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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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Remont mostu – komunikat!

Na podstawie informacji uzyskanych od GDDKiA, inwestora planowanego remontu 
mostu w ciągu  DK nr 62, w miejscowościach Wierzbica – Łacha, Urząd Miasta i Gminy 
w Serocku przekazuje harmonogram przedsięwzięcia:

• 4.11. – 25.11.2019 r. - wyłączenie mostu dla ruchu kołowego!
• z 5.11. na 6.11.2019 r. - podniesienie przęsła mostu. Nastąpi ono w nocy z 5 na 6 
listopada, w godz. od 22.00 (05.11) do 04.00 (06.11). Ruch pieszy przez most nie 
będzie wtedy możliwy!  
• 26.11 – 06.12. 2019 r. - wprowadzenie ruchu wahadłowego
• 20 - 23.12.2019 r. - planowane zakończenie wszystkich prac

wg założeń inwestora wyłączenie mostu dla ruchu kołowego potrwa nie dłużej niż 
21 dni, jednak z zastrzeżeniem, że powyższy harmonogram jest uzależniony od 
warunków atmosferycznych.

•  Most będzie otwarty dla ruchu pieszego przez cały okres trwania prac 
z wyjątkiem dwóch kilkugodzinnych okresów, gdzie technologia robót będzie to 
uniemożliwiała 

•  Na czas całkowitego zamknięcia ruchu kołowego uruchomiona będzie  darmowa 
komunikacja autobusowa obsługująca tereny gminne po obu stronach Narwi, 
dowożąca mieszkańców do mostu z obu stron. Funkcjonować będzie także 
tymczasowa linia dowożąca dzieci do Szkoły Podstawowej w Serocku (z przejściem 
pieszym przez most pod opieką osób uprawnionych i dowozem bezpośrednim 
do szkoły).

•  W tym czasie udostępnione będą również całodobowe parkingi po obu stronach 
mostu

•  Na czas zamknięcia mostu zostanie zorganizowany całodobowy dyżur w Urzędzie 
Miasta i Gminy Serock, dostępny pod numerem telefonu 22 782 88 66, pod którym 
w sytuacjach awaryjnych będzie można zgłaszać zapotrzebowanie na transport, 
związane np. z dostępem do lekarza lub opieki pielęgniarskiej. 

•  Pytania w powyższej kwestii prosimy kierować na adres umg@serock.pl lub 
dzwonić pod numer telefonu 509 710 950 

W dniu 15.10.2019 r. w OSP w Woli Kieł-
pińskiej odbyło się otwarte spotkanie połączo-
ne z dyskusją publiczną, dotyczące omówienia 
ponownie wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, 
obejmującego tereny strefy przemysłowej zlo-

GEODEZJA

Spotkanie dotyczące projektu planu w Dębem

GEODEZJA

Dyskusje publiczne 
w sprawie zmiany miejscowego planu – sekcja F1

kalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego skła-
dowiska odpadów w Dębem.

Na początku spotkania uczestnikom dys-
kusji została przedstawiona prezentacja, w któ-
rej  przypomniano dotychczasowy przebieg 
prac nad tworzeniem projektu planu.  Następ-
nie szczegółowo przedstawiono wprowadzone 
zmiany w projekcie planu i dokładnie omówio-
no poszczególne tereny i zasady ich zagospoda-
rowania. Na końcu omówiono, co - po wejściu 
w życie - będzie wykluczał plan.  

Następnie przeprowadzona została dys-
kusja publiczna, na której obecni na spotka-
niu mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni - zain-
teresowani zmianą planu - zadawali pytania 
przedstawicielom urzędu oraz niezależnemu 
ekspertowi z dziedziny gospodarki odpadami, 
pracownikowi Wydziału Instalacji Budowla-
nych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

Politechniki Warszawskiej, Panu dr. inż. Pio-
trowi Manczarskiemu.

Dla przypomnienia informujemy, że do 
dnia 07.11.2019 r. można składać uwagi do 
projektu planu, które będą przedmiotem roz-
strzygnięcia zarówno przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską 
w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie 
(podpisane i opatrzone danymi umożliwiają-
cymi identyfikację nadawcy - dane osobowe 
nie będą upubliczniane), a w przypadku pism 
składanych drogą elektroniczną, należy ko-
rzystać z profilu zaufanego ePUAP lub pod-
pisu kwalifikowanego.

Dziękujemy wszystkim obecnym na 
spotkaniu za uczestnictwo w dyskusji i za-
angażowanie.

Referat Gospodarki Gruntami,  
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

W dniach 22.10.2019 r. i 23.10.2019 r. 
w siedzibie Urzędu odbyły się dwa spotka-
nia otwarte w formie dyskusji publicznej w 
sprawie wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Serock 
– sekcja F1 (obejmującego Jadwisin i Zegrze). 
Dyskusja publiczna jest wymaganym przez 
ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym elementem procedury uchwa-
lania nowego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego.

Zmiana planu dotyczy w szczególności wy-
kreślenia pojęcia intensywności zabudowy z za-
pisów uchwały w celu uwzględnienia złożonego 
w dniu 10 maja 2018 roku, do Rady Miejskiej 
w Serocku wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa poprzez usunięcie z treści uchwały ww. 
definicji, a także dostosowania wartości wskaź-

ników intensywności zabudowy do nowego 
sposobu ich obliczania w projekcie planu. Do-
datkowo, projekt zmiany planu rozszerza rezer-
wę terenową w sąsiedztwie szkoły podstawowej 
w Jadwisinie, likwiduje drogę wewnętrzną w 
sąsiedztwie ul. Andromedy, wprowadza nową 
funkcję usługową na terenie działki nr 19 i 20 
w Jadwisinie, aktualizuje obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz rozszerza dopusz-
czalne przez plan rodzaje pokryć dachowych na 
terenach turystyczno-usługowych. 

Przybyłym uczestnikom przedstawiona 
została prezentacja, w której omówiono pro-
ces tworzenia projektu zmiany planu, motywy 
jego zmiany oraz w szczegółach  zaprezento-
wano jego zapisy, w szczególności przybliżo-
no obszary których dotyczy jego zmiana. 

W następnej kolejności przeprowadzona 
została dyskusja publiczna, w której obecni 
mieszkańcy mogli zadawać pytania dotyczą-
ce przedstawionego projektu zmiany planu 
przedstawicielom urzędu, projektantowi oraz 
podzielić się swoimi przemyśleniami z in-
nymi uczestnikami dyskusji. Podczas dys-
kusji najwięcej uwagi poświęcono kwestiom 
zmiany wartości wskaźników intensywności 
zabudowy na terenie Zegrza. W wyniku dys-
kusji prowadzonej z obecnymi na spotkaniu, 
zainteresowani zadeklarowali chęć zorgani-
zowania dodatkowego spotkania, w którym 
udział wezmą przedstawiciele mieszkańców 

Zegrza i Jadwisina, przedstawiciele Urzędu 
oraz przedstawiciele inwestora planującego 
zabudowę wielorodzinną w Zegrzu. 

Dla przypomnienia informujemy, że do 
dnia 14.11.2019 r. można składać uwagi do 
projektu zmiany planu, które będą przedmio-
tem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę 
Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na 
piśmie (podpisać i opatrzeć danymi umoż-
liwiającymi identyfikację nadawcy - dane 
osobowe nie będą upubliczniane), a w przy-
padku pism składanych drogą elektroniczną, 
należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP 
lub podpisu kwalifikowanego. Prezentacja 
dotycząca planu dostępna jest pod adresem: 
www.serock.pl

Referat Gospodarki Gruntami,  
Planowania Przestrzennego i Rozwoju
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INWESTYCJE

Poprawa efektywności energetycznej 
na terenie gminy Serock

INWESTYCJE

Klub seniora w Szadkach

INWESTYCJE

Budynek komunalny w Jadwisinie przekazany do użytkowania

INWESTYCJE

Remont elewacji świetlicy 
w Woli Kiełpińskiej

INWESTYCJE

Remont łazienek w szkole w Woli Kiełpińskiej

W dniu 22 października zakończone 
zostały roboty budowlane związane z reali-
zacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa 
efektywności energetycznej na terenie gmi-

niósł 103.488,51 zł. Poniżej przedstawiamy 
zdjęcia z realizacji.  

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

INWESTYCJE

Budowa ul. Książęcej 
w Jadwisinie

W dniu 23.10.2019 r. zawarto umowę na 
budowę ul. Książęcej w Jadwisinie. W ramach 
zadania przewiduje się budowę jezdni o na-
wierzchni bitumicznej wraz z wyniesionym 
skrzyżowaniem (w formie progu zwalniające-
go), chodników oraz oświetlenia drogowego.

Inwestycja będzie współfinansowane 
ze środków przyznanych Gminie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych wdraża-
nego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie. Kwota dofinansowania wynie-
sie 606 001,00zł

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.

Planuje się, że większość robót budowla-
nych będzie zrealizowana jeszcze w tym roku.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Zakończyły się roboty budowlane związa-
ne z remontem 9 łazienek w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Zakres prac obejmował:
-  zmianę w układu ścian działowych i ścian 

kabin ustępowych,
- zmianę wykończenia ścian, podłóg i sufitów,
-  wymianę armatury sanitarnej wraz z osprzę-

tem (umywalki, miski ustępowe, pisuary, 
itp.) i wyposażeniem dodatkowym,

-  przebudowę instalacji wodnej, kanalizacyj-
nej (wymiana pionów i rur kanalizacyjnych), 
centralnego ogrzewania i elektrycznej po-
przez dostosowanie jej do projektowanego 
układu ścian i urządzeń,

-  wykonanie mechanicznej wentylacji wycią-
gowej-wentylatorowy kanałowe z czujnika-
mi ruchu.

Koszt inwestycji to kwota 467 943,12 zł

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

Rozpoczęły się prace związane z  przebu-
dową budynku dawniej wykorzystywanego 
na potrzeby sklepu spożywczego przy OSP 
w Woli Kiełpińskiej. W wyniku robót bu-
dowlanych w  budynku tym powstanie „Klub 
Seniora”.

W ramach zadania przewiduje się prze-
prowadzenie niezbędnych prac budowlanych  
(remont dachu, ocieplenie budynku, wymia-
na stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana 
instalacji wod-kan, c.o. c.w.u. i elektrycznej, 
budowa nowych ścian działowych oraz robo-
ty wykończeniowe), aranżacyjnych oraz kom-
pletne wyposażenie  obiektu w sprzęt rtv, agd 
oraz sportowo-rehabilitacyjny. Nowo powsta-
ły obiekt ma służyć integracji i aktywizacji 
lokalnej społeczności.

Przewiduje się, że prace zostaną zakoń-

W dniu 16.10.2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, w wyniku przeprowadzonej kontroli, wydał decyzję zezwalającą na użyt-
kowanie budynku komunalnego przy ul. Konwaliowej 2A  w miejscowości Jadwisin.  W ramach inwestycji powstało 14 mieszkań o powierzchni 
od 27,72 m2 do 47,65 m2. Administratorem obiektu jest Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zakończono prace związane z remontem elewacji świetlicy wiejskiej w Woli Kiełpińskiej. 
Wartość robót wyniosła 23 685,15 zł. Na zadanie pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 
10 000,00 zł w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

ny Serock. Zadanie to obejmowało wymia-
nę wyeksploatowanych sodowych opraw 
oświetlenia drogowego na energooszczędne 
oprawy LED. W ramach zrealizowanej inwe-
stycji wymieniono oprawy w miejscowości 
Dębe – na ulicach: Fortecznej, Magnolii i na 
drodze gminnej Nr 180428W, na odcinku 
od ul. Zegrzyńskiej do ul. Fortecznej oraz 
w miejscowości Jadwisin – na ul. Szaniaw-
skiego i Dworkowej. Łącznie wymienionych 
zostało 70 opraw oświetleniowych oraz 
dobudowane zostały dodatkowe punkty 
świetlne – jeden w Dębem w rejonie stacji 
transformatorowej oraz dwa w Jadwisinie 
na ul. Szaniawskiego. Realizacja tego zada-
nia, jak sama nazwa wskazuje, pozwoli gmi-
nie na poprawę efektywności energetycznej 
oświetlenia drogowego, co przełoży się na 
wymierne korzyści w postaci oszczędności 
w opłatach za oświetlenie. Co więcej, dzięki 
wykonanej modernizacji oświetlenia udało 
się zlikwidować dwa punkty poboru ener-
gii, co przyniesie też oszczędności w postaci 
braku opłat stałych za dystrybucję energii. 
Tegoroczna wymiana opraw stanowi czwar-
tą tego typu inwestycję zrealizowaną przez 
naszą gminę. Koszt realizacji inwestycji wy-

czone w drugiej połowie grudnia tego roku. 
Łączny koszt przedsięwzięcia: 595 032,15 zł. 
Na realizację zadania pozyskano dotację ce-
lową z budżetu państwa w ramach Programu 

Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020, 
Edycja 2019, Moduł I w kwocie 150 000,00 zł.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji
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OCHRONA ŚRODOWISKA

O grabieniu liści słów kilka…
Złota, polska, piękna jesień a wraz z nią 

bogactwo różnokolorowych liści – złotych, 
pomarańczowych, czerwonych i brązowych. 
Dla jednych – feeria barw, bez której trud-
no sobie naszą jesień wyobrazić. Dla innych 
– impuls do wzmożonej pracy w ogrodach 
i parkach.

A przecież dywan z liści pokrywający 
trawnik pod drzewami to…jedno z najnor-
malniejszych zjawisk na świecie!

Warto zatem zastanowić się, czy faktycz-
nie zbieranie opadłych liści jest konieczne?

I choć nie jest niczym złym wygrabianie 
liści na trawnikach dla dobra trawy i na alej-

kach dla dobra spacerowiczów, to już grabie-
nie ich do gołej ziemi pod krzewami i drze-
wami jest co najmniej niepotrzebne, jeśli nie 
szkodliwe. 

Liście to nie śmieci!
Opadłe liście = próchnica = woda 

i składniki pokarmowe w glebie. Opadłe je-
sienią liście nie przestają pełnić ważnej roli, 
gdyż razem z gałązkami, owocami, nasiona-
mi, piórami, skrawkami sierści i odchodami 
zwierzęcymi tworzą ściółkę – środowisko 
życia licznych organizmów glebowych (nicie-
nie, wrotki, dżdżownice, ślimaki, stawonogi: 

wije, pareczniki, krocionogi, owady bezskrzy-
dłe, owady skrzydlate jak chrząszcze z rodzi-
ny biegaczowatych czy kusakowatych, mu-
chówki i larwy licznych owadów). Te drobne 
bezkręgowce połączone siatką zależności peł-
nią niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu 
całych ekosystemów. Odżywiając się martwą 
materią organiczną, biorą udział w fazie jej 
mechanicznego rozkładu: rozdrabniają, prze-
mieszczają i mieszają ją z innymi składni-
kami gleby, przygotowując tym samym pole 
do działania mikroorganizmów: grzybów 
i bakterii glebowych. Te zaś przyczyniają się 
do powstawania próchnicy. Jest to niezwy-

OCHRONA ŚRODOWISKA

AZBEST - informacja o otrzymanym dofinansowaniu

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa informuje, że w dniu 30 wrze-
śnia zakończono realizację zadania pn. 
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

Osoby, które są zainteresowane bez-
płatnym unieszkodliwieniem azbestu 
w 2020 roku już teraz zachęcamy do skła-
dania wniosków. Druki formularzy dostęp-
ne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
w pok. nr 11 lub na stronie internetowej 
www.serock.pl w zakładce ochrona środo-
wiska-odbiór azbestu.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

zawierających azbest z terenu miasta i gmi-
ny Serock w 2019 r.”. Zadanie to zgodnie 
z umową dotacji Nr 0306/19/OZ/D uzyska-
ło dofinansowanie z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. W ramach przed-
sięwzięcia usunięto i unieszkodliwiono ok. 
92 ton wyrobów zawierających azbest znaj-
dujących się na 44 nieruchomościach poło-
żonych na terenie Miasta i Gminy Serock.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej

Ogłoszenie o naborze wniosków 
o udzielenie pomocy mieszkańcom Mia-
sta i Gminy Serock na usuwanie folii rol-
niczych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku infor-
muje, że Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór 
wniosków w ramach programu priorytetowe-
go: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpa-
dów pochodzących z działalności rolniczej”.

Celem programu jest rozwój systemów za-
gospodarowania odpadów z tworzyw sztucz-
nych z rolnictwa. Program przewiduje dofi-
nansowanie w formie dotacji do 100% kosztów 
kwalifikowanych. Beneficjentami programu są 
jednostki samorządu terytorialnego, a osta-
tecznymi odbiorcami korzyści będą posia-
dacze odpadów z folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolni-
czej. Niezbędnym do realizacji programu jest 
zebranie przez tutejszy Urząd informacji doty-
czących posiadanych przez mieszkańców Mia-
sta i Gminy Serock odpadów pochodzących z 
działalności rolniczej, tj.:

1. folii rolniczych,
2. siatki i sznurka do owijania balotów,
3. opakowań po nawozach,
4. opakowania typu Big Bag
UWAGA! Włóknina używana do przy-

krywania owoców i warzyw nie jest brana 
pod uwagę w tym programie.

W związku z powyższym, zainteresowani 
mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofi-
nansowania powinni złożyć wniosek w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Serock (parter, pok. nr 
11), ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock w termi-
nie do 31 października 2019 r. z możliwością 

przedłużenia terminu jeśli będzie taka po-
trzeba. 

Wzór wniosku można pobrać w tut. 
Urzędzie pokój 11 oraz ze strony internetowej 
www.serock.pl.

Informujemy, że złożenie wniosku nie sta-
nowi zobowiązania mogącego być podstawą do 
roszczeń. Zadanie będzie realizowane pod wa-
runkiem pozyskania przez Miasto i Gminę Se-
rock dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. W przypadku nieotrzymania przez Miasto 
i Gminę Serock dotacji z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i 
innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Szmyt, 
k.szmyt@serock.pl, tel. 22 782 88 39.

kle ważny składnik organiczny gleby, gdyż 
decyduje o jej strukturze (kształtuje korzyst-
ne stosunki wodno-powietrzne i termiczne) 
i właściwościach odżywczych – jest źródłem 
składników pokarmowych dla roślin.

Opadłe liście stanowią ochronę dla 
roślin i stołówkę dla zwierząt. Rozkładają-
ce się liście i szczątki innych roślin chronią 
przed mrozem korzenie i nasiona znajdują-
ce się w ziemi. Zapobiegają nadmiernemu 
parowaniu i przesuszeniu gleby. Ściółka jest 
schronieniem dla licznych organizmów gle-
bowych, które z kolei stanowią pożywienie 
dla kręgowców. O ile trudno jest zaobser-
wować pierwotniaki i grzyby rozkładające 
ściółkę, to o wiele łatwiej zobaczyć i usłyszeć 
ptaki poszukujące tu licznych owadów i ich 
larw. Kosy, kwiczoły, drozdy śpiewaki, gołę-
bie grzywacze, rudziki, strzyżyki, wszystkie 
ptaki krukowate żerują na ziemi. Przeszukują 
systematycznie każdą kępkę trawy i każdą nie 
zgrabioną kupkę liści. Z braku naturalnego 
pokarmu na ziemi wrony nauczyły się wycią-
gać odpadki z parkowych koszy i rozwlekają 
je po okolicy… Tym gatunkom nie pomagają 
wieszane skrzynki lęgowe; bez źródła pokar-
mu w ściółce i gęstych krzewów nie usłyszy-
my ich śpiewu. A wszędzie tam, gdzie koszo-
ne jest 100% terenu zapomnijmy o słowikach. 
Innych mieszkańców opadłych liści trudniej 
zobaczyć – kilka gatunków płazów, gryzoni, 
czy w końcu bardziej znane jeże nie będą 
mieszkać w parkach, gdzie na ziemi nie ma 
się gdzie ukryć. 

Dokładne grabienie liści zmniejsza 

atrakcyjność parku. Usuwanie wszystkich 
opadłych liści jest zamachem na naturalny 
proces krążenia materii, niezbędny dla utrzy-
mania różnorodności biologicznej. Park jest 
bardziej atrakcyjny, gdy można w nim zo-
baczyć i usłyszeć wiele gatunków zwierząt 
i zdrowych drzew. Wieloletnie wygrabianie 
wszystkich liści może w końcu zaszkodzić 
drzewom.

Co w takim razie można robić?
W miejscach mniej reprezentacyjnych, 

szczególnie tam, gdzie z powodu ocienienia 
przez drzewa i krzewy nie rośnie trawa, po-
stulujemy pozostawianie opadłych liści. W 
takich miejscach obecnie po wygrabieniu 
liści jest goła ziemia, a nie jest to zjawisko 
naturalne w naszej szerokości geograficz-
nej. Zgrabione liście dobrze by było groma-
dzić w wyznaczonych ustronnych miejscach 
w parku. Zaoszczędzi się w ten sposób na 
kosztach transportu i zagospodarowania, 
a dostarczy się cennego kompostu dla roślin 
i doskonałych miejsc rozrodu i ukrycia dla 
licznych zwierząt.

Wyjątek stanowią liście kasztanowców, 
które bezwzględnie należy usuwać i utylizo-
wać ze względu na szerzącą się w ostatnich 
latach inwazję szkodnika tych drzew - motyla 
szrotówka kasztanowcowiaczka (Camera-
ria ohridella). Poczwarki szrotówka zimują 
w opadłych liściach kasztanowców i prze-
żywają nawet 30 stopniowe mrozy. Dorosłe 
osobniki zaczynają pojawiać się na przełomie 
kwietnia i maja, składają jaja na młodych li-

ściach, a z tych wylęgają się gąsienice, które 
wygryzając z liści miękisz powodują, że te 
brązowieją i opadają. W rezultacie drzewa 
tracą liście już latem, co wymusza zbyt wcze-
sny moment spoczynku. Kasztanowce wydają 
jesienią nowe kwiaty, które nie maja szans na 
wydanie owoców, a dodatkowe kwitnienie 
osłabia drzewa tak, że zimą często przema-
rzają. Im szybciej i dokładniej usuniemy 
zaatakowane liście, tym większa szansa, że 
w następnym roku kasztanowce pozostaną 
zielone.

Jeśli już zatem musimy grabić liści to po-
lecamy wrzucenie ich na kompost lub zgra-
bienie w jedną lub kilka większych kupek. 
W ten sposób będą one wartościowym lokum 
dla wielu pożytecznych stworzeń. Co więcej, 
być może odwiedzi je większy, bardzo uroczy 
i lubiany lokator… Jeż. Żeby tak się stało naj-
lepiej składować liście w możliwie spokojnym 
i nieuczęszczanym miejscu w ogrodzie. Jeśli 
po letnich porządkach zostały gałęzie, mogą 
stać się idealnym szkieletem i wzmocnieniem 
całej konstrukcji (domu dla jeża). Doskonale 
obrazuje to ilustracja zapożyczona od @naj-
mniejszerezerwatyświata. W takich hałdach 
zimuje też wiele innych drobnych zwierząt – 
oprócz owadów będą to między innymi żaby 
i jaszczurki.

opracował: Referat Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

na podstawie: http://newgreen.pl/gra-
bic-czy-nie-grabic-czyli-zrobic-opadlymi-li-
scmi-ogrodzie/ oraz www.bocian.org.pl

W wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, które odbyły się 13 paź-
dziernika 2019 r. na terenie Miasta i Gminy 
Serock wzięło udział 7.985 osób, tj. 66,41% 
uprawnionych do głosowania. 

Sejm RP
Procent głosów na poszczególne listy wy-

borcze: 
1. KOMITET WYBORCZY PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ 42,01%
2. KOALICYJNY KOMITET WYBOR-

CZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N 
IPL ZIELONI 26,92%

3. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LE-
WICY DEMOKRATYCZNEJ 14,07%

4. KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE 7,04%

5. KOMITET WYBORCZY KONFEDE-
RACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 
6,03%

6. KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMO-
RZĄDOWCY 3,93%

Lista kandydatów, którzy otrzymali man-
daty: 

KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. BŁASZCZAK Mariusz 
2. CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata 
3. CZERWIŃSKA Anita 
4. OLSZEWSKI Dariusz 
5. SIPIERA Zdzisław Tadeusz 
6. UŚCIŃSKI Piotr Michał 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 

KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIE-
LONI

7. GAJEWSKA Kinga Magdalena 
8. GRABIEC Jan Stanisław 
9. LASEK Maciej Grzegorz 

10. ZALEWSKI Paweł Ksawery 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LE-

WICY DEMOKRATYCZNEJ
11. ROZENEK Andrzej Tadeusz 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE 

STRONNICTWO LUDOWE
12. ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 

Senat RP
1. ŻARYN Jan Krzysztof KOMITET WY-

BORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
46,18% głosów

2. HIBNER Jolanta Emilia KOALICYJNY 
KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBY-
WATELSKA PO .N IPL ZIELONI 53,82% 
głosów

Mandat otrzymała HIBNER Jolanta Emi-
lia KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 
ZIELONI.

Wyniki wyborów w Mieście i Gminie Serock
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Raty podatków w listopadzie

Konkurs dla pracodawców

CZWARTA RATA PŁATNOŚCI PODATKÓW LOKALNYCH    
Przypominamy, że do dnia 15 listopada 2019 r. należy dokonać 

płatności IV raty podatków lokalnych. 

W tym terminie płacimy: 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
Termin płatności:  osoby fizyczne do 15 listopada 2019 roku.  

osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca 
roku 2019.  

PODATEK ROLNY:
Termin płatności:  osoby fizyczne do 15 listopada 2019 roku.  

osoby prawne do 15 listopada roku 2019.  
PODATEK LEŚNY:
Termin płatności:  osoby fizyczne do 15 listopada 2019 roku. 

osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca 
roku 2019.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Termin płatności dla osób fizycznych do 15 listopada 2019 roku.

Powiatowe Centrum Integracji Społecz-
nej w Legionowie, wspólnie ze starostą le-
gionowskim Robertem Wróblem, zaprasza 
pracodawców na III edycję konkursu "Odpo-
wiedzialni Społecznie 2019" 

Konkurs skierowany jest do pracodaw-
ców, firm i instytucji, które prowadzą swoją 
działalność na terenie powiatu legionowskie-
go, i które włączają się w rozwiązywanie pro-
blemów społecznych, definiując swoją firmę 
nie tylko poprzez wymiar finansowy.

Celem konkursu jest popularyzacja bizne-
su odpowiedzialnego społecznie, a tytuł zosta-
nie przyznany firmom, instytucjom oraz ich 
pracownikom, którzy swoją postawą zwięk-

szają świadomość i wiedzę na temat społecz-
nej odpowiedzialności w biznesie, wpływając 
w ten sposób na jego pozytywny wizerunek.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni 
w trzech kategoriach: Przedsiębiorca Odpo-

wiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowie-
dzialna Społecznie oraz Pracownik Odpowie-
dzialny Społecznie.

Warunkiem wzięcia udziału w konkur-
sie jest wypełnienie i złożenie formularza 
do dnia 22 listopada, który jest do pobra-
nia na stronach www.cis.legionowski.pl oraz  
www.powiat-legionowski.pl 

Zgłoszenia można przesłać drogą elektro-
niczną na adres biuro@cis.legionowski.pl lub 
składać w siedzibie Powiatowego Centrum 
Integracji Społecznej w Legionowie, przy ul. 
Warszawskiej 74.

Informacje można uzyskać pod telefo-
nem 22 732 15 58.

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
I N F O R M U J E 

Regulamin Izby Pamięci w sezonie jesienno-zimowym 
Od 1.11.2019 r. do 31.03.2020 r. Izba Pamięci będzie czynna dla zwiedzających w drugi weekend 
miesiąca (sobota, niedziela) w godzinach 11.30 - 17.30 oraz w czwartki, w godz. 10.00 - 15.00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 
Grupy zorganizowane mogą zwiedzać Izbę w innych terminach – po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Spotkania z historią
Na „Spotkania z historią” - prelekcje, prezentacje i wykłady - zapraszamy w drugą niedzielę miesiąca 
o godz. 15.00. O szczegółach będziemy informować za pośrednictwem mediów społecznościowych, 
strony internetowej oraz plakatów rozmieszczonych na terenie miasta i gminy. 

Spotkania miłośników historii gminy Serock
W każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 19.00 zapraszamy na spotkania miłośników historii gminy 
Serock. Spotkania będą się odbywały w budynku Izby Pamięci.

Kontakt do Izby Pamięci: tel. 22 768 32 95, e-mail: izbapamieci@serock.pl
Kontakt do Referatu Komunikacji Społecznej UMiG: tel. 22 782 88 43, e-mail: promocja@serock.pl
Adres placówki: 05-140 Serock, ul. św. Wojciecha

Każda okazja jest dobra na rozmowę o bezpieczeństwie

OŚWIATA

Niebo na wyciągnięcie ręki w Jadwisinie

Jesień w żłobku "Wesoły Zakątek"

W dniu 30 września 2019 r. w ramach 
zajęć na świetlicy w Szkole Podstawowej 
w Serocku uczniowie mieli okazję spotkać się 
z funkcjonariuszami Straży Miejskiej  i Policji 
z Serocka. Spotkanie miało na celu przybliże-
nie zasad bezpieczeństwa uczniom, właści-
wych zachowań w domu w szkole i na drodze.

Młodzi uczestnicy wykazali się bardzo 
dużą wiedzą w tym zakresie, znajomością 
numerów alarmowych oraz prawidłowych 
zachowań w sytuacjach zagrożenia.

Uczniowie na zakończenie spotkania 
otrzymali upominki ufundowane przez 
UMiG w Serocku. 

2 października 2019 r. w żłobku "Wesoły Zakątek" w Serocku odbyły się jesienne warsztaty plastyczne z udziałem rodziców i dzieci. Uczest-
nicy warsztatów mieli za zadanie wykonać "warzywne ludki". Rodzice i dzieci z radością tworzyli swoje prace, wykazując przy tym wiele kre-
atywności i pomysłowości. Był to mile spędzony czas, podczas którego wszyscy dobrze się bawili. 

Zapraszamy dzieci w wieku do lat 3 do naszego żłobka.
Beata Wojdalska

Wramach projektu Nauka dla Ciebie, re-
alizowanego przez Centrum Nauki Kopernik 
wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, w dniach 30.09 – 01.10.2019 r. 
dotarł do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie 
Planetobus.

Mobilne planetarium to duży namiot 

z dachem w kształcie kopuły o średnicy 5 
metrów. Na półokrągłym „suficie” widzowie 
oglądali pokazy astronomiczne, prowadzone 
na żywo przez edukatorów i mieli niebo „na 
wyciągnięcie ręki”. Uczniowie uczestniczący 
w pokazach mobilnego planetarium otrzy-
mali także „Poradnik młodego naukowca”, 

pełen astronomicznych ciekawostek, infor-
macji o gwiazdach i planetach oraz ekspe-
rymentów, które można samodzielnie wyko-
nać w domu.

Bardzo dziękujemy Pani Agacie Langer 
za pomoc w organizacji przyjazdu Planetobu-
sa do Jadwisina.
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Inauguracja roku akademickiego 
w Serockiej Akademii Seniora

Nowa grupa teatralna 
- Starszaki

Dnia 2 października uroczystym „Gaudeamus” słuchacze Serockiej 
Akademii Seniora rozpoczęli rok akademicki 2019/2020. W uroczysto-
ści wzięli udział seniorzy oraz zaproszeni goście z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Serock, Arturem Borkowskim na czele. 

Zebranych powitała prezes Akademii, Mirosława Sujkowska. W swo-
im wystąpieniu poinformowała, że Serocka Akademia Seniora ciągle się 
rozwija. Wzrasta też liczba członków, która obecnie wynosi ponad 110 
osób. Oferta Akademii jest coraz bogatsza i finansowo bardziej dostęp-
na dla mniej zamożnych seniorów - dzięki finansowemu wsparciu władz 
gminy. Prezes zachęciła do korzystania z tej oferty również seniorów spo-
za stowarzyszenia, w szczególności do udziału w wykładach, które mają 
charakter otwarty i może z nich korzystać każda osoba zainteresowana 
określonym tematem. 

Następnie głos zabrał Burmistrz, Artur Borkowski, który w swym 
wystąpieniu mówił o dużej aktywności serockich seniorów i przekazał 
słuchaczom Akademii życzenia z okazji kolejnego roku działalności. 
Były również ciepłe słowa od radnej Powiatu Legionowskiego, Anny 
Gajewskiej oraz życzenia od przedstawicieli uniwersytetów trzeciego 
wieku z Legionowa i z Nasielska.

Kolejnym punktem programu był wykład Jadwigi Łubek zatytuło-
wany „Jerzy Szaniawski - pisarz z Zegrzynka”. Prelegentka przybliżyła 
zebranym postać dramaturga ujawniając mniej znane fakty z życia pi-
sarza i zachęciła do sięgnięcia do jego twórczości.

Uroczystość uświetnił występ grupy seniorów z Wyszkowa 
działającej przy Domu Dziennego Pobytu „Senior”, kierowane-
go przez p. Dorotę Wojtkowską. Podziw i wzruszenie wzbudziła 

W soboty w Klubie Aktywności Społecznej przy ulicy Kościusz-
ki 8a odbywają się próby nowo powstałej grupy teatralnej Seniorów 
(60+) prowadzonej przez Anię Kutkowską. Do końca roku kalenda-
rzowego spotykamy się o godzinie 12:00, a od nowego roku o 10:00. 
Pierwsza premiera już w styczniu. Jeśli jesteś miłośnikiem teatru, 
masz artystyczną duszę i chcesz przeżyć wspaniałą teatralną przygo-
dę, zapraszamy Cię do nas. Będzie pięknie, lekko i radośnie!

Starszaki

przepiękna recytacja wiersza A. Mickiewicza „Reduta Ordona”. 
Zabawna inscenizacja znanego wiersza J. Tuwima, „Rzepka” roz-

bawiła serockich seniorów wywołując salwy śmiechu na widowni. 
Prezentację artystyczną gości zakończył występ zespołu „Nadbuża-
nie”, który wykonał kilka znanych piosenek porywając słuchaczy do 
wspólnego śpiewu.

Dopełnieniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany 
przez gospodarzy.

Serocka Akademia Seniora 

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 SZCZODROGODOWYCH:

9 listopada, 16 listopada, 23 listopada, 30 listopada, 7 grudnia, 
14 grudnia (dzień widowiska)

W ostatnią niedzielę września 50 osobo-
wa grupa seniorów wraz z wnukami pojecha-
ła do Otrębusów, by razem spędzić czas bez 
telewizora, komputera i Internetu.  

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania 
Muzeum Motoryzacji, gdzie oglądano stare 
samochody i inne przedmioty z dawnych lat. 
U seniorów budziły one różne wspomnienia 
z minionych lat, a dzieci mogły zobaczyć 
stare pojazdy, motocykle i rowery na jakich 
jeździli ich dziadkowie. Można było też po-
siedzieć w eleganckim kabriolecie, wdrapać 

się na czołg lub próbować pisania na starej 
maszynie.  

Po posiłku grupa pojechała do siedziby 
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”  na kon-
cert  „Kalejdoskop barw Polski” w wykonaniu 
słynnego zespołu. Bajecznie kolorowe stroje 
tancerek i tancerzy, piękna muzyka ludowa, 
wspaniała choreografia, zmieniające się jak w 
tytułowym kalejdoskopie tańce i sceny urze-
kły wszystkich. Seniorzy i juniorzy zostali 
zauroczeni pięknem polskiego folkloru - bra-
wom i bisom nie było końca. 

Niedziela z wnukami

Jeszcze w czasie drogi powrotnej do Se-
rocka wszystko grało i wirowało, a uśmie-
chy gościły na ustach seniorów i dzieci. Ra-
dość dzieci z tak pięknie spędzonej niedzieli 
z dziadkami była wielka, posypały się więc 
prośby o następną wspólną niedzielę.     

Projekt „Z wnukiem niedziela bez kom-
putera” został realizowany przez Serocką 
Akademię Seniora i był współfinansowany ze 
środków powiatu legionowskiego.  

 Mirosława Sujkowska
Serocka Akademia Seniora

W dniu 27.09.2019 r. w Woli Kiełpiń-
skiej już po raz trzynasty odbył się konkurs 
kulinarny o zasięgu powiatowym - Najlep-
sza Potrawa Tradycyjna. Organizatorem 
konkursu był Mazowiecki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Warszawie, Stowa-
rzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Le-
gionowskiego oraz Urząd Miasta i Gminy 
w Serocku.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili:
- Pani Agata Kowalczyk - przedstawiciel-

ka Urzędu Marszałkowskiego Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Pan Paweł Smoliński – Dyrektor Tere-
nowego Oddziału Krajowego Wsparcia Rol-
nictwa w Warszawie,

- Pani Danuta Bronowska - przedsta-
wicielka Mazowieckiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Warszawie, Oddział Po-
świętne, 

 - Pani Agnieszka Sipika – przedstawiciel-

ka Oddziału KRUS w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, 

- Pan Robert Wróbel - Starosta Powiatu 
Legionowskiego, 

- Pani Anna Gajewska – radna Rady Po-
wiatu w Legionowie,

- Pan Artur Borkowski - Burmistrz Mia-
sta i Gminy Serock,

- Pan Marek Bąbolski – Zastępca Burmi-
strza Miasta i Gminy Serock,

- Pan Mariusz Rosiński - Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Serock, radni Miasta 
i Gminy Serock,

- Pani Beata Leszczyńska – Dyrektor 
Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Se-
rocku, 

- Radni Rady Miasta i Gminy Serock
- Andrzej Marchlewski - Proboszcz Para-

fii Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej,
- Pan Marian Malinowski – Prezes Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej,

- sołtysi z terenu Gminy Serock,
W konkursie brało udział 82 uczestników 

z terenu powiatu legionowskiego, którzy przy-
gotowali 95 potraw w sześciu kategoriach: 

1. Potrawy jarskie i półmięsne
2. Wyroby i potrawy mięsne 
3. Ciasta i chleby
4. Napoje
5. Młode talenty kulinarne
6. Przetwory w słoiku.
Z każdym rokiem konkurs cieszy się co-

raz większa popularnością i w związku z tym 
zwiększa się ilość jego uczestników. Cieszy też 
coraz większy udział panów oraz młodzieży. 

Wyniki konkursu 
Komisja oceniająca 23 potrawy jarskie 

i półmięsne w składzie: Przewodnicząca – 
Agnieszka Bąk, członkowie: Agata Kowal-
czyk, Andrzej Kołodziejczyk, Marek Bąbolski 
i Józef Lutomirski, przyznała kolejno miejsca: 

Konkurs kulinarny "Najlepsza potrawa tradycyjna"
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1. Pani Iwonie Garbulińskiej zam. Do-
sin za KOTLETY ZE SŁODKIEJ KAPUSTY 
Z BOCZKIEM,

2. Pani Wandzie Winnickiej zam. Dębe za 
STROGONOW Z JELENIA,

3. Pani Anecie Roguckiej zam. Jachranka 
za RYBNĄ POLEWKĘ,

oraz wyróżnienie dla P. Iwony Goss zam. 
Karolino za FARSZYNKI Z MIĘSEM.

Komisja oceniająca 20 produktów w ka-
tegorii ciasta i chleby w składzie: Przewodni-
cząc- Danuta Bronowska – członkowie: Bo-
żena Kalinowska, Artur Borkowski, Mariusz 
Rosiński, Agnieszka Sipika przyznała kolejno 
miejsca 

1. Pani Magdalenie Sitarskiej zam. Gąsio-
rowo za ciasto MAKOWIEC Z JABŁKIEM, 

2. Pani Jadwidze Wołynik zam. Legiono-
wo za ciasto SWOJSKI PLACEK ZE ŚLIWKA-
MI I KRUSZONKĄ,

3. Pani Marzenie Nowakowskiej zam. 
Dosin za CHLEB ZIOŁOWY, 

oraz wyróżnienie dla P. Marii Pietrzak 
zam. Guty za SERCA DROŻDŻOWE.

Komisja oceniająca 22 produkty w ka-
tegorii wyroby i potrawy mięsne w składzie: 
Przewodnicząca – Anna Gajewska, człon-
kowie: Joanna Kajdanowicz, Julia Ratajczyk, 
Sławomir Czerwiński i Krzysztof Zakolski 
przyznała kolejno miejsca: 

1. Pani Irenie Kowalskiej zam. Karolino 
za ŻEBERKA W MIODOWYM SOSIE,

2. Pani Elżbiecie Stramka zam. Karolino 
za RYBĘ FASZEROWANĄ,

3. Pan Halinie Nałęcz zam. Maryni-
no za KARKÓWKĘ W SOSIE WARZYW-
NYM, 

oraz wyróżnienie dla P. Teresy Srebnik 
zam. Wola Smolana za POLĘDWICZKI WIE-
PRZOWE W SOSIE.

Komisja oceniająca 26 produktów w ka-
tegorii napoje składzie: Przewodnicząca; Ju-
styna Matuszewska– członkowie: Wiesław 
Winnicki, Krzysztof Zakolski i Marian Mali-
nowski, przyznała kolejno miejsca: 

1. Pani Magdalenie Jakubowskiej – Gnia-
dek zam. Ludwinowo Zegrzyńskie za NA-
LEWKĘ IMBIRÓWKA,

2. Pani Emilianie Welc zam. Jachranka za 
NALEWKĘ PIGWOWĄ

3. Pani Wandzie Szczepańskiej zam. Wola 
Kiełpińska za NALEWKĘ ZE ŚLIWEK

oraz wyróżnienie dla P. Wioletty Gost-
kowskiej zam. Dosin za NALEWKĘ Z PI-
GWY.

Komisja oceniająca 14 potraw w kategorii 
MŁODE TALENTY KULINARNE 

w składzie: Przewodnicząca; Małgorzata 
Bilińska – Przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich Skubianka, członkowie: Halina 
Nałęcz - Przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich Marynino, Iwona Garbulińska - 
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
Dosin i Agnieszka Pietrzak Przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich Guty przyznała 
kolejno miejsca: 

1. Pani Andżelice Zalewskiej i zam. Wik-
toryn za ciasto MARZENIE SERNKOWE,

2. Panu Mateuszowi Buchwald zam. Łaj-
ski za DYNIOWE RACUSZKI,

3. Pani Julii Karasiewicz zam. Legionowo 
za PLACEK Z DYNI,

oraz wyróżnienie dla P. Wiktorii Sosnow-
skiej zam. Ludwinowo Zegrzyńskie za KAKA-
OWĄ ZEBRĘ

Komisja oceniająca 22 produkty w kate-
gorii PRZETWORY W SŁOIKU w składzie: 
Przewodniczący – Paweł Smoliński, człon-
kowie: Gabriela Książyk, Krzysztof Pielach, 
i Adam Kaczmarczyk, przyznała kolejno 
miejsca: 

1. Pani Dorocie Dyga zam. Gąsiorowo za 
SER PODPUSZCZKOWY W ZALEWIE ZIO-
ŁOWEJ,

2. Pani Bogusławie Żaczkiewicz zam. Ka-
nia Polska za KONFITURĘ ZE ŚLIWEK,

3. Pani Mariannie Makowskiej zam. Ma-
rynino za SAŁATĘ Z ZIELONYCH POMI-
DORÓW, 

oraz wyróżnienie dla P. Ewy Tyszkiewicz 
zam. Serock za PŁATKI NAGIETKA Z JABŁ-
KIEM.

Sponsorem nagród dla uczestników kon-
kursu był Starosta Powiatu Legionowskiego.

Specjalne nagrody ufundował Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział War-
szawa,

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnicz-
kom konkursu a laureatom serdecznie gratu-
luję. Do smacznego zobaczenia.

Teresa Krzyczkowska

Święto dyni w Stanisławowie

Święto Dyni w Stanisławowie odbyło się 5 
października 2019 r., tradycyjnie w pierwszą 
sobotę października. Po zimnym i pochmur-
nym poranku rozbłysło nad Stanisławowem 
słońce. Sołtys, Anna Romanowska powitała 
licznie przybyłych gości: Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Serocku Mariusza Rosiń-
skiego, Radną Powiatu Annę Gajewską, posła 
Jana Grabca, Radnych Teresę Krzyczkowską 
i Wiesława Winnickiego, Księdza Proboszcza 
Andrzeja Marchlewskiego i innych uczestni-
ków wydarzenia.

Spośród gości wybrano członków 4 ko-
misji, których zadaniem było wytypowanie 
najlepszych okazów dyń i rzeźb z dyni oraz  
najsmaczniejszych dyniowych potraw. 

Gdy komisje pracowały, społeczność so-
łectwa Stanisławowo uhonorowała swoich za-
służonych mieszkańców posadzeniem dębów. 
W uroczystości sadzenia drzewek pamięci 
brali udział przedstawiciele rodziny Janickich 
- wnuki i prawnuki.

Posadzeniem dębu uhonorowano:
Feliksa Janickiego (1837-1923) budow-

niczego kościoła w Woli Kiełpińskiej – mura-
rza, uczestnika  powstania styczniowego;

Franciszka Janickiego (1881-1944) syna 
Feliksa, uczestnika wojny bolszewickiej, Wój-
ta Gminy Serock, budowniczego kościoła 
w Woli Kiełpińskiej – cieślę, rolnika i pierw-
szego sadownika w Stanisławowie; 

Podporucznika Stanisława Janickiego 
(1907-1991) syna Franciszka, żołnierza AK 
- pseudonim „Rafał”, VII obwód ”Obroża” - 
sadownika, hodowcę, propagatora nowinek w 
rolnictwie;

Kapitana Mariana Janickiego (1900-
1940) syna Konstantego, żołnierza WP ułana 
mierniczego, więźnia obozu w Kozielsku, za-
mordowanego w Katyniu.

Po zakończeniu prac komisji, odbyła się 
degustacja potraw przygotowanych do kon-
kursu. W trakcie spotkania goście mogli wziąć 
udział w konkursach dla dzieci i dorosłych, 
loterii, malowaniu obrazków. Piękny występ 
przygotowały dziewczęta z Centrum Kultury i 
Czytelnictwa śpiewające, pod kierunkiem Pani 
Mai Radomskiej, dawne przeboje. 

Tradycyjnie odbyły się zawody sprawno-
ściowe sołectw (rzut butem strażackim, bieg 
z dynią i rzut do kosza piłką). Zwycięzcą VII 
zawodów sołectw zostały Guty, II miejsce Sta-
nisławowo, III  miejsce Ludwinowo Zegrzyń-
skie,  IV miejsce Dębe i goście z Warszawy.

Pokaz i degustację kiszenia warzyw prze-
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prowadziła Pani Halina Nałęcz - słuchaczy było 
wielu i wszystkim bardzo smakowały kiszone 
warzywa: buraczki, pomidory, kapusta modra 
i papryka kiszona z kapustą. Pani Dorota Dyga 
z Gąsiorowa prezentowała swoje pyszne, na-
gradzane w wielu konkursach sery, a na stoisku 
z dyniami królował pan Podleś z Dębego.

Święto Dyni zakończyło się rozdaniem 
nagród i pucharów zwycięzcom przez Za-
stępcę Burmistrza, Marka Bąbolskiego.

W Kategorii Słodka dynia: I miejsce - 
Anna Ugodzińska za sernik z dynią, II - Anna 

Romanowska za powidła śliwkowo-dyniowe, 
III - Elżbieta Kacprzak za powidła z dyni; 
wyróżnienia odebrali Maria Pietrzak za serca 
dyniowe i Marcin Podleś za konfiturę z dyni 
i jabłek.

W Kategorii Dynia – inne potrawy: 
I miejsce Agnieszka Pietrzak za pastę z dyni, 
II - Dorota Gajewska za zupę z dyni, III - Ha-
lina Nałęcz -za nalewka „dyniówka”; wyróż-
nienie odebrały: Irmina Nalewajska za ciasto 
francuskie z dynią oraz Halina Nałęcz za dy-
nię marynowaną.

W kategoria Najpiękniejsza dynia: 
I miejsce Mariusz Nałęcz, II - Agnieszka Pie-
trzak, III - Anna Ugodzińska; wyróżnienia 
przypadły: Annie Romanowskiej i Adamowi 
Kacprzakowi.

W kategoria Rzeźba z dyni: I miejsce Cze-
sław Wroniak, II - Anna Ugodzińska, III - Mag-
dalena Błędniak; wyróżnienia odebrali Domi-
nika Wilczyńska i Michał Wilczyński.

Dziękujemy wszystkim osobom, firmom 
i instytucjom zaangażowanym w organizację 
tej imprezy. Zapraszamy za rok.

28 września w Jadwisinie poleciały w górę 
latawce, a wraz z nimi piękną pogodą poże-
gnało się z nami lato. W trakcie XXVI Święta 
Latawca wysoko wzleciały latawce płaskie i 
skrzynkowe z motywami kosmosu. Było ko-
lorowo i wesoło. Imprezę umilały występy 
Kasi Lipskiej, grupy Violinek i pozostałych 
szkolnych artystów oraz występ Alexii oraz 
jej podopiecznych z zespołu Alexia Dance 
Studio. Spotkanie integrujące lokalną spo-
łeczność obfitowało w atrakcje kulinarne oraz 
zabawy dla najmłodszych. 

W tym roku poprzeczka została po-
stawiona wysoko – konstrukcje latawców 
skrzynkowych sięgały 2 m rozpiętości, mimo 
to wzniosły się w niebo. Emocje przy ogłasza-
niu wyników konkursu sięgały zenitu. Rywa-
lizacja była bardzo duża. Oto zwycięzcy:

Do konkursu przystąpiło: 13 latawców w 
kategorii szkolnej, 3 latawce w kategorii  ro-
dzinnej, 4 latawce w kategorii indywidualnej 
i 1 kategorii grupowej.

W kategorii szkolnej klas I-IV:
- pierwsze miejsce zajęła klasa III 
Klasa III wywalczyła także Puchar Bur-

mistrza 
- drugie miejsce zajęła klasa II
- trzecie miejsce klasa IV

W kategorii szkolnej klas V-VIII:
- pierwsze miejsce zajęła klasa V a
- drugie miejsce zajęła klasa VIII
- trzecie miejsce zajęła klasa VI a

W kategorii rodzinnej :
- pierwsze miejsce zdobyła rodzina Ziół-

kowskich

XXVI Święto Latawca
- drugie miejsce zdobyła rodzina Kuciń-

skich 
- trzecie miejsce zajęła rodzina Lipskich 

W kategorii indywidualnej:
- pierwsze miejsce zajęła Lena Podgórna
- drugie miejsce zajęła Anastazja Brze-

zińska
- trzecie miejsce zajęła Natalia Żurawska 

W kategorii placówki oświatowe: 
- pierwsze miejsce oddział przedszkolny 

Odkrywcy
- drugie miejsce oddział przedszkolny 

Mądre Sówki

W kategorii grupowej:
- pierwsze miejsce zajęły: Amelia Podgór-

na, Nikola Cikacz i Ola Żurawska 

Mamy nadzieję, że w następnym roku 
znów się spotkamy i podtrzymamy lokalną 
tradycję tej barwnej imprezy, która znalazła 
naśladowców w innych polskich miastach 
(Płock, Gniezno). 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w jego realizację! 

Organizatorzy

28 września na serockim rynku podczas pikniku z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej miało miejsce uroczyste przekazanie Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W uroczystości udział wziął Minister 
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który na ręce dowódcy WOT gen. dywizji Wiesława Kukuły przekazał symboliczny klucz.

Piknikowi towarzyszyły występy żołnierzy WOT, artystów z klubów wojskowych, orkiestry wojskowej i Rapera Bosskiego. Na rynku można 
było obejrzeć również sprzęt do działań kryzysowych i sprzęt militarny oraz posmakować tradycyjnej wojskowej grochówki i chleba wojskowego.

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

Bezcenna krew zawsze potrzebna

We wtorek, 15 października 2019 roku 
w Centrum Szkolenia i Łączności i Informa-
tyki w Zegrzu odbyła się zbiórka krwi – tego 
co wyjątkowe, cenne i bardzo potrzebne. 

Do akcji, aby oddać „cząstkę siebie” zgło-
siło się 60 osób, a 43 z nich przekazało prawie 
20 litrów krwi. Szczególnie licznie brali w niej 
udział żołnierze służby przygotowawczej oraz 
okoliczni mieszkańcy. Po raz pierwszy rów-
nież uczestniczyli w niej wspólnie przedsta-
wiciele Dowództwa Wojsk Obrony Teryto-
rialnej (którego miejscem stacjonowania od 
1 października 2019 roku jest Zegrze) oraz 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. 
Przedsięwzięcie zabezpieczał autobus wraz z 
personelem z Wojskowego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. 

To już 10 zbiórka krwi w 2019 roku w ze-
grzyńskich koszarach. Są one organizowane 
po to, aby pomóc chorym i potrzebującym 
oraz dowodem tego, że żołnierze służą spo-
łeczeństwu także w czasie pokoju. Akcja ho-
norowego krwiodawstwa na hasło „Saperzy” 
była również dedykowana  poszkodowanym 
saperom z 6. Brygady Powietrznodesantowej 
w wypadku w Kuźni Raciborskiej. 

Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcia: Bartłomiej Zborowski
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„Kurjer Warszawski”,
„Gazeta Świąteczna”,
„Gazeta Warszawska”
                 czy „Tygodnik Illustrowany”
– to tylko wybrane gazety stołeczne z przeło-
mu XIX i XX w., które nie zapominały o Se-
rocku i okolicach. Dziennikarze opisywali 
w nich sprawy poważne i błahe, smutne i we-
sołe, życie codzienne i skandale obyczajowe.  
Współczesne biblioteki cyfrowe, w których 
dostępna jest prasa z ubiegłych wieków, dają 
możliwość podróży w przeszłość. Artykuł 
ten nie ma charakteru przekrojowego, a jego 
celem jest zaprezentowanie Państwu wybra-
nych ciekawostek prasowych i zachęcenie do 
samodzielnego poszukiwania i lektury daw-
nej prasy.

Życie codzienne
W 1870 r. „Kurjer Warszawski” zawiada-

miał o brzemiennej decyzji cara Aleksandra II 
z 1 czerwca 1869 r. Sprawa dotyczyła odebra-
nia praw miejskich Serockowi i włączeniu go 
do gminy Zegrze. Dziesięć lat później „Gazeta 
Warszawska” i „Gazeta Świąteczna” utyskiwa-
ły nad zabobonem szerzącym się w podseroc-
kich wsiach oraz pisały o pijaństwie, lenistwie 
i kulejącym szkolnictwie. Jeden z artykułów 
ganił zwyczaje retmanów, którzy zaraz po 
mszy w kościele w Serocku udawali się do 
szynku i pili do rana. Prasa warszawska wspo-

cy rolni w Jadwisinie, Dosinie, Izbicy, Gutach 
i Zabłociu – pisała o tym „Gazeta Ludowa”. 
Prasa z lat 30. XX w. na bieżąco informowała 
o rozwijającej się komunikacji autobusowej 
z Warszawy przez Serock do Pułtuska. Pu-
blikowała rozkłady jazdy ale też zamieszczała 
informacje o nierzetelnych przewoźnikach, 
między innymi o Czesławie i Feliksie Soko-
łowskich oraz Moszku Przykorskim z Seroc-
ka („Kurjer Warszawski”1930).

Z życia wyższych sfer
Na podstawie artykułów z gazet z końca 

XIX i początku XX w. dowiadujemy się 

przedstawiono relację z wizyty cara Alek-
sandra III i jego małżonki, którzy przybyli 
z okazji wojskowych manewrów. W Serocku 
przywitał ich wraz z delegacją chlebem i solą 
Maciej Radziwiłł oraz wręczył jej cesarskiej 
mości bukiet kwiatów.

Sprawy religijne
W 1886 r. „Gazeta Świąteczna” wychwa-

lała zasługi proboszcza Józefa Dołęgowskiego 
z Zegrza. Swoimi płomiennymi kazaniami 
zapełnił kościół i w dodatku okazał się zna-

Dawna prasa o Serocku i okolicach

minała w kolejnych latach o dwóch du-
żych pożarach miasta na przełomie wie-
ków: najtragiczniejszym w 1893 r. oraz 
równie dotkliwym w 1901 r. Rewolucja 
1905 r. odcisnęło swe piętno także na 
naszym terenie – strajkowali robotni-

o kłopotach finansowych rodzi-
ny Radziwiłłów z Jadwisina - 
o zaciągniętym kredycie (1875) 
oraz o wystawieniu majątku 
na licytację (1924). Jednak 
większość informacji o naszej 
książęcej rodzinie dotyczyła 
polowań w ich dobrach („Ga-
zeta Warszawska” 1890, 1893). 
W tej samej gazecie w 1884 r. 

komitym gospodarzem. Dziesięć lat później 
ta sama gazeta napisała o niezwykłych pe-
rypetiach księdza, któremu w czasie procesji 
Bożego Ciała w Serocku pszczoły obsiadły 
monstrancję. W 1899 r. w kilku gazetach pi-
sano o poświęceniu nowego kościoła parafii 
Zegrze w Woli Kiełpińskiej. Wymieniano 
znamienite grono gości oraz zalety nowej 
świątyni. Nieco złośliwy był artykuł o seroc-
kiej gminie żydowskiej jaki ukazał się ówcze-
snym tabloidzie „Nowinach Codziennych” 

w 1933 r. Autor żartował , że po tym jak 

wykryto, iż rytualny rzeźnik gminy 
jest chory psychicznie, jedzone przez 
lata mięso nie było koszerne. Z tej 
przyczyny zalecał członkom wspólnoty 
wypicie wody „Apenta” (środek prze-
czyszczający).

Działalność gospodarcza
Gazety z I połowy XIX w. pisały 

o karczmach działających na naszym 
terenie. W 1842 r. w liście do „Kurjera 
Warszawskiego” podróżny wychwalał 
zajazd w Redkowiźnie (okolice dzisiej-
szego ronda przy ulicy Konstantego 
Radziwiłła w Serocku). Prasa pisała też 
o budowie mostów w Zegrzu, jeszcze 
tych drewnianych (1872, 1889). Bardzo 
częstym tematem artykułów był Zegrzy-
nek. Pisano o tamtejszym znakomitym 
młynie, jego dużych obrotach i dbałości 
o pracowników, później zaś o walorach 
wypoczynkowych miejscowości („Gazeta 
Warszawska”, „Gazeta Świąteczna”, „Gaze-
ta Rzemieślnicza”). Szkoła koszykarska w 
Serocku była wspominana aż w kilku gaze-
tach („Zorza”, „Kronika Rodzinna”, „Dobra 
Gospodyni”). Placówka została założona w 
1900 r. przez dr. Antoniego Kędzierskiego i 
już rok później nie nadążała z zamówienia-
mi na wyroby wiklinowe. 

Kronika kryminalna
O sprawach obyczajowych i krymi-

nalnych nie pisano zbyt wiele. W 1885 r. 
szerokim echem odbiła się śmierć wójta 
gminy Zegrze, który urzędował w Serocku. 
Urzędnik popełnił samobójstwo. Okaza-
ło się zdefraudował publiczne pieniądze z 
kasy gminy i z kasy pożyczkowej. Niedobór 
musiano uzupełnić przed dodatkowe ob-
ciążenie mieszkańców. Pisała o tym „Gaze-
ta Świąteczna”. Kryminalny charakter miało 
zdarzenie z 1912 r. pod Michałowem. Nie 
wydarzyło się to co prawda na naszym te-
renie, ale w trakcie bandyckiego napadu 

ograbiono mieszkańców Serocka. Niezwy-
kle głośna była sprawa zabójstwa żony ka-
pitana Stanisława Mańko z Zegrza. W lesie 
pod Michałowem zamordował ją kochanek. 
„Kurjer Warszawski” pisał w 1933 r. o pro-
cesie zabójcy, którego skazano na 12 lat 
więzienia.

Adresy niektórych bibliotek cyfrowych:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
https://polona.pl/

Mirosław Pakuła
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W walce o niepodległość

W tym roku obchodzimy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Serock i okolice ze względu na swoje położenie znala-
zły się w centrum ważnych wydarzeń historycznych związanych z wal-
ką o wolność. 

Już w maju 1794 r. w czasie powstania kościuszkowskiego oddział 
płk. Walentego Kwaśniewskiego operujący w okolicach Zator, Popowa 
Kościelnego i Arciechowa starł się z Austriakami, którzy zajęli pozycje 
w rejonie Serocka i Zegrza. Kilkanaście lat później w czasach istnienia 
skrawka wolnej Polski – Księstwa Warszawskiego,  ufortyfikowany Se-
rock stał się ważnym elementem obrony Warszawy od północy. Twier-
dza wybudowana na polecenie cesarza Napoleona w latach 1807-1811 
zdecydowanie zmieniła charakter spokojnego do tej pory miasta. Pod-
czas wojny z Austrią w 1809 r. Zegrze stało się kwaterą głównodowo-
dzącego księcia Józefa Poniatowskiego, a obszar od Zegrza do Serocka 
zamieniono na obóz warowny, z którego polskie dywizje ruszały do wal-
ki, między innymi dywizja sławnego gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. 

W czasie powstania listopadowego działania wojenne na naszym 
terenie rozpoczęły się wkrótce po wkroczeniu rosyjskich wojsk inter-
wencyjnych w lutym 1831 r. Przez nasz rejon przewinęło się wiele du-
żych jednostek polskich zmierzających do walki z Rosjanami, między 
innymi dywizje dowodzone przez generałów Krukowieckiego, Szem-
beka, Łubieńskiego i Jankowskiego. Do obrony przygotowano także 
most w Zegrzu. 

Tuż przed wybuchem powstania styczniowego wieś Karolino 
stała się jednym z punktów zbornych dla młodzieży warszawskiej 
uciekającej przed branką do rosyjskiego wojska. Zebranych prawie 
dwustu młodych mężczyzn poprowadził potem Nasielska ich przy-
szły dowódca powstańczy Robert Skowroński. W walkach w czasie 
powstania styczniowego brali udział między innymi mieszkańcy 
Zegrza, Skubianki, Gąsiorowa, Marynina, Karolina i Serocka. Po-
wstańców wspierała też ludność żydowska z Serocka, która zaopa-
trywała w żywność i odzież polskie oddziały oraz szpital powstań-
czy w Zatorach. 

Działania I wojny światowej dotarły na obszar obecnej gminy Se-
rock dopiero w sierpniu 1915 r. Trwały wówczas ciężkie walki rosyj-
sko-niemieckie zwłaszcza o fort w Dębem. W czerwcu 1917 r. przez 
Serock i Zegrze przemaszerowali zmierzający z Pułtuska polscy żoł-
nierze – 5. Pułk Piechoty z III Brygady Legionów Polskich, którego 
kwaterą stały się koszary w Zegrzu Południowym. Na jesieni 1918 r. 

w Garnizonie Zegrze przebywały nieliczne, pomocnicze oddziały 
niemieckie. Ich rozbrojeniem miała się zajęć grupa warszawskich 
peowiaków. 11 listopada 1918 r. koszary zostały przejęte bez walki 
przez dwudziestoczterosobowy oddział por. Eugeniusza Jurkowskie-
go. Niemieccy żołnierze opuścili nasz teren trzy dni później. Wróciła 
wolność !

Mirosław Pakuła

Żołnierze Legionów Polskich w koszarach w Zegrzu, 1917 r., 
"Album Legionów Polskich" pod red. gen. J. Stachiewicza, 

Warszawa 1933

Obraz Michała Andriolliego "Walka powstańcza", 
wikipedia.org (domena publiczna)

Powstańcy styczniowi,
wikipedia.org (domena publiczna)
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KULTURA

Noc Bibliotek

KULTURA

II Nadnarwiańskie spotkania ze sztuką

5 października w całej Polsce obchodzone było wielkie święto bi-
bliotek i czytania - Noc Bibliotek. Z tej okazji w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Serock odbyły się spotkania z małymi, dużymi i cał-
kiem dorosłymi czytelnikami.

W sobotni wieczór Książniczka Kasia z biblioteki w Serocku 
i Książniczka Małgosia z biblioteki w Jadwisinie zaprosiły dzieci do 
wspólnej zabawy. Z zaczarowanego kufra miłośnicy czytania wyjmo-
wali przedmioty związane z książkami, by wspólnie odgadnąć tytuł 
bajki lub lektury. Były też literackie kalambury oraz bajkowe koloro-
wanki.

Część dla dorosłych poprowadził Pan Zdzisław Lewandowski. 
Zaproponował książkę Silvio Gutowskiego pt.: "Księga o Serocku. 
Niezatarte historie". Jest to polski przekład - Aleksandry Jakubczak 
- dzieła wydanego dotychczas w języku hebrajskim, kastylijskim 
i angielskim. Książka miała swoją serocką premierę w 2016 roku, 
jako wydarzenie towarzyszące kilkudniowemu projektowi „Mu-
zeum na kółkach” - realizowanemu przy współpracy z Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN, Fundacją Idea Rozwoju, Fundacją 
NOVA, Stowarzyszeniem SMS. Czytelników zainteresowała histo-
ria naszego miasta i z uwagą oglądali mapy oraz fotografie zawarte 
w tej publikacji.

Teraz pozostaje nam czekać na kolejną Noc Bibliotek, umilając so-
bie czas lekturą książek z bibliotek w Serocku i Jadwisinie.

CKiCz w Serocku

W dniu 6 listopada odbyły się „II Nad-
narwiańskie spotkania ze sztuką”. Wydarze-
nie to jest kontynuacją zainaugurowanego 
w zeszłym roku cyklu spotkań, które powsta-
ły z myślą o lokalnych artystach skupiających 
się w obrębie rzeki Narew. W tegorocznej 
edycji zaprosiliśmy do udziału:

Katarzynę Leszczyńską z wystawą fotografii 

pt. „Przestrzenie”. Autorka zaprezentowała foto-
grafie z wielu podróży tych bliskim i tych dal-
szych. To co łączy niekiedy odległe sfotografo-
wane zakątki, to poetyckie, pełne niedomówień 
i domysłów spojrzenie autorki. Kuratelę nad 
wystawą objęła Pani Dorota Milerowicz.

Magdalena Dołęgowska, zaprezentowała 
swoją wystawę prac malarskich pt. „Uniesie-

nie”. Jej obrazy na płótnie są kolorowe, eks-
presyjne, zadziwiają  emocjami, a jednocze-
śnie czarują swoją delikatną namiętnością.

Swoją poezję „Biegłem przez…” zapre-
zentował Przemysław Składanek. Poezja 
artysty przywodzi na myśl nurt zwany tur-
pizmem. Wyczuwamy w niej też szukanie 
prawdy o samym sobie, bardzo realistycznej 

KULTURA

"Wagon Kultury"

W dniu 2 października młodzież oraz seniorzy z Serocka połączyli siły, by stworzyć przepiękną mozaikę przedstawiającą połączenie Bugu 
z Narwią. 

Projekt mozaiki powstał pod kierunkiem artystek Marty Gruzd i Ewy Łuczak w ramach projektu "Wagon Kultury" organizowany przez 
Stację Muzeum. (Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego).

CKiCz w Serocku

23 października 
w sali widowiskowej 
Centrum Kultury 

odbyła się uroczystość 
dla par, które w tym roku 

obchodzą jubileusz Złotych 
Godów. W złożonej przysiędze małżeńskiej 
trwa niezłomnie 29 par z terenu gminy Serock.

Aktu dekoracji medalami, przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”, dokonał 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Bor-
kowski. W uroczystości brało udział 21 par. 

Jubilaci otrzymali również książkę ,,Se-
rock i Mazowsze na przestrzeni wieków” 
z dedykacją od Pana Burmistrza oraz listy 
gratulacyjne z życzeniami miłości i zdrowia 
na dalsze wspólne lata.

Tego dnia na Jubilatów i zaproszonych 
gości czekała również muzyczna niespo-
dzianka – występ podopiecznych Centrum 

Kultury i Czytelnictwa prowadzonych przez 
Panią Maję Radomską, którzy zaprezentowali 
znane utwory w autorskich aranżacjach. Se-
rocki jubileusz Złotych Godów Małżeńskich 
zakończył się wykonaniem pamiątkowego 

zdjęcia wszystkich par. Parom, które nie mo-
gły uczestniczyć w uroczystości przekażemy 
medale osobiście.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Jubi-
latom.

Złote Gody 2019 
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SPORT

Weekend z tenisem stołowym Sekcji OSiR Serock

SPORT

Gminne Eliminacje Piłki Nożnej 
Dziewcząt i Chłopców klas VII i VII

Zapraszamy wszystkich kibiców piłki siatkowej na turniej siatkarski z okazji Święta Odzy-
skania Niepodległości do Serocka, na halę sportową przy ul. Wolskiego 8. Zapowiada się bar-
dzo ciekawy turniej z udziałem drużyn z Wyszkowa, Nasielska, Pułtuska, Warszawy i Serocka. 
Start turnieju o godz. 10:00. Zapraszamy !

OSiR Serock

SPORT

Niepodległościowy turniej siatkarski

SPORT

Powiatowe Rozgrywki Piłki Nożnej

Drużyna z SP Wola Kiełpińska zajęła III miejsce w Powiatowych Rozgrywkach Piłki Nożnej Dziewcząt w kategorii „młodzież” w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Skład drużyny: Basia, Wiktoria, Ada, Joanna, Marianna, Martyna i trzy Julie. Gratulacje dla zawod-
niczek i trenera, Ryszarda Świąteckiego. Natomiast w kategorii chłopców w rozgrywkach powiatowych reprezentowała nas Szkoła z Serocka, 
która zajęła IV miejsce.

OSiR Serock

W sobotę 12.10.2019 r. na boisku przy SP w Woli Kiełpińskiej odbyły się Gminne Eliminacje Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców klas 
VII i VII.W zawodach startowały reprezentacje SP Wola Kiełpińska i SP Serock. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęła SP Wola Kiełpiń-
ska, natomiast w kategorii chłopców najlepsza okazała się drużyna z SP Serock. Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie drużyn i życzymy 
powodzenia w rozgrywkach na szczeblu powiatowym.

OSiR Serock

II GP Mazowsza Gostynin w kategorii 
„skrzat” i „młodzik”. Kolejny sukces na tur-
nieju mazowieckim odnieśli nasi najmłodsi 
zawodnicy: Ignacy Sławiński SP Zegrze  zajął 
3 miejsce, Małgosia Końska 5 miejsce i Ania 
Siarkowska miejsce 7. Wśród młodziczek 
Marta Rosińska uplasowała się na miejscach 
13-16. Miejsca 17-20 zajęły kolejne nasze 
4 zawodniczki. Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy!

OSiR Serock

a nieraz okrutnej. W wierszach autora widać 
niezwykle dramatyczne etapy tej wędrówki.

Spotkanie poprowadził Jarosław Wasik, 
znany piosenkarz wykonujący utwory z nur-
tu piosenki literackiej, a na co dzień pełniący 
funkcję dyrektora Muzeum Piosenki Polskiej 
w Opolu.

Zwieńczeniem wieczoru był spektakl mu-
zyczny „Dworcomania” w wykonaniu Teatru 
Piosenki Elżbiety Zapendowskiej przy wspar-
ciu inscenizacyjnym Anny Kutkowskiej.

Impreza została objęta patronatem ho-
norowym Starosty Legionowskiego, Rober-
ta Wróbla oraz Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, Artura Borkowskiego. Mecenasem 
wydarzenia był Hotel Narvil Conference & 
Spa****, a współorganizatorem Powiatowa 
Instytucja Kultury w Legionowie. Dzię-
kujemy również naszym partnerom Radio 
RDC, które objęło wydarzenie patronatem 
medialnym.

CKiCz w Serocku
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