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Coraz bliżej wakacje. Chociaż chyba wszystkim trudno 
to sobie do końca uświadomić – zbliżający się ku końcowi 
rok szkolny był bowiem szczególnie wymagający zarówno 
dla uczniów, całej kadry pedagogicznej jak i dla rodziców 
– to kalendarz jednoznacznie zachęca do planowania wy-
poczynku. Podobnie jak w ubiegłym roku dzieci i młodzież 
mogą skorzystać z ofert półkolonii przygotowanych przez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz spółkę Serockie Inwe-
stycje Samorządowe. Dla dorosłych przygotowaliśmy atrak-
cje kulturalne i rekreacyjno-sportowe, jednak będą się one 
odbywać w reżimie sanitarnym. Zanim wakacje rozpoczną 
się na dobre, zatrzymajmy się przy wydarzeniach minionego 
miesiąca. Przeczytajcie Państwo o pracach inwestycyjnych 
w terenie, o zrealizowanych przedsięwzięciach kultural-
nych, imprezach sportowych i wszelkich innych działaniach 
podejmowanych w gminie. 

Wszyscy już z utęsknieniem czekamy na słoneczną pogodę, 
życzymy Państwu – i sobie – aby ona wreszcie nadeszła, a wraz 
z nią możliwość złapania oddechu i odnajdowania radości po 
niełaskawym w tym roku przedwiośniu. 

Redakcja

Informacje dla mieszkańców

RAdA SeNIORów przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów
seniorów i osób starszych pod e-mail: serock.radaseniorow@mail.com

STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU
siedziba: Urzad Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pok. 22
kontakt: tel. stacjonarny 22 782 72 92, tel. kom. 603 873 290

e-mail: straz.miejska@serock.pl

Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest: 
w poniedziałki w godzinach 8-18, od wtorku do czwartku w godzinach 8-16, 
w piątki w godzinach 8-14.

W CzERWCU zApRASzAMy nA pOnIŻSzE pRzEdSIęWzIęCIA KUlTURAlnE I SpORTOWE:
W NUMERZE

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje w poniedziałki:  
w godz. 12.00 – 14.00 - osobiście (co 15 minut) w sali nr 15 na parterze urzędu 
(przyjmowanie interesantów odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi 
obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19) w godz. 14.00 – 15.00 
- telefonicznie (22 782 88 05) lub za pomocą videokonferencji. 
Link do meetingu https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie 
aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy 
rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację. 
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: umg@serock.pl.

zastępca burmistrza, Marek Bąbolski przyjmuje telefonicznie pod nr. 22 782 88 05 
w godzinach 12.00 - 15.00.

przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński natomiast pełni 
dyżur telefoniczny w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440. 
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl 
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6 czerwca, godz. 8.00 
Spływ kajakowy
Czarnotrzew – Kruki, rzeka Omulew 
czas spływu – ok 5 godzin, dystans – 23 km 
Zapisy do 3 czerwca pod adresem 
mailowym a.sieminska@sis.serock.pl 
Więcej informacji: tel. 508 550 028, 
www.sis.serock.pl

10 czerwca, stadion miejski SIS 
dzień sportu dla seniora
- gimnastyka ogólnorozwojowa 
- konkurencje sportowo-rekreacyjne 
- poczęstunek 
- punkt medyczny 
- pakiet uczestnika i drobne nagrody 
dla najlepszych 
Zapisy do 3 czerwca pod adresem 
mailowym a.sieminska@sis.serock.pl 
Więcej informacji: tel. 508 550 028, 
www.sis.serock.pl 

13 czerwca, godz. 15.00,
sala widowiskowa Centrum Kultury 
i Czytelnictwa 
Muzyczny Podwieczorek, 
Od Beethovena do Gershwina  
Zapisy na koncert na żywo:
22 782 80 70;
transmisja on-line: fp CKiC na Facebooku 
Więcej informacji: www.kultura.serock.pl 

19 czerwca, godz. 12.00 - 22.00,
plaża w Serocku 
Artystyczna Binduga, czyli flisacy, 
wianki, dłubanki i kwiat paproci
- warsztaty: flisackie, zielarskie, 
rzeźbiarskie, florystyczne 
- degustacja tradycyjnych potraw 
flisackich, konkurs na najpiękniejszy 
wianek, animacje – szukanie kwiatu 
paproci, przejażdżki łodziami 
- koncert kapeli flisackiej oraz chóru 
flisackiego z Ulanowa, pokaz tańca 
z ogniem 

- koncert zespołu Mechanicy szanty
Obowiązują zapisy na warsztaty
i przejażdżki łodziami 
– od 13 czerwca do wyczerpania miejsc 
– CKiC w Serocku, ul. Pułtuska 35
Więcej informacji:
www.kultura.serock.pl

26 czerwca, godz. 18.00, 
sala widowiskowa CKiC w Serocku 
Wiersze malowane Hanny Makowskiej 
wstęp bezpłatny, zapisy: 22 782 80 70 
Więcej informacji:
www.kultura.serock.pl

27 czerwca, godz. 18.00,
rynek w Serocku 
Fontanna muzyki, La Boheme… 
Aznavour i jego świat  
Zespół Impressja 
Więcej informacji:
www.kultura.serock.pl

Do końca czerwca
wystawa malarska Kingi Wilusz
w holu serockiego ratusza
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Umowa na "Opiekę wytchnieniową" podpisana

Informacja dla właścicieli lasów

pUnKT SzCzEpIEŃ pOWSzECHnyCH  
W OŚROdKU zdROWIA W zEGRzU

Przed przyjściem do punktu zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19.

Jak możesz się zarejestrować?

Masz na to kilka sposobów:
    • Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989,
    • zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl,
    • wyślij SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333,
    • skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień 22 782 66 00, 22 782 66 01.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin Twojego szczepienia, 
a następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty.
Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, 
wystarczy że podasz swój nr PESEL. 

ADRES PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH
PŁK. K. DREWNOWSKIEGO 1, 05-131 ZEGRZE

kontakt
telefon: 22 782 66 00, 22 782 66 01, 22 611 19 77, email: zegrze@zdrowie.serock.pl

Referat Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa informuje właści-
cieli lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, że na zlecenie Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska Departamentu Monitoringu Środo-
wiska prowadzone będą na gruntach 
leśnych, nieleśnych i wodach wszyst-
kich form własności na ternie całego 
kraju, w 2021 roku prace obserwa-
cyjno-pomiarowe w ramach kolejne-
go cyklu (lata 2020-201) Monitoringu 
gatunków i siedlisk przyrodniczych 
realizowanego w ramach Państwo-
wego Monitoringu Środowiska (PMŚ). 

Zadanie jest realizowane w ramach 
3 projektów:

- „Monitoring gatunków zwierząt 
z uwzględnieniem specjalnych obsza-
rów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 
2020-2022”, którego wykonawcą od 
października 2020 r. jest Instytut Ochro-
ny Przyrody PAN,

- „Monitoring gatunków roślin 
z uwzględnieniem specjalnych obsza-
rów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 
roku”, którego wykonawcą od marca 
2021 r. jest firma KRAMEKO Sp. z o. o,

- „Monitoring siedlisk przyrodni-
czych z uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 
w 2021 roku”, którego wykonawcą od 
kwietnia 2021 r. jest konsorcjum złożo-
ne z następujących podmiotów: Instytut 
Badawczy Leśnictwa, Biuro Urządzania 
Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Ochro-
ny Przyrody PAN, Instytut Ochrony Śro-
dowiska PIB, TAXUS IT Sp. z o. o.

W związku z realizacją wyżej wy-
mienionych zadań, zwracamy się z proś-
bą o życzliwe potraktowanie i umożli-
wienie osobom upoważnionym przez 
poszczególnych Wykonawców do wyko-
nania obserwacji i pomiarów na stałych 
powierzchniach obserwacyjnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał umowę z Woje-
wodą Mazowieckim na realizację programu Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 
2021” ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację programu zostały przyznane środki 9 792,00 zł.

Program jest skierowany do członków rodziny sprawują-
cych bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Celem Programu jest czasowe odciąże-
nie członków rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych 
obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki.

Konsultacje dotyczące wariantów tras 
nowej linii kolejowej zegrze – przasnysz

Remont kuchni i stołówki w szkole podstawowej w Serocku

Planowane do przeprowadzenia roboty budowlane 
są jednym z elementów nowego spojrzenia na sposób 
żywienie dzieci w szkołach. Jako kolejny krok w tym 
kierunku - zmianie ulegnie organizacja pracy kuchni. 
Po zakończeniu remontu posiłki będą przygotowywane 
już przez nie firmę zewnętrzną wybieraną w drodze 
przetargu, ale przez własnych pracowników gastrono-
micznych. Jesteśmy przekonani, że wszystkie te dzia-
łania spowodują, że uczniowie będą chętnie spożywali 
zdrowe posiłki w przyjemnej atmosferze – Monika Głę-
bocka-Sulima, Kierownik Referatu Przygotowania i Reali-
zacji Inwestycji.

Trwają prace nad wyznaczeniem 
proponowanych wariantów trasy no-
wej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. 
W związku z powyższym opracowany 
został plan spotkań konsultacyjnych 
związanych z opracowywanym Wstęp-
nym Studium Planistyczno-Progno-
stycznym Linii Kolejowej Zegrze – Prza-
snysz. Podczas spotkań przedstawiciele 
biura projektowego, odpowiedzialnego 
za przygotowanie studium, będą bliżej 
przedstawiać założenia wstępnie zde-

finiowanych wariantów tras, a zainte-
resowani będą mogli zadawać pytania. 
Ze względu na obowiązujące obostrze-
nia sanitarne, spotkania będą prowa-
dzone w formule zdalnej. 

Propozycje wariantów tras zostały 
opublikowane na stronie internetowej 
(www.serock.pl) W tej chwili mogą Pań-
stwo przesyłać pytania do wariantów 
tras (konsultacje@serock.pl), na które 
wspólnie z biurem projektowym, bę-
dziemy szukać odpowiedzi, aby w efek-

cie wypracować rozwiązania dla wszyst-
kich wątpliwych kwestii.

Spotkanie poświęcone początkowe-
mu odcinkowi linii kolejowej, przebie-
gającemu przez tereny gmin Nieporęt 
i Serock zaplanowano na 9 czerwca, na 
godzinę 18.00. Link do spotkania udo-
stępnimy z odpowiednim wyprzedze-
niem przed spotkaniem na stronie www.
serock.pl.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

W połowie maja zostało wszczęte 
postępowanie, zmierzające do wy-
łonienia wykonawcy remontu kuchni 
i stołówki w szkole podstawowej w Se-
rocku.

Miejsce przygotowywania posił-
ków dla uczniów i przedszkolaków jak 
i sama stołówka niewątpliwie wymagają 
remontu.

Głównym założeniem, które przy-
świecało projektantom podczas tworze-
nia planu stołówki była taka adaptacja 
przestrzeni, aby była ona nie tylko funk-
cjonalna, ale także przyjazna dla dzieci 
i młodzieży spożywających w niej po-
siłki. Stołówka obejmie powierzchnię 
stołówki dotychczas funkcjonującej 
a także część korytarza i pomieszcze-
nie świetlicy, która z kolei – po remon-
cie - zostanie zorganizowana w innym 
miejscu szkoły. Nowoczesny charak-
ter stołówki ma zachęcić dzieci i mło-
dzież do spędzania tam czasu również 
poza godzinami wydawania posiłków. 
Zaprojektowane lady gastronomiczne 
będą oferowały uczniom owoce i napo-
je przez cały dzień, a atrakcyjne stoły 

i siedziska mają zachęcać do spożywa-
nia tu własnych posiłków na dowolnej 
przerwie lekcyjnej.

Istotną kwestią jest także podnie-
sienie jakości posiłków poprzez przygo-
towywanie ich na miejscu przez własny 
personel. Dlatego też w ramach zadania 
planujemy stworzyć nowoczesne zaple-

cze kuchenne wyposażone w sprzęt uła-
twiający przygotowanie różnorodnych 
dań dla dużej liczby odbiorców.

Planuje się, że roboty zostaną roz-
poczęte po zakończeniu dyżuru waka-
cyjnego przedszkola, tj. z początkiem 
sierpnia br. i zakończone do końca paź-
dziernika br.
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nowe oznakowanie przejść dla pieszych w zegrzu i w Serocku

Otwarcie Ośrodka zdrowia zegrze
Okolicznościowe przemówienia, 

powitanie pracowników i symboliczne 
przekazanie kluczy - to wszystko to-
warzyszyło otwarciu Ośrodka Zdrowia 
Zegrze, 10 maja br. Pierwsi pacjenci, 
którzy tuż po otwarciu placówki przy-
byli aby złożyć tutaj deklarację o wy-
borze lekarza i pielęgniarki, podkreślali 
jak ważna to realizacja dla mieszkań-
ców Zegrza i okolic. Inwestorem prac 
pod zaadaptowanie lokalu na ośrodek 
zdrowia była spółka Serockie Inwestycje 
Samorządowe, która będzie administra-
torem lokalu. Ośrodek Zdrowia Zegrze 
działa jako filia Ośrodka Zdrowia w Se-
rocku. 

Godziny pracy placówki:
poniedziałek 7.45-11.15

W maju wprowadzona została nowa 
organizacja ruchu na ul. Groszkowskie-
go w Zegrzu. W ramach prac, mających 
na celu poprawę bezpieczeństwa, od-
świeżono oznakowanie na przejściu 
dla pieszych zlokalizowanym w rejonie 
skrzyżowania z ul. Oficerską oraz wy-
znaczono i oznakowano nowe przejście 
dla pieszych w rejonie placu zabaw.

Powyższe przejścia oznakowano 
kontrastowymi kolorami czerwonym 
i białym. Uzupełnieniem oznakowania 
poziomego, namalowanego na asfal-
cie, jest oznakowanie pionowe (A-17, 
A-27) oraz znaki ograniczające pręd-
kość przed przejściami dla pieszych do 
40 km/h.

Nowe kontrastowe biało-czerwo-

ne oznakowanie poziome zastosowano 
również w Serocku, przy ulicy Wolskie-
go, przy szkole.

Zastosowanie kontrastowych barw 
na przejściach, a tym samym zapew-
nienie lepszej widoczności, ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Miejsko–Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku


Rozpoczęły się pierwsze działania 

w ramach rozbudowy budynku szkoły w 
Woli Kiełpińskiej. Trwa organizacja te-
renu i zaplecza na placu budowy.

W związku z rozpoczętą inwestycją 
zmianie ulegnie także organizacja po-
ruszania się po terenie. Z użytkowania 
zostanie wyłączone wejście główne do 
budynku. Autokary szkolne będą parko-
wały na terenie OSP Wola Kiełpińska, 
a w ramach prac przygotowawczych 
wykonawca przygotuje tymczasowe 
przejście z tego miejsca na teren szkoły 
tak, aby umożliwić dzieciom i młodzie-
ży przejście do budynku bez korzystania 
z chodnika wzdłuż drogi krajowej. 

Z pewnością realizacja inwestycji 
będzie wiązała się z pewnymi niedogod-

nościami dla rodziców, uczniów i przed-
szkolaków. Prosimy Państwa o cier-
pliwość i wyrozumiałość zapewniając 
jednocześnie, że dołożymy wszelkich 
starań, aby te trudności były jak naj-
mniej odczuwalne.


Wspólnota mieszkaniowa Puł-

tuska 41, zgodnie z przyjętą uchwałą 
rozpoczyna prace polegające na ga-
zyfikacji budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego. 

W roku 2021 przewidziane jest wy-
konanie projektów oraz uzyskanie nie-
zbędnych zezwoleń budowlanych oraz 
podpisanie umowy o przyłączenie do 
sieci gazowej.


Zakończono prace związane z bu-

dową chodnika w ciągu ulicy Warszaw-
skiej na odcinku od ul. Mickiewicza do 
istniejącego ciągu pieszego w rejonie 
przejścia dla pieszych i przystanku au-
tobusowego. Ma on zapewnić połącze-
nie budowanego obecnie chodnika w ul. 
Mickiewicza z chodnikiem istniejącym 
w ul. Warszawskiej. 


Podpisano już umowę na wykona-

nie brakującego fragmentu oświetle-
nia ul. Sadowej w Serocku. Realizacja 
zadania będzie odbywać się w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”, co ma wpły-
nąć na przyspieszenie jego zakończe-

nia. Wykonawcą robót będzie Zakład 
Instalacji Elektrycznych LUMEN Jerzy 
Wuttke z Legionowa.


Miejsko-Gminny Zakład Wodocią-

gowy w Serocku opracował, w trybie 
pilnym, projekt przebudowy przyłączy 
wodociągowych we wsi Stanisławowo. 

Przez centrum wsi Stanisławowo 
przebiegają dwa wodociągi - jeden 
azbestowy, drugi z PVC wybudowany 
w końcówce lat 80. Celem dokumen-
tacji było przepięcie wszystkich od-
biorców na wodociąg PVC i wyłączenie 
z eksploatacji rur azbestowych. 

Zakres prac obejmuje odcinek od nr 
Stanisławowo 1 do siedziby OSP. W naj-
bliższym czasie zostanie ogłoszony prze-
targ aby wybrać wykonawcę ww. robót. 
Technologia prac polegała będzie na 
przeciskach bez naruszania konstrukcji 
jezdni z wyniesieniem zasuw domowych 

w planowany ciąg pieszy. Jednocześnie 
zostaną przebudowane hydranty p.poż. 

O postępie prac będziemy Państwa 
informować. 


Cały czas trwają prace przy budowie 

sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sto-
krotki w Serocku.

Do tej pory zostały już wykona-
ne główne kanały sanitarne w drogach 
wraz odejściami przyłączy do granic po-
sesji. Zakończono także montaż  prze-
pompowni ścieków zlokalizowanej przy 
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i A. Mic-
kiewicza. Po zakończeniu rozruchów 
tego urządzenia, które potrwają kilka 
najbliższych tygodni, wykonawca kon-
tynuować będzie budowę przyłączy na 
terenach prywatnych posesji mieszkań-
ców, którzy podpisali umowę z gminą na 
budowę przyłącza kanalizacyjnego do 
pierwszej studzienki.


1 maja otwarto zmodernizowany 

i nieco powiększony plac zabaw w Dę-
bem. W wyniku prac budowlanych, 
rozpoczętych jesienią ubiegłego roku, 
powstało atrakcyjne miejsce do rodzin-
nego wypoczynku. 

Oprócz urządzeń zabawowych dla 
dzieci - zarówno młodszych, jak i star-
szych - utworzono także niewielkie 
boisko wielofunkcyjne do kilku dys-
cyplin sportowych oraz siłownię ple-
nerową. Poza tym, obok wyposażenia 
w liczne urządzenia, zadbano o atrak-
cyjność terenu poprzez wykonanie 
licznych nasadzeń roślinnych - za-
równo drzew jak i krzewów. W ich są-
siedztwie umieszczono leżaki i hamak 
- dla amatorów mniej aktywnej formy 
spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. 

Serdecznie zapraszamy do korzy-
stania ze wszystkich atrakcji tego 
miejsca.

Wrzutki inwestycyjne

środa 11.00-14.30
piątek 11.00-14.30
adres: ul. Płk. Kazimierza Drewnow-

skiego 1, 05-131 Zegrze
tel. 22 611 19 77 (czynny w godzi-

nach pracy placówki).

Godziny pracy lekarza i pielęgniar-
ki są pilotażowe. To w dużej mierze 
od Państwa zainteresowania i potrzeb 
będzie zależało jak w dalszej perspek-
tywie czasowej będzie się kształtował 
grafik pracy lekarza. 

Im więcej pacjentów zadeklaru-
je wybór lekarza poz i pielęgniarki 
w zegrzyńskim ośrodku zdrowia, na 
tym więcej możliwości rozszerzenia 
usług w przyszłości będziemy mieli 
wpływ. 

Gorąco zachęcamy do wyboru nowo 
otwartego ośrodka zdrowia jako miej-
sca leczenia. Deklaracje wyboru le-
karza, pielęgniarki czy położnej POZ 
można złożyć na miejscu, w godzinach 
funkcjonowania placówki.

Redakcja
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oraz jego złożenie. Następnie wniosek 
przesyłany jest do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, gdzie następuje 
jego ocena merytoryczna. 

Ze względu na zaistniałą sytuację 
epidemiczną w Polsce, stacjonarna 
działalność punktu została zawieszona 
do odwołania.

Zapraszamy do kontaktu telefonicz-
nego i mailowego z naszym pracowni-

nansowania z Programu. Warunkiem 
uzyskania dotacji jest oddanie bu-
dynku do użytkowania zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa. Wnio-
sek na dotację mogą złożyć również 
właściciele nieruchomości na których 
dopiero planuje się, bądź też rozpo-
częto budowę budynku mieszkalnego, 
z zastrzeżeniem spełnienia warunku 
oddania do użytku, przed złożeniem 
dokumentów o wypłacenie dotacji do 
Programu Moja Woda. Dofinansowanie 

Czyste powietrze w naszej gminie

program priorytetowy „Moja Woda”

Masy ziemne i gruz to odpady

kiem, który udzieli odpowiedzi na Pań-
stwa pytania związane z realizowanymi 
przez Fundusz programami i przekaże 
podstawowe informacje na temat reali-
zowanych wniosków.

Szczegółowe informacje na temat 
Programu Priorytetowego Czyste Powie-
trze oraz portal beneficjenta dostępne 
są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/ 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

udzielane jest w formie dotacji w kwo-
cie do 5000 zł na jedno przedsięwzię-
cie, jednak nie więcej niż 80% kosz-
tów kwalifikowanych instalacji. Okres 
kwalifikowalności kosztów obejmuje 
czas od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. 
Więcej szczegółów można uzyskać pod 
nr telefonu: (22) 504-41-00 lub na 
stronie internetowej: www.nfosigw.
gov.pl/moja-woda/

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Przypominamy, że od ubiegłego roku 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
uruchomiony został Punkt Konsultacyj-
ny rządowego Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze, obsługiwany przez 
pracownika Referatu Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W Punkcie Konsultacyjnym jest 
możliwość skonsultowania wniosku 
o dofinansowanie w ramach Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze” 

Od 22.03.2021 r. ruszył kolejny na-
bór o udzielenie dotacji na instalacje 
do retencjonowania wód opadowych, 
który jest realizowany przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Program skierowany jest do osób fi-
zycznych, będących właścicielami lub 
współwłaścicielami nieruchomości na 
której zlokalizowany jest budynek 
jednorodzinny, z wyjątkiem nierucho-
mości dla których udzielono już dofi-

W związku z coraz częściej po-
jawiającymi się przypadkami zasy-
pywania działek masami ziemnymi  
i gruzem informujemy, że niezanie-
czyszczonej gleby i innych materiałów 
występujących w stanie naturalnym, 
wydobytych w trakcie robót budowla-
nych, nie zalicza się do odpadów pod 
warunkiem, że materiał ten zostanie 
wykorzystany do celów budowlanych w 
stanie naturalnym na terenie, na któ-
rym został wydobyty. 

Każdy inny rodzaj
mas ziemnych 

należy traktować 
jako odpad.

Podobnie, odpadem w rozumie-
niu przepisów ustawy o odpadach jest 
często wykorzystywany do utwardzania 
terenu nieruchomości - „gruz” - pocho-
dzący z budowy, remontów i demonta-
żu, do tego często zanieczyszczony. 

Należy pamiętać, że to na właści-
cielu terenu ciąży obowiązek precy-
zyjnego ustalenia, jakie konkretnie 
odpady przywożone są na jego nie-
ruchomość i w jakiej ilości. Okolicz-
ności te muszą zostać potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami (np. 
faktura, rachunek, umowa, karta 
przekazania odpadu). Podobnie, na-
leży posiadać dokumenty potwier-
dzające, że prace związane z utwar-
dzaniem terenu prowadzone są 
z wykorzystaniem „czystego” mate-
riału budowlanego (np. fakturę lub 
rachunek za zakup).

Zgodnie z prawem, w celu utwar-
dzenia terenu, osoba prywatna może 
przyjąć na własną działkę odpady mas 
ziemnych i gruzu w ilości 200 kg/m2. 
Łatwo policzyć, że to zaledwie kilka 
centymetrów. Gdy właściciel terenu 
chce np. podnieść znacząco wyso-
kość działki, nawieźć duże ilości zie-

mi, gruzu czy innych odpadów, celem 
utwardzenia terenu, musi pamiętać, że 
powinno to się odbyć w sposób nie po-
wodujący zmiany stanu wody na grun-
cie, w szczególności nie powodujący 
szkodliwego oddziaływania na nieru-
chomości sąsiadujące.

Przyjęcie na swój grunt mas ziem-
nych czy też „gruzu” wbrew powyższym 
zasadom może skutkować wszczęciem 
postępowania administracyjnego na 
podstawie ustawy o odpadach i wyda-
niem decyzji nakazującej posiadaczowi 
odpadów ich usunięcie z miejsca nie-
przeznaczonego do ich składowania lub 
magazynowania. 

Apelujemy zatem o rozsądek w po-
dejmowanych przez siebie działaniach 
mających na celu poprawienie warun-
ków technicznych na własnych nieru-
chomościach.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Odbiór odpadów komunalnych sprzed posesji 
– WAŻnE InfORMACJE!

Sezon prac wiosennych w pełni

Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych z nieru-
chomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock reali-
zowany jest od godziny 7 rano, w terminach wyznaczonych 
w harmonogramie odbioru odpadów. 

W związku z tym prosimy o wystawienie pojemników 
i otwarcie altan śmietnikowych do godziny 7 rano. Reklama-
cje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu 
następującym po terminie określonym w harmonogramie. 

Każdego dnia otrzymujemy sygnały od firmy świadczącej 

usługę odbioru odpadów komunalnych, że odpady nie są wy-
stawiane na czas w dniu odbioru. Reklamacje spod takich ad-
resów nie będą realizowane. 

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy skła-
dać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@
serock.pl. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

            23 czerwca Dzień Ojca

Informacja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla pracowników sezonowych i cudzoziemców

Przypominamy o obowiązku zgłaszania w deklaracji do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracowników 
sezonowych oraz cudzoziemców, którzy na czas wykonywania prac zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock. Nową 
deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Taki sam sposób postępowania następuje po zakończeniu wykonywania prac i wyjeździe pracowników.
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wiosna to nieodzowny a zarazem 
najbardziej sprzyjający czas na prace 
porządkowe, naprawcze i ogrodnicze. 
Prace, które muszą być realizowane 
na bieżąco, w miarę zużywania się po-
szczególnych elementów infrastruktury, 
a także w terminach jakie dyktuje nam 
przyroda.

Większość prac realizowana jest 
przez pracowników Miejsko – Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Se-
rocku we własnym zakresie.

Pomimo kaprysów pogodowych - 
deszczowych, pochmurnych i chłod-
nych dni - przyroda choć opóźniona nie 
śpi. Z początkiem maja w miejscach, 
gdzie wymagane było uzupełnienie 
trawników dosypano żyznej ziemi i do-
siano trawę. Przygotowane zostały 

również podłoża na rabatach miejskich 
do posadzenia letnich kwiatów. Za 
wyprodukowanie i dostawę kwiatów, 
zgodnie z zawartymi umowami odpo-
wiedzialne będą dwa gospodarstwa 
ogrodnicze:  Gospodarstwo Ogrodnicze 
Wojciech Krzyżanowski z Warszawy 
oraz Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze 
Zygmunt Koński z Wyszkowa. Dostawa 
kwiatów letnich, do wykonania kom-
pozycji w donicach oraz do posadzenia 
w gazonach i na rabatach zaplanowana 
została  na koniec maja. W tym roku 
wyjątkowo późno z racji niesprzyjają-
cych do rozwoju roślin kwitnących wa-
runków pogodowych.

Na bieżąco prowadzone są również 
prace pielęgnacyjne drzew, wycinki 
drzew, usuwanie zakrzaczeń oraz kona-

rów drzew z pasa jezdni i stwarzających 
zagrożenie dla mieszkańców. Usługi re-
alizowane są przez Firmę Pana Wiesła-
wa Jarosza z miejscowości Kępiaste.

W maju odbyło się także pierwsze 
koszenie terenów zielonych na terenie 
Miasta i Gminy Serock. Pierwsze termi-
nowe koszenie jest niezwykle ważne 
z uwagi na potrzebę poprawienia kon-
dycji murawy. Pozwala na prawidłowe 
zagęszczenie trawników na początku 
wegetacji, a także umożliwia przy-
gotowanie trawników do zasilenia ich 
nawozami. Koszenie terenów zieleni 
realizowane jest przez Firmę Remondis 
Sp. z o.o.

Miejsko–Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Wszystkim ojcom, z okazji ich święta, przypadającego 23 czerwca, 
składamy najserdeczniejsze życzenia. 
Wielu radości, jaka towarzyszy opiece i wychowaniu dzieci, wspaniałych pomysłów 
na zabawy z nimi  i niegasnącego entuzjazmu w rozwijaniu ich pasji.
Niech nie zabraknie Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
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Wyniki konkursu ekologicznego #serockdlaziemi!
Miło nam poinformować, że dnia 

10 maja 2021 r. zakończyły się prace 
komisji konkursowej polegające na oce-
nie prac zgłoszonych w ramach konkur-
su „#serockdlaziemi” zorganizowanego 
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Jednym z zadań konkursowych było 
przygotowanie lapbooka, przedstawia-
jącego różnorodność lokalnej fauny 
i flory. Każde z nadesłanych zgłoszeń 
podlegało wnikliwej ocenie komisji kon-
kursowej. Głównymi kryteriami branymi 
pod uwagę przez komisję był wkład pra-
cy własnej, poniesionej przy stworzeniu 
lapbooka oraz zawartość merytoryczna, 
dotycząca zobrazowania  różnorodności  
miejscowej fauny i flory. 

W drugiej kategorii tiktok nie wpły-
nęła żadna praca.

Wyłonienie laureatów w tegorocz-
nym konkursie nie było łatwym za-

22 maja podopieczni Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku zagrali i zaśpie-
wali przede wszystkim w podziękowaniu 
dla swoich mam, które posyłają ich na 
lekcje nauki śpiewu czy gry na instru-
mencie, wspierają na każdym kroku i są 
obecne podczas każdego występu.

Do koncertu dzieci i młodzież przy-
gotowywali instruktorzy nauki gry na 
pianinie oraz śpiewu: Lucyna Dąbrow-
ska, Marzena Pietkiewicz, Anna Osma-
kowicz, Maja Radomska, Aleksander Ka-
baciński, Bartłomiej Szymborski, Michał 
Jung.

Serdecznie dziękujemy Mamom za 
pomoc w rozwijaniu pasji swoich dzieci. 
Tym zaś – za zaangażowanie w szlifowa-
nie swoich muzycznych talentów i za 
piękny koncert dla swoich bliskich.

Kwiaty wręczane mamom przez 
dzieci ufundowali właściciele PSB Mrów-
ka Serock za co serdecznie dziękujemy. 
Dziękujemy także Kwiaciarni Jakub Ka-
znowski za przygotowanie dekoracji.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku

Koncert „dla Ciebie Mamo”
daniem. Wszystkie nadesłane prace 
wyróżniały się pomysłowością i staran-
nością wykonania. Komisja wyłoniła 
miejsca I-III, a w ramach podziękowania 
za udział w konkursie postanowiła rów-
nież przyznać wyróżnienia pozostałym 
uczestnikom. 

poniżej prezentujemy wyniki:
I miejsce – Amelia Więch, Szadki
II miejsce – Oliwia Jasińska, Stasi Las
III miejsce –  Natalia Szczepańska, 

Dosin

Wszystkim uczestnikom konkursu 
dziękujemy za zgłoszenia, a laureatom 
gratulujemy zajętych miejsc. 

Zachęcamy do obejrzenia galerii 
zdjęć nadesłanych prac. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i LeśnictwaI miejsce – Amelia Więch, Szadki

II miejsce – Oliwia Jasińska, Stasi Las

III miejsce – Natalia Szczepańska, Dosin
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Biblioteka w Serocku co roku przy-
łącza się do akcji „Tydzień  Bibliotek”.

Tegoroczny XVIII tydzień rozpoczęli-
śmy 8 maja przedstawieniem sylwetek 
bibliotekarzy serockiej Biblioteki pod 
hasłem „Znajdziesz mnie w Bibliotece”. 

Autorskie „Improwizacje biblioteka-
rza” w ramach tegorocznego Tygodnia 
Bibliotek przedstawił w „podcastach” 
Zdzisław Lewandowski. 

Pod hasłem „Spotkajmy się w Biblio-
tece” kryły się liczne propozycje lektur 
dla czytelników. W bibliotece na czytel-
ników czekały liczne zagadki polegają-
ce na odnajdywaniu książek. 

Organizowany w ramach XVIII Tygo-
dnia Bibliotek Gminny Konkurs „Poczytaj 
Mi, Mamo” był okazją do przedstawienia 

Tydzień Bibliotek

ilustracji do książek, które w dzieciń-
stwie czytała nam Mama. Mamy nato-
miast miały okazję zilustrować ulubione 
książki, które czytały swoim dzieciom. 

W dniu 15 maja br. w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa odbyły się 
warsztaty „Roboty Pana Lema”. Dzie-
ci tworzyły roboty z materiałów re-
cyklingowych. Uczestnicy otrzymali 
wstępne wskazówki i pod czujnym 
okiem animatorów dzielnie wykony-
wali swoje kosmiczne roboty. Dzięki 
talentom wszystkich uczestników po-
wstały niezwykłe roboty. 

Wszystkim dziękujemy za bycia 
z nami podczas XVIII Tygodnia Bibliotek. 
Zapraszamy do skorzystania z księgo-
zbioru serockiej biblioteki, a dla no-
wych czytelników czekają już nowe 
karty biblioteczne.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku

W niedzielne popołudnie 23 maja 
aktorzy Teatru „Oni” oraz Teatru po 
40-ce w spektaklu pt. „#MatkaJa” 
skłonili publiczność do refleksji i za-
stanowienia się nad powyższymi za-
gadnieniami. 

W niezwykle odważny sposób, czę-
sto nieoczywisty i zrozumiały tylko dla 
wąskiego grona, pokazywali i opowia-
dali osobiste historie. To nie było łatwe 
zadanie, pełne niekłamanych wzruszeń 
i wielkich emocji. Poprzez dźwięk, ob-

Spektakl pt. „#MatkaJa”
Jaka jest moja „Matka”? 
Jak ważne i silne są moje relacje z nią? 

raz i ruch aktorzy wyrażali siebie i dzie-
lili się swoimi osobistymi doświadcze-
niami i wspomnieniami. 

Taka refleksja nad swoimi relacjami 
z matką jest zapewne wyzwaniem tak-
że dla każdego z nas. Pełni codziennych 
spraw i zawiłości często zapominamy jak 
wielką i ważną rolę w naszym życiu peł-
ni „Matka… Mama”. W przemyśleniach 
aktorów mogliśmy usłyszeć więc echo 

swoich myśli - jaka jest „Matka” – opie-
kuńcza… kochająca… zazdrosna… cier-
pliwa… zaborcza… wspaniała… czuła… 
krzycząca… despotyczna… obrażona… 
niedobra… skąpa… sroga… prawdziwa… 
chciwa… wyrozumiała… konsekwentna…
zasłuchana… potrzebna..

Dziękujemy za ten autorski projekt 
i inspirujący wieczór, skłaniający od-
biorców do przemyśleń i zamyśleń, któ-
re nie przychodzą z łatwością, a niekie-
dy zbyt późno.

dziękujemy pani Betinie dubiel za 
opieką artystyczną nad projektem.

nagranie i montaż filmów wykonał 
Andrzej Wysocki.

Spektakl jest dostępny na facebo-
oku CKiCz w Serocku.

Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Serocku
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Organizacja dyżuru wakacyjnego 2021

Miejsca wychowania przedszkolnego w gminie Serock 
do ewidencji placówek przedszkol-
nych, to: 

- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe 
Skrzaty” w Serocku,

- Niepubliczne Przedszkole „Magicz-
ny Las” w Stasim Lesie.

Dynamicznie rozwijająca się gmina, 
potrzebuje dodatkowych miejsc przed-
szkolnych dla dzieci. W 2020 r. w wyniku 
dokonanych przekształceń tj. likwidacji 
oddziałów przedszkolnych przy Szko-
le Podstawowej w Serocku i utworze-
nie  w ich miejsce innej lokalizacji do 
prowadzenie zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych przez Sa-
morządowe Przedszkole im. Krasnala Ha-
łabały w Serocku, uzyskano 100 w pełni 
funkcjonalnych miejsc przedszkolnych. 
W tym roku rozpocznie się rozbudowa 
przedszkola w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Woli Kiełpińskiej.

W rekrutacji do przedszkoli na rok 
szkolny 2021/2022 – przedszkola i od-
działy przedszkolne dysponowały 200 
wolnymi miejscami. 

Rodzice/prawni opiekunowie złożyli 
i potwierdzili 228 wniosków. Wolę zapi-
sania dziecka do przedszkola, do które-
go zostało zakwalifikowane, potwierdzi-
ło 226 rodziców/prawnych opiekunów. 

Dzieciom, które nie zakwalifiko-
wały się do wybieranych przedszko-
li, w rekrutacji prowadzonej na rok 
szkolny 2021/2022 Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock będzie proponował 
miejsce przedszkolne w przedszko-
lach, oddziałach przedszkolnych, 
które w wyniku braku potwierdzenia 
przez rodzica/prawnego opiekuna 
woli zapisania dziecka do przedszko-
la, dysponują jeszcze pojedynczymi 
wolnymi miejscami oraz w dodatko-
wo utworzonym od 1 września 2021 r. 
oddziale przedszkolnym w Samorzą-
dowym Przedszkolu w Serocku.

Na rok szkolny 2021/2022 gmina 
Serock zapewni łącznie 575 miejsc 
przedszkolnych. Od września 2022 r. 
nastąpi zwiększenie liczby miejsc 
przedszkolnych o kolejne 25 miejsc 
w rozbudowanym przedszkolu w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Woli 
Kiełpińskiej.

Dziecko, które rozpoczęło eduka-
cję przedszkolną w danym przedszkolu 
może ją kontynuować w tej placówce 
przez cały okres przedszkolny, lub zmie-
nić ją w trybie i na zasadach  rekrutacji 
oraz przyjęć do przedszkoli. 

ZOSiP w Serocku

W okresie lipiec - sierpień 2021 roku 
samorządowe przedszkola oraz oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych 
będą pracowały według załączonego 
harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać 
z opieki pracującego przedszkola/od-
działu przedszkolnego w szkole podsta-
wowej składają wniosek w danej pla-
cówce w terminie do 31 maja 2021 r. 

Wnioski mogą składać rodzice dzie-
ci, które uczęszczały do samorządo-
wych przedszkoli/ oddziałów przed-
szkolnych w roku szkolnym 2020/2021.

ZOSiP Serock
*Na dyżur do oddziału przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskie-
go w Zegrzu przyjmowane będą tylko dzieci 
urodzone w 2014 r.

Lp. Nazwa placówki
Miesiąc

lipiec sierpień

1.
Samorządowe Przedszkole 
im. Krasnala Hałabały w Serocku

przedszkole 
pracujące

przerwa 
wakacyjna

2. Samorządowe Przedszkole w Zegrzu
przerwa 
wakacyjna

przedszkole 
pracujące

3.
Oddział przedszkolny zorganizowany 
w Szkole Podstawowej 
im. Wojska Polskiego w Zegrzu*

przedszkole 
pracujące

przerwa 
wakacyjna

4.
Oddziały przedszkolne zorganizowane 
w Szkole Podstawowej 
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

przedszkole 
pracujące

przerwa 
wakacyjna

5.
Samorządowe Przedszkole w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

przerwa 
wakacyjna

przedszkole 
pracujące

Od 2017 roku na gminie spoczy-
wa obowiązek zapewnienia miejsc  do 
edukacji przedszkolnej wszystkim dzie-
ciom 3-6 letnim (zamieszkałym na jej 
terenie), których rodzice chcą skorzy-
stać z oferty samorządowych placówek 
wychowania przedszkolnego i złożyli 
wniosek podczas postępowania rekruta-
cyjnego. 

Na terenie Miasta i Gminy Serock 
miejsca do edukacji przedszkolnej za-
pewnione są w publicznych przedszko-
lach, oddziałach przedszkolnych w szko-
łach podstawowych oraz niepublicznych 
przedszkolach wpisanych do ewidencji 
placówek przedszkolnych.

 
Gminne placówki przedszkolne, to: 
- Samorządowe Przedszkole im. Kra-

snala Hałabały w Serocku, 
- Samorządowe Przedszkole w Ze-

grzu, 
- Samorządowe Przedszkole w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Woli 
Kiełpińskiej,

- oddziały przedszkolne zorganizo-
wane w Szkole Podstawowej im. Jerze-
go Szaniawskiego w Jadwisinie. 

Niepubliczne przedszkola wpisane 

Harmonogram pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
w okresie wakacji lipiec - sierpień 2021 roku  

Nabór na stanowisko szefa kuchni szkolnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku 
ogłasza nabór na stanowisko: SzEf KUCHnI SzKOlnEJ

 
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 04.06.2021 w godz. od 7:30 do 15:30

w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„Nabór na stanowisko szefa kuchni”

lub wysłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku  
ul. Pułtuska 68; 05-140 Serock.

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://bip.spserock.pl/38,oferta-pracy

Muzyczny podwieczorek "Czarując dźwiękiem"

Serocka biblioteka w 4 rundzie programu Rozwoju Bibliotek

W niedzielne popołudnie, 9 maja 
br. odbył się przedostatni w tym se-
zonie koncert z cyklu „Muzyczny Pod-
wieczorek”.

Tym razem oprócz klasycznego 
fortepianu usłyszeliśmy niespotykany 
i trudny instrument dęty drewniany - 
obój. Aby zostać słynną oboistką, pani 
Magdalena Maniewska musiała ćwiczyć 
codziennie i regularnie bez przerwy, tak 
aby móc właściwie wygrywać dźwięki. 
Pracuje w Operze Bałtyckiej w Gdańsku 
oraz współpracuje z orkiestrami filhar-
monii z całego kraju. 

Przy fortepianie zasiadł pan Zbigniew 
Gach. Zbigniew Gach to muzyk i menedżer 
kultury. Ukończył studia na Wydziale For-
tepianu Klawesynu i Organów Uniwersyte-
tu Muzycznego Fryderyka Chopina w War-
szawie. Od 2018 r. powrócił do Słupska, 
gdzie pełni funkcję dyrektora Centrum 
Kultury Gminy Słupsk.

Podczas koncertu usłyszeliśmy zróż-

nicowany repertuar, kompozytorów za-
równo zagranicznych jak i polskich. Pan 
Michał Jung, z humorem poprowadził 
koncert i opatrzył kolejne jego części 
zabawnymi komentarzami.

Koncert jest dostępny na facebooku: 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku, Urzędu Miasta i Gminy Serock 
oraz Powiatu Legionowskiego.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż nasza Biblioteka jako jedna z 79 bibliotek w Polsce zakwalifikowała 
się do 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek

Nasza Biblioteka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy a nasi pracownicy będą mieli dostęp do szeregu  
szkoleń i warsztatów mających na celu zarówno rozwój, jak i opracowanie nowej oferty usług odpowiadających na aktualne 
potrzeby mieszkańców.

A to wszystko z myślą o Was drodzy Czytelnicy.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
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REJSY Z SEROCKA U UJŚCIA BUGU DO NARWI

Wakacyjne, weekendowe rejsy statków ALBATROS są dofinansowane z budżetu
Miasta i Gminy w  Serocku oraz darowizn osób prawnych i fizycznych.
Armatorem statków  oraz organizatorem przeprawy na Bugu i Narwi

 jest Stowarzyszenie ‚Zalew Zegrzyński” z siedzibą w Serocku.
Aktualny rozkład rejsów na: serock.pl, jeziorozegrzynskie.info, zeglugamazowiecka.pl

SEROCK

od 1.06. do 5.09.2021

i przyrodniczo. Wystarczy odpowiednio 
przygotować się do podróży, zabrać ze 
sobą pozytywne nastawienie, uśmiech 
i oczywiście nie zapomnieć aparatu fo-
tograficznego.

Zapraszamy na niezwykłą 
przygodę 3 czerwca o godzinie 
11:00. Wpisowe 0 zł. Startujemy 
z rynku w Serocku. 

Oferujemy:
• licencjonowanego Przewodnika wy-

praw rowerowych
• pilota zamykającego
• pilota otwierającego
• asekurację Busa na trasie
• integrację – ognisko
Trasa: Serock-Zegrze-Dębe-Izbica-Wo-

la Smolana-Pobyłkowo-Serock - 45 km

przedsiębiorco, dołącz do programu Karta Serocczanina

Rajd rowerowy po gminie

Gorąco zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Serock do udziału w programie Karta Serocczanina 
jako Partner Programu. Przystąpienie do programu nie wiąże się z żadnymi kosztami. Warunkiem uczestnictwa jest zaoferowa-
nie posiadaczom „Karty Serocczanina” preferencyjnych warunków zakupu Państwa produktów lub usług. Firmy, które wyrażają 
chęć przystąpienia do programu w zamian za współpracę uzyskują bezpłatną promocję na naszej stronie  internetowej, porta-
lach społecznościowych i w miesięczniku Informator Gminy Serock. Współpraca odbywa się na zasadach wzajemnego wsparcia, 
którego głównym celem jest integracja lokalnego środowiska, poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców oraz promocja 
przedsiębiorców.

Link do mapki:
https://mapy.cz/s/fenalapako

plan wycieczki: 
11:00 start - rynek w Serocku)
11:30 przerwa w Klubie Mila
12:00 start po przerwie w kierunku 
Zegrza
13:00 przerwa na plaży w Wieliszewie 
(możliwość zakupu ciepłego posiłku)
13:30 start po przerwie w kierunku 
mostu w miejscowości Dębe
16:00 powrót do Serocka
16:30 ognisko integracyjne nad Narwią
18:30 zakończenie wycieczki

Link do wydarzenia na FB https://
fb.me/e/1mRUCvRyn

Introrafter wyprawy rowerowe

Realizując cele statutowe, mają-
ce na celu aktywne spędzanie czasu, 
razem ze Stowarzyszeniem "Start your 
Impossilbe" (nr Wpisu 65 Stowarzyszeń 
w Starostwie Legionowo), zapraszamy 
serdecznie na bezpłatny udział w zlo-
cie rowerowym zakończonym ogniskiem 
nad Narwią.

Zapraszamy na przejażdżkę rowero-
wą po gminie Serock, gdzie zwiedzimy 
piękne miejsca i zobaczymy niezwykłe 
krajobrazy. Nasze ścieżki rowerowe 
zostały tak zaprojektowane aby sta-
nowiły miejsce wypoczynku z dala od 
zgiełku i miejskiego szumu. Na tych 
trasach możemy podziwiać brzegi Bugu 
i Narwi, bogatą faunę i florę gminy 
Serock. Możemy zobaczyć wiele cie-
kawych miejsc cennych historycznie 
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Rodzaj pisma i kształt liter zapewnia 
właściwą czytelność tablicy. Krój pisma 
używany w tabliczkach to font Montser-
rat w odmianach Regular i Bold.

Prezentowane tablice elewacyj-
ne montowane są na płasko. Materiał 
preferowany do ich wykonania to alu-
minium o gr. 1,5 mm, z licem z folii, 
zadrukowanej cyfrowo i zabezpieczo-
nej laminatem anty-UV. Tabliczka tak 
wykonana odporna będzie na działanie 
czynników atmosferycznych. Tablicz-
ka może być wykonana jednak także 
z innego materiału - najczęściej wła-
ściciele nieruchomości wybierają ta-
bliczki pcv. 

Tabliczkę numeryczną możecie Pań-
stwo zamówić w każdej firmie, która 
ma taką usługę w ofercie.

Na stronie www.serock.pl w zakład-
ce Dla mieszkańca/System Informacji 
Miejskiej udostępniamy specyfika-
cję graficzną, którą należy dostar-
czyć firmie wykonującej tabliczkę, aby 
była ona zgodna z założeniami SIM dla 
Miasta i Gminy Serock.

poniżej natomiast znajduje się lista 
partnerów Karty Serocczanina, którzy 
wykonują tabliczki zgodnie z serockim 
SIM. Realizując zamówienie u Partnerów 
Karty, będziecie mieć Państwo pewność, 
że tabliczka spełnia założenia wdrażane-
go Systemu Informacji Miejskiej.

IMPRINEO Marcin Wroniak
(tel. 605 860 680)
e-mail: biuro@imprineo.pl;
www.imprineo.pl 

Oznaczmy swoje posesje tabliczkami zgodnymi z SIM
Od bieżącego roku w gminie Se-

rock pojawiać się będą nowe elementy 
wprowadzonego Systemu Informacji 
Miejskiej, który ma za zadanie ujedno-
licić, pod względem wizualnym, infor-
macje pojawiające się w przestrzeni 
miasta i gminy. nowy system jest przej-
rzysty, czytelny, intuicyjny i spójny 
pod względem konstrukcyjnym i archi-
tektonicznym. porządkuje wizualnie 
przestrzeń publiczną poprzez wprowa-
dzenie jednolitych zasad graficznych, 
kolorystycznych i spójnej linii wzornic-
twa dla wszystkich kategorii informa-
cji oraz nośników, na których są one 
prezentowane. Jednym z elementów 
informacji w  ramach systemu jest in-
formacja adresowa - ujednolicony dla 
całej gminy projekt tabliczek porząd-
kowych (numerycznych).

Właściciel nieruchomości lub inny 
podmiot nią zarządzający ma obowią-
zek ustawowy umieścić w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku 
tabliczkę z numerem porządkowym nie-
ruchomości. Spełnienie tego obowiązku 
pozwala na szybszą identyfikację adre-
su przez karetkę pogotowia, straż po-
żarną, kuriera, listonosza czy gości. 

Obowiązek ten reguluje Ustawa prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 
1989 roku. W przypadku nieruchomości za-
budowanych bądź posiadających już adres 
swojej posesji obowiązek umieszczenia ta-
bliczki spoczywa na właścicielu.

Oprócz numeru porządkowego bu-
dynku, na tabliczce powinna również 
znajdować się nazwa ulicy lub placu 
oraz nazwa samej miejscowości. Taka 
tabliczka umieszczona na frontowej 
ścianie budynku oraz na ogrodzeniu 
(jeżeli budynek znajduje się w głębi 
posesji) powinna być dobrze widoczna. 
W ramach opracowanego Systemu In-
formacji Miejskiej znalazły się projekty 
m.in. tabliczek adresowych.

 
Tablice numeryczne zaprojektowa-

ne zostały w czterech szerokościach:
Tablica 350 mm x 350 mm – dla cyfry
Tablica 350 mm x 400 mm – dla licz-

by dwucyfrowej.
Tablica 350 mm x 525 mm – dla licz-

by trzycyfrowej
Tablica o wysokości 350 mm z sze-

rokością dostosowaną do długości nu-
meru.

INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka
(tel. 668 858 437)
e-mail: biuro@intro-rafter.pl;
www.intro-rafter.pl

Jak wyrobić
Kartę Serocczanina?
Regulamin programu wraz z wyma-

ganymi dokumentami dostępny jest na 
stronie www.serock.pl w zakładce dla 
mieszkańca/Karta Serocczanina.

Wniosek o wydanie karty należy zło-
żyć w Referacie Spraw Obywatelskich 
UMiG w Serocku. Składając wniosek 
trzeba mieć ze sobą dowód osobisty 
i aktualną fotografię oraz oświadczenie 
o wskazaniu w swoim rozliczeniu PIT 
miejsca zamieszkania na terenie Miasta 
i Gminy Serock. Rodzice lub opiekuno-
wie prawni uprawnieni do otrzymania 
Karty Serocczanina mogą wnioskować 
o wydanie karty dla swoich dzieci.

Karta wydawana jest bezpłatnie na 
okres 2 lat.

Rabat na wykonanie tabliczki, to 
oczywiście nie jedyny profit z posia-
dania Karty Serocczanina. Z tym, jakie 
korzyści oferują wszyscy partnerzy akcji 
możecie Państwo zapoznać się na stro-
nie www.serock.pl.

przygotowany system Informacji 
Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock 
jest czytelny, przyjazny i otwarty dla 
mieszkańców oraz gości odwiedzają-
cych gminę Serock. Mamy nadzieję, że 
przyjmiecie Państwo te rozwiązania po-
zytywnie i poczujecie się ambasadorami 
marki Serock.

noc Muzeów

Odpowiedź na to pytanie znajduje 
się oczywiście w Izbie Pamięci i Trady-
cji Rybackich, ale maj roku 2021 był 
idealnym czasem, by szerzej omówić 
wpływ Napoleona Bonapartego na na-
sze miasto - 5 maja obchodziliśmy 200. 
rocznicę śmierci cesarza. To dlatego 
(ale również z uwagi na reżim sanitar-
ny obowiązujący w Izbie, ograniczający 
liczbę zwiedzających do trzech osób 
jednocześnie) zdecydowaliśmy, że tego-
roczną edycję Nocy Muzeów poświęcimy 
właśnie postaci Napoleona, ale przez 
pryzmat Serocka. A Napoleon Bonaparte 
wybudował w Serocku twierdzę! I wła-
śnie spacer z przewodnikiem śladami 
twierdzy napoleońskiej był propozycją 
na weekend 15 i 16 maja. 

Udział w spacerze był bezpłatny – 
wystarczyło zadzwonić i wybrać jeden 
z czterech proponowanych terminów. 
Trwał około dwóch godzin - w tym cza-
sie dr Mirosław Pakuła pokazał najcie-
kawsze i najlepiej zachowane pozosta-
łości budowanej w latach 1806-1811 
twierdzy – m.in. pozostałości fosy przy 
rawelinie północnym i miejsce wjazdu 
do twierdzy (z II etapu budowy) – dzi-
siaj ulica Retmańska, czy pozostałości 
czoła rawelinu zachodniego (również 

II etap budowy) – dzisiaj znajduję się 
tu stadion miejski. Oczywiście uczest-
nicy spaceru poznali również historię 
serockiej twierdzy – przyczyny i cel jej 
powstania, rolę jaką odgrywała na prze-
strzeni 200 lat istnienia, a także losy 
pomysłodawcy budowy, czyli Napoleona 
Bonapartego. 

Uczestnicy wyciecz-
ki otrzymali folder 
z obrysami 
twierdzy, 

Czy zastanawialiście się Państwo 
dlaczego w Serocku mamy Trakt Napo-
leoński, albo dlaczego budynki przy uli-
cy Pułtuskiej nazywane są – wprawdzie 
mylnie - napoleonkami? Odpowiedź jest 
dość oczywista, nawet dziecko słyszało 
o francuskim cesarzu Napoleonie Bo-
napartem! Śpiewamy o nim w hymnie, 
dzięki niemu powstało Księstwo War-
szawskie i odżyły nadzieje Polaków na 
odzyskanie niepodległości. Ale co miał 
wspólnego z Serockiem?

naniesionymi na plan współczesnego Se-
rocka i zaznaczoną trasą spaceru, a tak-
że przypinki z przygotowanym specjal-
nie na tę okazję logotypem. Na koniec 
każdy mógł zrobić sobie pamiątkową 
fotografię - jako Napoleon, dzięki fo-
tościance ustawionej przed budynkiem 
Izby Pamięci. A w podziękowaniu za 
udział w wydarzeniu, przewidzieliśmy 
poczęstunek – niespodziankę, którym 
były napoleonki (według jednej z wer-
sji, nazwa ciastka nawiązuje do najsłyn-
niejszego francuskiego Napoleona - Bo-
napartego właśnie!). 

Zainteresowanie wycieczką speł-
niło nasze nadzieje. Ucieszyły rów-
nież reakcje uczestników wydarzenia, 
którzy z zainteresowaniem słuchali 
opowieści o napoleońskiej twierdzy, 

domagając się kolejnych wycieczek 
(prośbę tę, z największą radością, po-
staramy się spełnić). 

Spacer śladami twierdzy wpisał się 
w inne działania prowadzone przez Izbę 
w maju, których celem było przypo-
mnienie postaci francuskiego cesarza. 
W tym celu przygotowaliśmy wystawę 
plenerową, którą wciąż można oglądać 
na serockim rynku, tuż obok ratusza. 
Naszym celem było przedstawienie, 
w syntetyczny sposób, postaci i losów 

Bonapartego, wpływ jego polityki na losy 
narodu polskiego, ale przede wszystkim 
plany i decyzje dotyczące budowy twier-
dzy na terenie Serocka i próby prze-
kształcenia go w miasto garnizonowe.

Ponadto 15 maja, na kanale Izby na 
YouTube oraz na Facebookowej stronie 
Izby, premierę miał film „Twierdza na-
poleońska w Serocku”, w którym przy-
pomniana została historia jej powstania. 
Ogromną zaletą filmu są prezentowane 
ujęcia z lotu ptaka, które pozwalają 
nam dostrzec to, czego z perspektywy 
pieszego nie mamy szans zobaczyć. Film 
cały czas jest dostępny we wspomnia-
nych mediach społecznościowych.  

I jeszcze dla przypomnienia – Izba 
Pamięci jest znów otwarta dla zwiedza-
jących! Od początku maja działa w try-
bie letnim, a to oznacza, że otwarta 
jest pięć dni w tygodniu. Zapraszamy 
w środy i czwartki w godzinach 10.00 – 
15.00 oraz w piątki, soboty i niedziele 
w godzinach 11.30 – 17.30, z wyłącze-
niem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Wciąż działamy w reżimie sanitarnym, 
prosimy więc o wyrozumiałość, ale ser-
decznie zapraszamy!

Marlena Strojecka, 
Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
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wstania, początkowo sceptyczny wobec 
planów Prądzyńskiego, zaczął przychy-
lać się do proponowanej wyprawy przez 
widły Narwi i Bugu na rosyjskie gwardie.

Serock
– miejsce koncentracji
Serock, była napoleońska twierdza, 

w planach tej wyprawy miał być punk-
tem centralnym. Miasto zajęły oddziały 
gen. Antoniego Jankowskiego przezna-
czone do zabezpieczenia planowanego 
miejsca koncentracji sił polskich. Woj-
skowi inżynierowie z Modlina postawili 
most w Serocku zabezpieczony szańcem 
i naprawili most w Zegrzu uszkodzony 
w lutym 1831 r.

12 maja 1831 r. oddziały polskie ru-
szyły w kierunku Serocka, gdzie zgroma-
dziły się dwa dni później. W tym czasie 
gen. Jankowski znajdował się w okoli-
cach Woli Mystkowskiej skąd raportował 
o czołówkach rosyjskich znajdujących 
się dalej na wschodzie – w okolicach Po-
rządzia, Broku i Brańszczyka.

14 maja, na obszarze między Ze-
grzem a Serockiem, zebrało się ponad 
40 tys. polskich żołnierzy (4 dywizje 
piechoty, 14 pułków jazdy i 96 dział). 
Armia została podzielona na trzy ko-
lumny i wyruszyła następnego dnia. 
Grupa gen. Tomasza Łubieńskiego (pra-
we skrzydło sił polskich) ruszyła jako 
pierwsza, przeszła przez most w Seroc-
ku i pomaszerowała wzdłuż Bugu przez 
Wyszków do Broku. Druga grupa pod 

dowództwem gen. Jana Skrzyneckiego 
poszła w kierunku na Pniewo, Porzą-
dzie, Przetycz, a trzecia, dowodzona 
przez gen. Henryka Dembińskiego (lewe 
skrzydło), ruszyła na Pułtusk, Różan.

nieudana wyprawa
16 maja 1831 r. cała polska armia 

znajdowała się na linii Pułtusk – Wy-
szków - Nur. Trzy dni później pojawiła 
się pierwsza okazja do zaatakowania 
gwardii, ale tego zaniechano, co oka-
zało się błędem i umożliwiło rosyj-
skiemu dowódcy Dybiczowi wycofanie 
swoich sił. Skrzynecki, który dotarł 
niepotrzebnie aż do Tykocina, 22 maja 
kazał wszystkim zawrócić pod Ostro-
łękę. 25 maja pod miastem stawiły się 
wszystkie trzy części polskiej armii. Na-
zajutrz rozegrała się bitwa zakończona 
klęską Polaków.

Po przegranej, jeszcze w nocy z 26 
na 27 maja, oddziały polskie wycofały 
się w nieładzie drogą w kierunku Róża-
na. W mieście tym udało się zaprowa-
dzić porządek w szeregach. Przez Puł-
tusk, Serock i Zegrze żołnierze doszli 
do Nieporętu, gdzie stanęli 28 maja. 
Następnego dnia siły polskie były już na 
Pradze. W trzy dni pokonały ponad sto 
kilometrów. Nieprzyjaciel początkowo 
nie prowadził pościgu, co było osobistą 
decyzją Dybicza. Nakłaniany, zdecydo-
wał się na wysłanie oddziałów za Pola-
kami, ale było to o pół dnia spóźnione.

Mirosław Pakuła

z Serocka pod Ostrołękę
190 lat temu, w maju 1831 r., 

w Serocku i okolicach zgromadziło się 
40 tysięcy polskich żołnierzy, którzy po-
maszerowali pod Ostrołękę na wielką 
bitwę powstania listopadowego. Bitwa 
nie przesądziła losów powstania, ale 
przyniosła duże straty ludzkie i moral-
ne. Zwycięstwo w wyprawie na rosyj-
skie gwardie było w zasięgu ręki ale 
błędne dowodzenie doprowadziło do 
katastrofy.

plany prądzyńskiego
Rosyjski korpus interwencyjny, ma-

jący stłumić powstanie, które wybuchło 
29 listopada 1830 r., wkroczył do Króle-
stwa Polskiego w lutym 1831 r. Począt-
kowo sukcesy odnosiła strona polska, 
ale przyszedł czas zawahania i zanie-
chania działań ofensywnych. W kwiet-
niu 1831 r. powrócono do pomysłu gen. 
Ignacego Prądzyńskiego, który dotyczył 
wyprzedzającego zaatakowania Ro-
sjan - tzw. „wyprawy na gwardie”. Plan 
przewidywał przejście dwóch kolumn 
sił polskich przez Serock (po wybudo-
wanym moście), postój w Popowie Ko-
ścielnym i marsz w kierunku Wyszkowa, 
Brańszczyka oraz Ostrowi Mazowieckiej. 
Następnie miały być zajęte Zambrów, 
Ostrołęka i Łomża. 

Na początku maja 1831 r. Polacy pró-
bowali ustalić położenie sił rosyjskich, 
jednocześnie reorganizowali własne 
siły. Gen. Jan Skrzynecki, dyktator po-

 Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r. (obraz K. Malankiewicza, oldartillery.pl)

Okolice Serocka i Zegrza na mapie z 1843 r. 
(maps.mapywig.org)

- Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku

- Czasomierzyk.pl
Dziękujemy także wolontariuszom 

Sokół Serock, wolontariuszkom Viktorii, 
Julce, Ani, Mariannie i Zuzannie, pra-
cownikom MGZGK Serock, firmie Kama, 
pracownikom Biblioteki w Serocku, 
Urzędowi Gminy w Wieliszewie, Strażni-
kom Miejskim z Serocka, funkcjonariu-
szom Policji z Serocka oraz Legionowa.

Wojciechowe świętowanie na sportowo

Już teraz zapraszamy na kolejne 
biegi w Serocku - rezerwujcie terminy 
w kalendarzu!

26 września DuoCross, 25 paździer-
nika Bieg Niepodległości.

6 piłkarskie
16 maja na boisku w Woli Kiełpiń-

skiej odbył się turniej „6" Piłkarskich 
i był to ostatni turniej w ramach Woj-
ciechowego Świętowania na sportowo. 

Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn. 
Mimo zapowiadanych opadów i burz po-
goda dopisała - warunki do gry były ide-
alne, co pozwoliło swobodnie rozegrać 
zawody. Turniej rozegrany został syste-
mem "każdy z każdym" - pięć kolejek na 
dwóch boiskach.

Na koniec turnieju najlepsze druży-
ny otrzymały nagrody rzeczowe, pucha-
ry i medale.

Wyniki na stronie www.sis.serock.pl
SIS

9 maja odbyły się: IX Bieg Wojcie-
chowy oraz V Mistrzostwa Dzieci i Mło-
dzieży w biegach ulicznych.

Biegi dzieci i młodzieży odbywały się 
głównie na serockim rynku. Niektórzy 
mieli już okazję poznać trasy podczas 
ubiegłorocznego biegu niepodległości 
i świetnie sobie z nimi poradzili. 

Po zmaganiach dzieci i młodzieży 
przeszliśmy do biegów open oraz mar-
szu nordic walking. Zawody musiały się 
odbyć z limitem uczestników i w reżimie 
sanitarnym – bez udziału publiczności, 
emocji jednak nie zabrakło, o czym 
świadczą wyniki, z którymi możecie za-
poznać się na stronie www.sis.serock.pl. 

Ważnym akcentem tego dnia był 
Bieg Rodzinny z książką, z charytatywną 
zbiórką pieniężną dla Martynki. Do star-
tu w nim mogli zgłosić się wszyscy chęt-
ni a najmłodsi zostali nagrodzeni miłymi 
niespodziankami oraz dyplomami i me-
dalami. W biegu honorowo wzięli udział: 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur 
Borkowski, Zastępca Burmistrza, Marek 
Bąbolski oraz Wójt z Gminy Wieliszew,  
Paweł Kownacki.

Dzięki Państwa szczodrości na 
wsparcie leczenia Martynki udało się 
zebrać ponad 2.700 zł! Ogromnie dzię-
kujemy!

Bardzo serdecznie dziękujemy także  
naszym sponsorom, partnerom i funda-
torom nagród, którymi byli:

- Hotel Narvil Conference & Spa
- Agd Wroniak i Świerczek s.c.
- RTV Euro AGD
- Powiat Legionowski
- SIC! School is cool! Kinga Czyż
- Pucharowo.PL - Hurtownia Trofeów 

Sportowych
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pierwszy etap Super prestige oraz fit Race

Memoriał Stanisława Ściechury Sukces zawodników tenisa stołowego

22 maja w deszczowej aurze odbył 
się pierwszy etap Super Prestige oraz 
Fit Race - cykl wyścigów szosowych 
dostępny dla wszystkich chętnych. 
Organizatorem tej ogólnopolskiej im-
prezy jest ŻTC Żyrardowskie Towarzy-
stwo Cyklistów. Start zlokalizowany 
został przy rynku w Serocku, meta na 
ulicy Pułtuskiej. Zawodnicy mieli do 
pokonania, w zależności od kategorii, 
od 34 km do 102 km. Trasa przebiega-
ła po terenie gminy Serock oraz gminy 
Pokrzywnica. Dekoracji najlepszych 
zawodników dokonał Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock. 

Szczegółowe wyniki znajdują się na 
stronie https://www.ztc.pl/wyniki.html

Kolejna impreza dla fanów kolar-
stwa 15.08. Poland Bike. Zapraszamy.

SIS

Po udanych eliminacjach nasi tenisiści stołowi Alan i Ignacy 
rozpoczęli zmagania w turnieju głównym GP Polski Żaków.

Alan Bryk uplasował się na miejscach 17-24 i wywalczył bez-
pośredni awans na Mistrzostwa Polski w Ostródzie. Ma na koncie 
siedem wygranych pojedynków i tylko dwie porażki odniesione 
w gronie najlepszych Żaków w Polsce.

Ignacy Sławiński (jeden z czterech najmłodszych zawodni-
ków w stawce) uplasował się w przedziale miejsc 33-40. Ignacy 
powalczy o awans w zbliżających się Mistrzostwach Mazowsza 
Żaków. 

Gratulacje dla naszych zawodników, podziękowania dla ro-
dziców i trenerów. Podziękowania również dla Stowarzyszenia 
"Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock" za finansowe wsparcie 
wyjazdu obydwu zawodników. Wciąż można dołączyć do trenin-
gów – harmonogram zajęć na stronie www.sis.serock.pl

SIS

15 maja na sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Serocku odbył się drugi Memoriał Stanisława Ściechury w tenisie stoło-
wym. Od rana rywalizowali najmłodsi w kategorii Skrzat, następnie rozegrano kategorie żaków i młodzików. Po paru godzinach 
zmagań wyłoniono najlepszych w poszczególnych kategoriach. Dekoracji zawodników dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Artur Borkowski. Po godzinie 14:00 ruszyły rozgrywki dla kategorii Open Kobiet, Mężczyzn oraz kategorii "Przyjaciół". Wyniki na 
stronie www.sis.serock.pl

SIS
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