzy gospodyni zapraszała na biesiadę. 
Częstowała pierogami z kaszą gryczaną, a go-
spodarz dbał, by nikomu nie zabrakło gorzałki, 
o którą prosili biesiadnicy („dożęlim żyta, do-
żęlim jarki, nie żałuj panie nam tu gorzałki!”).

Plon, przynieśli plon

Podczas dożynek nie mogło zabraknąć 
również chleba. Gospodarze z widowiska 
przekazali bochen chleba na ręce Pana Bur-
mistrza – gospodarza tegorocznego Święta 
Darów Ziemi: „Przyjm ten bochen upie-
czony ze zboża naszego. Uszanuj go i za-
gospodaruj tak, żeby nikomu go nigdy nie 
zabrakło”.

Serdecznie dziękujemy naszym obrzędo-
wym aktorom za udział w widowisku i wspar-
cie w realizacji projektu Rola Folklora.

Dożynki, których źródła upatrywać moż-
na w święcie Słowian związanym z kultem 
roślin, przypadającym na równonoc jesienną, 
od wieków było świętem radości i dziękczy-
nienia matce naturze. Wiązało się ono rów-

Przed nami jeszcze jedno widowisko – 
Szczodre Gody, przywołujące dawne zwy-
czaje bożonarodzeniowe. Zaprosimy na nie 
w połowie grudnia. W ramach projektu po-
wstanie również publikacja o dawnych lokal-
nych zwyczajach i tradycjach oraz wystawa 
podsumowująca projekt.

Redakcja
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Święto CSŁiI i 100. lecie szkolenia 
kadr łączności w Zegrzu

W czwartek, 12 września br. z udziałem Mi-
nistra Obrony Narodowej Mariusza Błaszcza-
ka odbyło się święto Centrum Szkolenia Łącz-
ności i Informatyki połączone z obchodami 
100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. 
Po odzyskaniu niepodległości przez Pol-
skę szkolenie łącznościowców przeniesiono 
z Warszawy do zegrzyńskich koszar, formu-
jąc 13 września 1919 roku w Zegrzu Obóz 
Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności. Na 
pamiątkę tego wydarzenia 12 września br. 
w Centrum Szkolenia Łączności i Informa-
tyki odbyły się obchody 100-lecia szkolenia 
kadr łączności w Zegrzu.

W obchodach uczestniczyło wielu zapro-
szonych gości m.in. Inspektor Szkolenia DG 
RSZ gen. dyw. Marek Sokołowski, Dowódca 
Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wie-
sław Kukuła, Dyrektor Narodowego Cen-
trum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. 
bryg. Karol Molenda, Szef Zarządu Kierowa-
nia i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego WP 
gen. bryg. Robert Drozd, Biskup Polowy WP 
Józef Guzdek, Senator RP Jan Żaryn, córka 
Patrona Centrum Zofia Potkowska, Senator 
RP Konstanty Radziwiłł, rodzice chrzestni 
sztandaru, lokalne władze samorządowe, byli 
komendanci i żołnierze ośrodków szkolenia 
kadr łączności w Zegrzu, przedstawiciele 
służb mundurowych, jednostek wojskowych, 
środowisk kombatanckich, szkół, organizacji, 
instytucji współpracujących z zegrzyńskim 
Centrum, dzieci z okolicznych szkół, przed-
szkoli, uczniowie klas mundurowych oraz 
okoliczni mieszkańcy.

Obchody zainaugurowano złożeniem 
kwiatów przed tablicami pamiątkowymi 
mjr. Konstantego Radziwiłła i zasłużonego 

łącznościowca - patrona Centrum gen. bryg. 
Heliodora Cepy. Mszy Świętej w intencji żoł-
nierzy ośrodków szkolenia kadr łączności, 
przewodniczył Biskup Polowy Wojska Pol-
skiego Józef Guzdek. W ramach obchodów 
przeprowadzony został uroczysty apel, a ze-
spół akrobacyjny "Biało-czerwone Iskry" wy-
konał przelot „Flaga”.

„Te 100 lat to cała historia rozwoju szkol-
nictwa wojskowego w Wojsku Polskim, 
a współcześnie również rozwoju informaty-
ki. Tu w Zegrzu szkoleni byli pierwsi łącz-
nościowcy, którzy tak bardzo przyczynili się 
do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 
roku. To tu w latach 20-tych i 30-tych ubie-
głego wieku wiedzę zdobywali łącznościowcy, 
którzy walczyli na frontach II wojny świato-

wej. Druga połowa XX wieku to dynamiczny 
rozwój szkolenia w Zegrzu (...). Obecnie ze-
grzyńskie Centrum jest jedynym ośrodkiem 
tego rodzaju w Siłach Zbrojnych RP w którym 
w sposób systemowy szkoleni są specjaliści 
łączności i informatyki na potrzeby całych Sił 
Zbrojnych RP. W Centrum szkolą się żołnie-
rze jak i pracownicy RON – specjaliści łącz-
ności i informatyki także na potrzeby PKW. 
Tu również szkoleni są żołnierze służby przy-
gotowawczej i Legii Akademickiej. Centrum 
jest nowoczesnym ośrodkiem, wyposażonym 
w nowoczesny sprzęt i bazę dydaktyczną, od-
powiadającą współczesnym wymogom i po-
trzebom szkoleniowym. (...) Jako Komendant 
Centrum z tego miejsca dziękuję wszystkim 
za dotychczasowy włożony wysiłek w szkole-

nie kadr łączności i informatyki. Chciałbym 
aby każdy żołnierz i pracownik RON Cen-
trum niezależnie od stanowiska czy posiada-
nego stopnia wojskowego był w pełni świado-
my, że jego wysiłek ma wymierne znaczenie. 
Każdy z was swoją służbą i pracą utrwala 
dobre imię Centrum zarówno w strukturach 
Sił Zbrojnych jak również w społeczeństwie 
wśród którego przecież funkcjonujemy.” – po-
wiedział do zebranych Komendant CSŁiI płk 
dr Ireneusz Fura.

Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych reprezentował Inspektor Szkolenia 
DG RSZ gen. dyw. Marek Sokołowski, który 
odczytał list w którym Dowódca Generalny 
RSZ podziękował kadrze dowódczej i dydak-
tycznej oraz pracownikom RON Centrum za 
wysoki poziom nauczania, zaangażowanie 
w rozwój procesu kształcenia i szkolenia po-
zwalający żołnierzom wszystkich Rodzajów 
Sił Zbrojnych RP na zdobywanie najwyższych 
kwalifikacji. W czasie uroczystego apelu 
wręczone zostały wyróżnienia dla żołnierzy 
i pracowników RON oraz innych zasłużo-
nych osób.

W dniu obchodów minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił 
i podpisał koncepcję tworzenia wojsk cyber-
przestrzeni oraz zapowiedział utworzenie 
nowej Szkoły Podoficerskiej WOT „SONDA” 
w Zegrzu. Minister w towarzystwie Zofii Po-
tkowskiej - córki patrona Centrum gen. bryg. 
Heliodora Cepy i najmłodszego żołnierza 
Centrum odsłonił także pomnik powstały 
dla upamiętnienia oraz oddania hołdu po-
koleniom łącznościowców, którzy rozpoczęli 
służbę i szkolenie w Zegrzu już w 1919 roku. 
Szef MON odznaczył także Zofię Potkowską 
Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności 
Kraju oraz wręczył odznaczenia resortowe 
żołnierzom Centrum. Po odsłonięciu pomni-
ka, ministrowi obrony narodowej zaprezen-
towana została również Sala Tradycji CSŁiI, 

gdzie dokonał on wpisu do Księgi Pamiątko-
wej Centrum i nastąpiła wymiana okoliczno-
ściowych ryngrafów.

W ramach obchodów w Centrum odbył 
się Dzień Otwartych Koszar, w czasie któ-
rego wszyscy przybyli mogli uczestniczyć 
w uroczystościach, zapoznać się ze zgroma-
dzonym wojskowym sprzętem bojowym (za-
prezentowano m.in. czołg Leopard, KTO Ro-
somak WRT, KTO Rosomak WEM, ZWD-1, 
ZWD-2, Radiostację Harris RF 5800 AN/
PRC-150 400W, Ruchomy Węzeł Łączności 
Cyfrowej RWŁC-10AT, moździerz samobież-
ny M120 Rak). W tym dniu można było rów-
nież obejrzeć wystawę pt.: „Ośrodki szkolenia 
kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu”, 
występy artystyczne przedstawicieli wojsko-
wych klubów (zespołu Klubu CSŁiI Telefala, 
przedstawiciele wojskowych klubów z Prze-
myśla i Rzeszowa) czy też skosztować wojsko-
wej grochówki.

W czasie obchodów wystawione zo-
stały także stanowiska promocyjne Straży 
Ochrony Kolei, Centrum Szkolenia Policji 

w Legionowie oraz Wojskowego Ośrodka Ba-
dawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościo-
wej w Warszawie. Na okoliczność 100-lecia 
opracowany został również medal pamiąt-
kowy, Poczta Polska wydała okolicznościowy 
znaczek pocztowy oraz wykonany został film 
pt. „100 lat szkolenia kadr łączności w Ze-
grzu”. Obchody „100-lecia szkolenia kadr 
łączności w Zegrzu” były więc szczególnym 
jubileuszem. Spotkały się pokolenia łącz-
nościowców i była to doskonała okazja do 
wspomnień, obejrzenia nowoczesnego sprzę-
tu łączności, a także zwiedzenia zegrzyńskich 
koszar. Te 100 lat to historia rozwoju szkol-
nictwa łączności w Wojsku Polskim, a współ-
cześnie również informatyki. Zegrzyńskie 
ośrodki wojskowe wniosły duży wkład w roz-
wój wojsk łączności i całych Sił Zbrojnych 
RP, a szkoliło się w nich kilkadziesiąt tysięcy 
słuchaczy.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za 
udział w obchodach z okazji 100. lecia szkole-
nia kadr łączności w Zegrzu.

autor: kpt. Krzysztof Baran
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KULTURA

Serock czyta Nowele polskie

KULTURA

Serock uczcił 80. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej 
i 39. Rocznicę Porozumień Sierpniowych

1 września na serockim rynku odbył się 
uroczysty apel upamiętniający 80. Roczni-
cę Wybuchu II Wojny Światowej oraz 39. 
Rocznicę Porozumień Sierpniowych. W uro-
czystości wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych, wojska (kompania honoro-
wa), instytucji publicznych, szkół i organiza-
cji pozarządowych.

Takie wydarzenia skłaniają Nas, obywate-
li do chwili zadumy i refleksji oraz poszuki-
wania prawdy o naszej historii. Podczas uro-
czystości dr Mirosław Pakuła przedstawił rys 
historyczny, por. Sławomir Szymański odczy-
tał apel poległych, zabrzmiała salwa honoro-
wa, a przedstawiciele władz samorządowych, 
szkół, stowarzyszeń i placówek gminnych zło-
żyli pod tablicą pamięci kwiaty i zapalili sym-
boliczne znicze. Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock w swoim przemówieniu mówił: „ (…), 
że  jeśli zapominamy o swojej historii, to ry-
zykujemy jej powtórzenie. Dlatego, tak ważne 

jest aby odbyć tą podróż po historii w zaciszu 
domowego zakątka”.

Apel na rynku poprzedziła uroczysta 
msza święta z udziałem sztandarów jedno-
stek samorządowych z terenu Miasta i Gmi-
ny w intencji poległych i pomordowanych 
żołnierzy. Obchody uświetniły wystawy oko-
licznościowe: sprzętu łączności z kampanii 
1939 r., pochodzącego ze zbiorów Prezesa 
Zarządu Głównego Światowego Związku Pol-
skich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczy-
sława Hucała (w ratuszu) oraz wystawa ple-
nerowa „Wojenne Migawki. Serock i okolice 
w 1939 r.”

Kolejnym punktem obchodów był 
spektakl pt.  „Wojna nie jest kobietą” w 
reżyserii Renaty Dymnej wystawiony na 
Scenie Narvil. Spektakl jest historią ko-
biet biorących udział w wojnie, które po 
wielu latach zdecydowały się opowiedzieć 
„co zdarzyło się naprawdę”. Nie ma w nich 

męskiej dumy, radości z zabijania i poko-
nywania wroga. To co mówią jest wstrzą-
sające w swojej prawdzie. Wojna kobiet 
to nie wojna mężczyzn. Kobiety widzą to 
co dla mężczyzn jest ukryte. Odczuwają 
wszystko głęboko emocjonalnie i bardzo 
człowieczo. "Wojna nie jest kobietą" to 
spektakl na podstawie książki Swiatłany 
Aleksijewicz pt. "Wojna nie ma w sobie nic 
z kobiety" w przekładzie Jerzego Czecha. 
Książka ukazała się nakładem Wydawnic-
twa Czarne zdobywając Literacką Nagrodę 
Europy Środkowej „Angelus” (2011) oraz 
Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za 
reportaż literacki (2011) Podczas wieczo-
ru wystąpili aktorzy Teatru Temat: Ange-
lika Kurowska, Anna Matuszczak, Hubert 
Mrozowicz, Wanda Onyszkiewicz-Gnap, 
Marta Skoczek, Agnieszka Senderowska, 
Joanna Róg.

CKiCz w Serocku

W dniu 9 września, w samo południe, 
spotkaliśmy się na serockim Rynku aby włą-
czyć się w ogólnopolską akcję pn. „Narodowe 
Czytanie”. Od września 2012 roku w wielu 
miejscach w Polsce i w kręgach Polonii na 
całym świecie, z inicjatywy i pod patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywa 
się „Narodowe Czytanie”. Pierwszą wspólną 
lekturą był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewi-
cza. W tym roku, podczas 8. już edycji pu-
blicznego czytania najważniejszych polskich 
dzieł literackich wybrzmiewa lektura ośmiu 

wybranych, najwybitniejszych Nowel polskich. 
Wspólnym mianownikiem tych dzieł jest pie-
lęgnowanie polskości w najtrudniejszym dla 
Polaków okresie dziejowym, pod zaborami. 
Nowele przepełnione są refleksją nad czło-
wiekiem i społeczeństwem. Stają one w obro-
nie godności jednostki uwrażliwiając nas na 
ludzką krzywdę. Te krótkie formy literackie 
pokazują ogromne umiejętności i kunszt 
autorów, którzy w kilku stronicowych utwo-
rach potrafili przekazać ponadczasowe treści 
- żywe i aktualne po dziś dzień.     

Na serockim rynku „Narodowe Czyta-
nie” odbyło się po raz piąty. Dotąd przeczy-
taliśmy  wspólnie: „Lalkę” Bolesława Prusa, 
„Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wese-
le” Stanisława Wyspiańskiego i „Przedwio-
śnie” Stefana Żeromskiego. W tegorocznej 
edycji Pan Burmistrz Artur Borkowski wraz 
z przedstawicielami naszej wspólnoty lo-
kalnej przeczytał fragmenty dwóch Nowel: 
„Katarynka” Bolesława Prusa i „Dym” Marii 
Konopnickiej.

CKiCz w Serocku

Dzieci sprzątały nabrzeże Bugu
W piękne słoneczne popołudnie 31 sierp-

nia 2019 r. dzieci z sołectw Kani Nowej 
i Cupla wraz z rodzicami i dziadkami posta-
nowiły zorganizować pożegnanie wakacji. 
Sebastian – jeden z uczestników – zapropo-
nował, aby połączyć przyjemne z pożytecz-
nym i na przykład pozbierać śmieci wzdłuż 
nabrzeża Bugu.

Dzieci ze wsi szybko podchwyciły ten 
pomysł. W godzinę wraz z innymi dorosły-
mi przeszły około kilometra i zebrały około 

20 worków śmieci. Zdziwienie dzieci i doro-
słych było ogromne gdy nad wodą zobaczyły 
góry śmieci pozostawione przez osoby, któ-
re przyjeżdżają tu odpocząć lub łowić ryby. 
Z powodu tak ogromnych zanieczyszczeń – 
szczególnie dzieciom – było bardzo przykro, 
że osoby dorosłe zostawiają taki bałagan i za-
śmiecają okolicę.

Zwieńczeniem tego wieczornego wysił-
ku było przygotowanie przez wujka Wiesia 
ogromnego ogniska i uszykowania patyczków 

do pieczenia kiełbasek. Praca dzieci została 
nawet doceniona przez pana wędkarza, który 
w podziękowaniu przyniósł lody i słodycze. 
Z takiego zakończenia wakacji dzieci były 
zadowolone. Uśmiechnięte i bardzo zmę-
czone, o zmroku, powędrowały do swoich 
domów.

I my bardzo dziękujemy dzieciom za tak 
piękną inicjatywę i zaangażowanie.

Sołtys Kani Nowej – Teresa Wierzbicka
Sołtys Cupla – Anna Lewalska
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W ostatnią sobotę sierpnia na serockiej 
plaży pożegnaliśmy wakacje z Kulturą. Se-
rocka odsłona „Wędrującego Czytania” była 
bajeczna, magiczna i kolorowa. Przygotowały 
ją Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
oraz Powiatowa Instytucja Kultury w Legiono-
wie. Interaktywną bajkę z odczarowanego kufra 

prosili chętnych do udziału w Zumba Beach 
Party. Pełen energii Maraton Zumby Fit-
ness, poprowadziły instruktorki z Serocka, 
Wyszkowa i Pułtuska – Wioletta Kalinow-
ska, Ewa Kowalczyk, Joanna Zglec i Sandra 
Kowalska.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Zakończenie wakacji

SPORT

12. Wrześniowy Pieszy Rajd Pamięci

W sobotę 14.09.2019 r. po raz dwunasty 
organizowaliśmy Wrześniowy Rajd Pamięci. 
Ma on na celu propagowanie wiedzy histo-
ryczno-krajoznawczej dotyczącej terenu mia-
sta i gminy Serock oraz zdrowego stylu życia. 
Tematyka historyczna rajdu nawiązywała 
między innymi do osoby mjr. Księcia Kon-
stantego Michała Radziwiłła.

Podobnie jak w ostatnich latach start 
zaplanowano na godzinę 10:00 z plaży 
w Serocku, a metę wyznaczono w Zegrzu 
w jednostce wojskowej. Trasa o długości 
około 9 kilometrów biegła malowniczym 
brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego. Na trasie 
zorganizowane zostały punkty kontrolne – 
w pobliżu klubu Mila w Zegrzynku i w Ja-
dwisinie obok boiska piłkarskiego. Trzy-
osobowe drużyny mogły sprawdzić swoją 
wiedzę. Na mecie czekały na uczestników 
rajdu medale, puchary i grochówka. Dru-
żyny startowały w czterech kategoriach: 
Służby Mundurowe, Seniorzy, Szkoły Pod-
stawowe, Szkoła Średnia oraz w kategorii 
„Swobodny Przemarsz”.

Na zakończenie Rajdu, uczestnicy w to-
warzystwie przedstawicieli organizatorów za-

palili znicze przy tablicy upamiętniającej mjr. 
Księcia Konstantego Radziwiłła.

kat. Służby Mundurowe
1. Światowy Związek Polskich Żołnierzy 

Łączności (Marcin Książyk, Kamil Nowa-
kowski, Łukasz Tyburski)

kat. Seniorzy
1. Jedynka Seniorska Zegrze (Irena Fo-

ryszewska, Grzegorz Foryszewski, Alicja Łą-
czyńska)

2. Uniwersytet III Wieku w Legiono-
wie (Henryka Wrześniak, Barbara Jan-
kowska)

kat. Szkoła Podstawowa
1. SP Wola Kiełpińska (Kleczka Anna, 

Gajewska Aleksandra, Szczepańska Natalia)
2. SP Serock (Kacper Mikosza, Mateusz 

Brandebura, Seweryn Michno)
3. SP Serock (Oskar Dębek, Wiktoria Dę-

bek, Kacper Agaciński)

KULTURA

Muzyczne podróże małe i duże
Serocka odsłona V Festiwalu Muzyki Ka-

meralnej i Organowej Powiatu Legionowskie-
go odbyła się w niedzielę 15 września w sali 
widowiskowej CKiCz, koncertem skierowa-
nym do najmłodszych melomanów. Uczest-

ników powitały Dyrektor CKiCz - Renata 
Mulik oraz kierownik artystyczny Festiwalu 
- Anna Wróbel. W muzyczną podróż uczest-
ników zabrali: wokalistka Izabela Kazimier-
ska oraz muzycy:  Mariusz Dropek - pianista, 

Mateusz Chmielewski - akordeonista oraz 
Przemysław Skubała – klarnecista. 

Dzieci odwiedziły świat dźwięków, piose-
nek i tańców. Dowiedziały się jak są zbudowa-
ne i jak działają akordeon i klarnet. Muzycy 

zaprezentowali m.in. wysokie dźwięki akor-
deonowe przypominające ptasie trele i niskie 
dźwięki niczym pomruki niedźwiedzia oraz 
charakterystyczny klarnetowy śmiech.

Uczestnicy bawili się przy piosenkach 
z Panią Izabelą i naszym pluszowym bo-
haterem. Na scenie odbyli muzyczną po-
dróż po Europie z małymi hiszpańskimi 
księżniczkami oraz odważnymi kozakami. 
Podczas koncertu wysłuchaliśmy utworów: 
J. Brahmsa, C. Debuss’ego, W. A. Mozarta, 
W. Lutosławskiego oraz wesołych piosenek 
K. Kwiatkowskiej, J. Wasowskiego i T. Woź-
niakowskiego.

CKiCz w Serocku

„O lisie, który grał na fortepianie” przedstawi-
ła nam jej autorka Magdalena Kowalska przy 
akompaniamencie Łukasza Kurpiewskiego. 
Były także bajeczne animacje do muzyki na 
żywo. Pan Łukasz zagrał na trąbce hejnał War-
szawski i opowiedział krótko o jednym ze swo-
ich zajęć jakim jest praca hejnalisty. Iluzjonista 
Kamil Łysień sypał czarami z rękawa, były m.in. 
sztuczki z gąbczakami, linami i kartami, a każde 
dziecko otrzymało od Iluzjonisty balonowego 
liska. Dzieci pod czujnym okiem Pani Ewy List-
kowskiej malowały ulubione motywy i wzory 
na ekologicznych torbach, które w ciągu roku 
szkolnego będą przypominać im o serockim 
pożegnaniu wakacji.

Na zakończenie spotkania CKiCz oraz 
OSiR w Serocku wraz z Cat Fit Studio za-
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Około 700 młodych zawodników  reprezentujących 48 zespołów z Polski i zagranicy - w tym dwie drużyny z powiatu legionowskiego oraz 
miast partnerskich Miasta i Gminy Serock Radzionkowa i Dzierżoniowa - brało udział w dwudniowym turnieju piłkarskim Twin Cities Serock 
Cup 2019, który odbył się w Serocku 7 i 8 września. Piłkarze z grup wiekowych U9 i U10, na 3 gminnych boiskach, w czasie emocjonującej 
sportowej rywalizacji dostarczyli kibicom niezapomnianych wrażeń. 

Organizatorami piłkarskich zmagań byli: Klub Sportowy “Sokół” Serock, Gigant Smile Legionowo, Miasto i Gmina Serock, OSiR Serock. 
Patronat nad całym przedsięwzięciem sprawowali: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Centralny Ośrodek Sportu, Powiat Legionowski. 

OSiR w Serocku

SPORT

Twin Cities Serock Cup 2019 
- Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłkarski

kat. Szkoła Średnia
1.Misiaki (Julia Mączewska, Jakub Koz-

drój, Bartek Ziółkowski)
2.Team Mocni (Weronika Roman, Kamil 

Wieciński, Lena Cybulska)
3.Różowe Crocsy (Kacper Czupryński, 

Mateusz Lipski, Oskar Przybyłkowski)
Zabezpieczenie rajdu:
Punkt Kontrolny Nr 1 znajdujący się 

300 m na północ od Klubu Mila zabezpie-
czali Jan Łączyński – mieszkaniec Legionowa 
i Jerzy Soszyński z Zegrza. Punkt Kontrolny 
Nr 2 - Brama przy boisku Szkoły w Jadwisi-
nie, przypadł dwóm osobom za Stowarzysze-
nia Nasze Zegrze pani Bożenie Zalewskiej 
z Zegrza i Jerzy Dąbrowskiemu z Legionowa.

Najstarszym uczestnikiem Rajdu była 
pani Henryka Wrześniak lat 77, miesz-

kanka Legionowa. Zwycięskie drużyny na 
mecie dekorowali: przedstawiciel Komen-
danta CSŁiI pan major Dariusz Mizerski 
oraz prezes Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ pan 
Mieczysław Hucał.

Składamy podziękowania dla Pana Pio-
tra Kijaka, współorganizatora i koordynatora 
12 Wrześniowego Pieszego Rajdu Pamięci.

OSiR w Serocku
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