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SZCZEGÓŁY CZYTAJ STR. 9

Wojciechowym Świętowaniem rozpoczęliśmy sezon serockich imprez. Przed nami
bardzo intensywny czas – 15 czerwca zapraszamy na ogromną imprezę triathlonową. To
pierwsze tego typu wydarzenie w Serocku – mamy nadzieję, że przyciągnie wielką ilość
kibiców (bo jeśli chodzi o zawodników, to już teraz wiemy, że impreza cieszy się wśród
amatorów triathlonu dużym zainteresowaniem). Zapraszamy do kibicowania! Na rynku
czekać będzie na Państwa również mnóstwo atrakcji, ale o nich informować będziemy na
stronie www.miasto.serock.pl tuż przed imprezą.
Ponadto w czerwcu ostatnie spotkanie z dr. Sławomirem Jakubczakiem (tym razem
w Serocku) w ramach projektu „Historia miejsc i ludzi” oraz Wianki na serockiej plaży.
Nie zwalniamy tempa także w innych dziedzinach – zapraszamy do lektury o rozpoczętych i zakończonych inwestycjach, działaniach podejmowanych w kierunku ochrony
środowiska, sukcesach naszych mieszkańców w konkursach, przeglądach.
Redakcja

Informacje dla mieszkańców:
Referaty przyjmują interesantów i realizują sprawy mieszkańców w godzinach
pracy urzędu (pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 8.00
– 16.00) bez konieczności wcześniejszego
umawiania się.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów przyjmuje mieszkańców w poniedziałki,
w godz. 12.00 – 15.00 (pokój nr 23). Sprawy
nagłe, wymagające interwencji burmistrza
poza dniem przyjęcia mieszkańców, prosimy
zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 88 05.
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W tym samym czasie sugestie związane
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony
środowiska i pomocy społecznej przyjmuje
zastępca burmistrza Józef Zając. Interesanci
przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez
konieczności dokonywania wcześniejszych
zapisów.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 18.30 – 20.30
w pokoju 31, tel. 782 88 13; 782 88 00;
e-mail. radamiejska@serock.pl
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Aktualności
SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW BOROWEJ GÓRY
Z BURMISTRZEM
17 maja 2014 r. w Borowej Górze odbyło
się zebranie wiejskie mieszkańców. W spotkaniu wzięli udział burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki oraz zastępca
burmistrza Józef Zając. Uczestnicy zebrania
poruszyli wiele istotnych dla miejscowości
tematów, takich jak: budowa kanalizacji i wodociągu, gospodarka śmieciowa, plan zagospodarowania sekcji Borowa Góra oraz wiele
innych spraw. Sporo emocji wzbudził temat
utrzymania porządku, związanego z czworonogami, a mianowicie sprzątania po swoich
psach na chodnikach, trawnikach i w miejscach publicznych. W zebraniu w Borowej
Górze wzięło udział ok. 40 osób.

Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego
na terenie gminy Serock

HARCERZE BIWAKOWALI
W SEROCKU
Zastępca Komendanta Policji w Serocku Krzysztof Pijanowski w dniach 25 – 27
kwietnia zorganizował biwak dla trzydziestu
sześciu zuchów i harcerzy z Makowa Mazowieckiego. Podczas pobytu dzieci i młodzież
zwiedziły Serock, poznały historię miasta, odwiedziły ciekawe miejsca. Z Serocka zawiozły
do domów pamiątki i dobre wspomnienia.
Pozdrawiamy serdecznie.

ZAPRASZAMY
NA SPONSOROWANE
REJSY PO JEZIORZE
ZEGRZYŃSKIM I NARWI
Statek Albatros będzie czekał na Państwa
przy serockim molo we wszystkie soboty, niedziele, wolne dni i święta od 01 czerwca do
31 sierpnia 2014 r. Wypłynie w 3 sponsorowane przez Miasto i Gminę Serock rejsy wycieczkowe dziennie, w godz. 11.00, 12.00. 13.00.
Bilety do nabycia wyłącznie u kapitana
statku przed wybranym rejsem.
Ceny biletów: • 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18; • 15 zł osoby dorosłe

KALENDARZ IMPREZ WAKACYJNYCH
MAJÓWKA
U „NASZYCH BORÓWEK”
Po spotkaniu wiejskim prezes stowarzyszenia „nasza Borówka” - Tadeusz Skośkiewicz, sołtys wsi - Stanisława Wroniak oraz
radny - Włodzimierz Skośkiewicz zaprosili
wszystkich na „majówkę”. Około 80 osób bawiło się do późna przy muzyce i wspólnym
śpiewaniu oraz pysznościach wszelkiego rodzaju przygotowanych przez członków stowarzyszenia.

PROWADZENIE
SPRZEDAŻY
NA SEROCKIM RYNKU
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Urząd Miasta i Gminy w Serocku
informuje, że istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży na rynku miejskim w Serocku w każdy dzień tygodnia – opłata targowa
będzie pobierana jednak tradycyjnie, tylko
w środy i soboty. Zapraszamy do skorzystania
z powyższej możliwości.
Referat Spraw Obywatelskich
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• 14.06.2014 - Dni Skubianki
• 15.06.2014 - I Zawody Triatlhonowe Serock
• 21.06.2014 - Wianki; Zlot Mercedesów Merc Integra - Serock
• 28.06.2014 - Wianki - Cupel
• 06.07.2014 - Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
KUPALNOCKA - Serock
• 13.07.2014 - Warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu
„To Barbarki robota” - Serock
• 19.07.2014 - Letnia Liga Siatkówki Plażowej - Serock; Rodzinny piknik
- Gąsiorowo
• 26.07.2014 - Krzyśki; Zlot Jaguarów - Nowa Wieś
• 01.08.2014 - Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego
• 02.08.2014 - Piknik Rodzinny - plaża Serock
• 09.08.2014 - Letnia Liga Siatkówki Plażowej
• 10.08.2014 - Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej
• 15.08.2014 - Motocud 2014
- zlot motocykli w rocznicę Cudu nad Wisłą
• 16.08.2014 - Święto Wojska Polskiego, festyn - Zegrze
• 30.08.2014 - Zakończenie wakacji - plaża Serock
• 31.08.2014 - 75 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Budowa sieci wodociągowej w Dębem,
Woli Kiełpińskiej, Szadkach oraz budowa
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jadwisinie
W dniu 30.04.2014 r. podpisana została
umowa na rozbudowę sieci wodociągowej
na terenie gminy Serock w miejscowościach
Dębe, Wola Kiełpińska – Szadki, Jadwisin.
Wykonawcą robót wyłonionym w trybie
przetargu nieograniczonego będzie Zakład
Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz
Mianowski z siedzibą w Wyszkowie. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie
maja 2015 roku. Koszt wykonania całej inwestycji wyniesie 1.741.680,00 zł.
Zakres robót w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:
Dębe - zadanie obejmuje budowę wodociągu z rur ø110 mm o długości 1324m w pasie drogi powiatowej Nr 1802W. W ramach
inwestycji zostaną przebudowane istniejące
przyłącza wodociągowe oraz wybudowane
nowe odcinki przyłączy - łącznie 75 szt.
Wola Kiełpińska i Szadki – budowa sieci wodociągowej z rur ø 110 mm o długości
629,4 m oraz ø 160 mm długości 889,2 m.
Sieć będzie przebiegać w drodze powiatowej
Nr 1803W z przejściami poprzecznymi w drodze gminnej Nr 180411W i drodze krajowej
Nr 62. Przewidziano przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych oraz budowę nowych.
W wyniku realizacji ww. inwestycji
w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska
i Szadki z eksploatacji zostaną wyłączone stare, azbestocementowe, często awaryjne wodociągi. Budowa nowego wodociągu w Woli
Kiełpińskiej i Szadkach powinna również
wpłynąć na poprawę ciśnienia wody w okresie letnim.
Jadwisin - budowany wodociąg będzie
kontynuacją sieci wodociągowej wybudowanej w 2013 roku i obejmować będzie ulice
Konwaliową, Jaśminową, Malinową i Szkolną,
łączna długość sieci będzie wynosić 872,5 m.
Po trasie budowanego wodociągu nastąpi
przełączenie istniejących przyłączy oraz wybudowanie nowych. Nowa sieć wodociągowa
powstanie także w drodze wewnętrznej odchodzącej od ulicy Jabłoniowej a także w ramach umowy wybudowane zostaną wodociąg
i kanalizacja sanitarna w drodze wewnętrznej
dz. nr ew. 44/6 odchodzącej od ul. Szkolnej.
W celu uzyskania doﬁnansowania realizacji ww. inwestycji gmina złożyła wniosek
do Samorządu Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007- 2013.
Budowa kanalizacji w Borowej Górze
i Stasim Lesie
W tym roku zima łaskawa była dla wykonawców i tak bez większej przerwy od
sierpnia 2013 roku trwają prace przy budowie sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej
w Borowej Górze i Stasim Lesie. Do tej pory
w ramach zawartej umowy wykonawca ﬁrma
DEXTROL Sp. z o.o. z Łodzi wybudował kanały w ulicach Poprzecznej, Kameralnej, Dzikiej Róży, Radosnej, Cichej, Tęczowej, części
ulicy Nasielskiej. Natomiast cały zakres tej
inwestycji obejmuje:
- budowę sieci w ulicy Nasielskiej – na
odcinku od ulicy Warszawskiej do ok. 430 m
za skrzyżowaniem z ulicą Długą w stronę Ludwinowa Zegrzyńskiego,
- budowę kanału w ulicy Kameralnej, Poprzecznej i Dzikiej Róży,
- budowę kanału w ulicy Długiej od ulicy
Zacisze do posesji Długa 73 (ok. 300 m na zachód od skrzyżowania z ulicą Nasielską),
- kanały w uliczkach prostopadłych do
ulicy Długiej na odcinku od ulicy Zacisze do
ulicy Nasielskiej (oprócz ulicy Pogodnej – na
budowę kanału sanitarnego w ulicy Pogodnej

zostanie przeprowadzone odrębne postępowanie o udzielenie zamówienia),
- budowę przepompownia ścieków przy
skrzyżowaniu ulic Nasielskiej i Długiej.
Termin zakończenia prac przewidziano
na marzec 2015 roku. Inwestycja jest doﬁnansowana w 81,43 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013 współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skubiance
Równolegle trwają prace przy budowie
sieci kanalizacji w Skubiance. Budowa realizowana jest dzięki współpracy z mieszkańcami, mieszkańcy opracowali na własny koszt
pełną dokumentację projektową i przekazali
nieodpłatnie gminie do realizacji. Wykonawca
– konsorcjum ﬁrm z Białegostoku wykonał już
główne kanały sanitarne w ulicy Bosmańskiej,
Kapitańskiej, Nawigatorów oraz Żeglarskiej.
W ramach umowy zawartej z wykonawcą zostanie wybudowane 1,3 km sieci grawitacyjnej
oraz 706 m przewodu tłocznego wraz przepompownię ścieków. Termin zakończenia prac
zaplanowano na lipiec 2015 roku.
Referat Przygotowania
i Realizacji inwestycji

Kolejne ulice w Serocku
zyskały oświetlenie ledowe

W ubiegłym tygodniu zakończono prace związane z budową i modernizacją oświetlenia na
terenie miasta. Nowe oświetlenie uliczne zostało wybudowane na ulicy Jaśminowej w Serocku.
Na ulicy Zakroczymskiej natomiast, stare oprawy sodowe o dużej mocy, zostały zastąpione ich
odpowiednikami ledowymi. W sumie zainstalowane zostało 31 opraw ledowych o mocy 40W
i 80W.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Przebudowa ul. Warszawskiej i Pułtuskiej
W dniu 15 maja 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę
przebudowy ulicy Warszawskiej w Serocku
i Pułtuskiej w Serocku i Wierzbicy. Roboty
będzie wykonywała ﬁrma ZARBUD Arkadiusz Zaręba, z siedzibą: Ołdaki Stefanowo
7B/3, 06-126 Gzy.
W ramach inwestycji, w ciągu ul. Pułtuskiej
po jej zachodniej stronie, na odcinku pomiędzy
ul. Kościuszki i ul. Radzymińską, wybudowane
będą dwie zatoki parkingowe (po dwa miejsca

parkingowe każda) wraz z chodnikami umożliwiającymi komunikację pieszych. Ponadto
w pierwszym etapie robot przewiduje się także
budowę pasa ułatwiającego włączanie się do
ruchu pojazdom wyjeżdzającym z kompleksu
usługowo-handlowego zlokalizowanego przy
ul. Warszawskiej - naprzeciwko Cmentarza.
W drugim etapie robót przewiduje się budowę chodnika, zjazdów oraz zatoki autobusowej zlokalizowanych po zachodniej stronie
ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Zielonej do

Wiosenne sprzątanie gminy

ul. Czeskiej. Ponadto w ramach drugiego etapu
przeprowadzony będzie remont istniejącego
chodnikaoraz zjazdów zlokalizowanych na tym
odcinku po wschodniej stronie ul. Pułtuskiej.
Według wstępnych założeń harmonogramu, przewiduje się zakończenie wszelkich
robót nawierzchniowych do końca 2014 r. Na
2015 zaplanowano prowadzenie prac wykończeniowych i zieleniarskich.
Referat Przygotowania
i Realizacji inwestycji

Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto i Gminę Serock w okresie wakacji 2014 r.
Miesiąc

Lp. Nazwa placówki

Lipiec

Sierpień

1-31

Przerwa wakacyjna

1.

Przedszkole im Krasnala Hałabały w Serocku

2.

Oddział przedszkolny zorganizowany
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Przerwa wakacyjna

1-31

3.

Przedszkole w Zegrzu

Przerwa wakacyjna

1-31

4.

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

1-31

Przerwa wakacyjna (1-28)

5.

Oddział przedszkolny zorganizowany
w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

1-31

Przerwa wakacyjna

6.

Przedszkole w Woli Kiełpińskiej

Przerwa wakacyjna

1-31
ZOSiP

Wymiana uczniów z Litwą
Miasto i Gmina Serock od wielu lat prowadzi współpracę partnerską z zagranicznymi miastami. W 1999 r. zostało podpisane
porozumienie z rejonem Ignalina na Litwie.
Ważnym elementem współpracy Serocka
z Ignaliną jest coroczna wymiana młodzieży.
Jej celem jest poznanie historii i kultury
bliźniaczego kraju, spotkania z rówieśnikami
i współdziałanie oraz wymiana doświadczeń
z wzajemnych kontaktów.
Wyjazdy turystyczno – rekreacyjne są ciekawą formą nagrody za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne, wzorową postawę uczniowską oraz zaangażowanie
w działalność szkoły i środowiska, jak również
wykazanie się szczególną postawą obywatelską.
W wyjazdach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych od drugiego semestru V klasy, jak również gimnazjum od drugiego semestru I klasy.
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Wymianę młodzieży ﬁnansuje Miasto
i Gmina Serock oraz rodzice, pokrywając
częściowe koszty przejazdu i ubezpieczenie.
W tym roku młodzież z gminy Serock
również otrzymała zaproszenie do Ignaliny,
40 osobowa grupa uczniów z 4 opiekunami
będzie przebywać na Litwie od 2 do 8 czerwca 2014 r. W tym samym czasie Serock będzie
gościł u siebie grupę młodzieży litewskiej.
Program pobytu naszej młodzieży na
Litwie jest interesujący i bogaty, obejmuje
m.in. zwiedzanie Wilna i Trok, wycieczkę do
obserwatorium astronomicznego w Moletai
oraz do Parku Narodowego.
Nasi uczniowie każdego roku wracają
z Litwy usatysfakcjonowani, pod ogromnym
wrażeniem gościnności i życzliwości gospodarzy – wyrażamy przekonanie, że w tym
roku nie będzie inaczej.
Podobnie traktujemy naszych gości,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku starannie planuje program pobytowy tak, by
młodzież z Litwy oraz innych miast partnerskich poznała nasz region, a przy tym dobrze
się bawiła i wypoczęła. W tym roku gościmy
Litwinów, Czechów i dwukrotnie naszych
polskich przyjaciół z Dzierżoniowa: grupę
wypoczynkową i sportową. Stałym punktem
programów jest oczywiście zwiedzanie Warszawy i korzystanie z lokalnych atrakcji turystyczno-rekreacyjnych. Grupy przebywają
w domkach letniskowych Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie. Każdego roku
staramy się sprawić, by warunki tam panujące
były co raz lepsze. Modernizacja OWL wymaga czasu, a w ubiegłym roku zostały wymienione dachy i odświeżone tarasy. W roku
2014 powstał już dodatkowy plac zabaw dla
dzieci i młodzieży.
ZOSiP Serock i OSiR

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego „Wiosennego sprzątania
gminy”, zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, w ramach obchodów
Światowego Dnia Ziemi 2014.
Na początku maja do akcji włączyli się
uczestnicy warsztatów prowadzonych przez
Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii w Serocku, a także mieszkańcy
i działkowicze ze wsi Gąsiorowo, Kopaniec

i Stawinoga. Uczestnicy warsztatów posprzątali rejony w Lasach Pobyłkowskich, natomiast tereny okolicznych lasów przy drogach
prowadzących od miejscowości Gąsiorowo
do Kopańca oraz Stawinogi posprzątali stali
mieszkańcy oraz działkowicze z w/w miejscowości.
Każda z grup, która przyłączyła się do
akcji zebrała kilkanaście worków śmieci.
Odbiorem zebranych śmieci zajęła się nieod-

płatnie ﬁrma Zakład Kształtowania Terenów
Zielonych Marek Włodarczyk z Serocka.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji i zachęcamy
do włączania się do porządków przez cały rok.
Osobom chętnym do podejmowania
współpracy w tym zakresie zapewnimy worki, rękawice i odbiór zebranych śmieci.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Serock promocyjnie
W centrum Serocka nowe layouty na bilboardach zachęcają turystów i mieszkańców
do odwiedzenia plaży miejskiej i zwiedzenia
zabytków Serocka.
Na tablicach przy Ośrodku Kultury zamieściliśmy najważniejsze informacje o gmi-

nie, przedsięwzięciach kulturalnych, rekreacyjnych i atrakcjach turystycznych.
Na serockim rynku stanęła wystawa outdoorowa „25 lat wolności. Budowanie Samorządu Serockiego” obrazująca zmiany, jakie
zaszły w gminie Serock w ciągu ostatniego

ćwierćwiecza. Wystawa wpisuje się w obchody 25 lat Wolności oraz przyszłorocznej rocznicy powstania samorządów.
W Urzędzie Miasta i Gminy Serock można odebrać nową, aktualną mapę turystyczną
gminy.
Redakcja

Serockie gospodynie laureatkami konkursu
o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego !
8 maja 2014 r. w Warszawie odbyła się
uroczystość wręczenia nagród laureatom
VII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy
produkt roku 2013. Podczas gali można było
wysłuchać występu Młodzieżowej Orkiestry
z Dzierzgowa a także skosztować nagrodzonych produktów podczas degustacji.
W tegorocznej edycji konkursu nagrodzone zostały dwie przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Maryninie. Laur Marszałka
otrzymały: Pani Wiesława Kacperska, która
jest autorką „Chruścików mazowieckich” oraz
Pani Halina Nałęcz za nalewkę „Borówczankę
leśną”. Gratulujemy sukcesu!
Redakcja
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Zapraszamy na szkolenie dla przedsiębiorców
Zapraszamy na szkolenie dla przedsiębiorców z gminy Serock. Szkolenia organizowane są w ramach podpisanej umowy
o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta
i Gminy w Serocku, a Fundacją eBiznes Club.
Spotkanie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2014, o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Serocku.
Spotkanie obejmować będzie następujące
zagadnienia:

• Przedsiębiorcy poznają opis zasad aplikowania o środki w ramach:
a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
b) Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego,
c) Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.
d) Powiatowego Urzędu Pracy.
• Omówiona zostanie specyfika reali-

zacji projektów finansowanych ze środków UE.
• Omówione zostaną prawa i obowiązki
beneﬁcjenta realizującego projekty unijne.
• Omówione zostaną przykładowe projekty realizowane w Gminie Serock.
Każdemu uczestnikowi szkolenia zostanie przekazana wiedza, która z pewnością
wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój ﬁrmy.
Referat Spraw Obywatelskich

Rower jest na tyle szybki, żeby na nim wszędzie dotrzeć,
i na tyle wolny, żeby po drodze wszystko zobaczyć…
Turystyka rowerowa jest coraz bardziej
popularna, miłośników dwóch kółek nie
brakuje również w naszej gminie. Serdecznie
zapraszamy zatem miłośników rowerów, a zarazem miłośników przyrody na przejażdżki
szlakami rowerowymi przebiegającymi po terenie naszej gminy. Szlaki zostały wytyczone
w ten sposób, aby podczas przejażdżki można
było się nasycić pięknem otaczającej nas przyrody. Zgodnie z założeniem wiele odcinków
poprowadzonych jest drogami leśnymi, przez
pola, wzdłuż linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego. Łączna długość czterech szlaków rowerowych: żółtego, czerwonego, niebieskiego
i czarnego wynosi 88,6 km. W pierwszej połowie maja przeprowadzona została bieżąca

konserwacja szlaków, polegająca na uzupełnieniu i wymianie oznakowania, szlakowskazów, a także tablic informujących o przebiegu
szlaków.
Zapraszamy również na zrewitalizowaną
ścieżkę dydaktyczną krajoznawczo-turystyczną Serock – Jadwisin. Długość odnowionego
w ubiegłym roku odcinka ścieżki wynosi
ok. 2,5 km i rozpoczyna się na końcu ulicy
Rybaki, gdzie znajduje się witacz i tablica

z przebiegiem ścieżki oraz regulaminem zachowania się na ścieżce. Trasa biegnie wzdłuż
Jeziora Zegrzyńskiego, obok rezerwatu Jadwisin i kończy się w Rezerwacie Wąwóz Szaniawskiego. Trasę ścieżki możemy pokonać
pieszo lub rowerem. Na trasie ścieżki znajdują się tablice dydaktyczne, elementy małej
infrastruktury – ławki, kosze, a także miejsce
piknikowe wyposażone w ławki, stoliki z zadaszonymi wiatami. Z myślą o najmłodszych
zostały postawione w miejscu piknikowym
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Trasa Triathlon Serock 2014
rozegra się w malowniczej scenerii
Startujemy z miejskiej plaży w Serocku.
Po pływaniu na zawodników czeka nie lada
wyzwanie, podbieg na ul. Wolskiego gdzie
znajdować się będzie Strefa Zmian. Stamtąd ruszają rowerem na 2 pętle w przypadku
1/4 IM lub 4 pętle w przypadku 1/2 IM. Po odstawieniu rowerów do strefy zmian, zawodnicy
wybiegną na trasę biegową, której część prowadzić będzie nad samą wodą wśród drzew.
W przypadku biegu będzie tak samo jak na
rowerze: 1/4 IM - 2 pętle, 1/2 IM - 4 pętle.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
SOBOTA 14.06.2014 (informacje dla zawodników)
13:00 - 19:00 – Wydawanie pakietów startowych na dystans 1/4 IM
oraz 1/2 IM
13:00 - 20:00 - EXPO

16:00 - 19:30 – Wstawienie rowerów do
Strefy Zmian
20:00 – Pasta party i odprawa dla zawodników dystansu 1/4 IM oraz 1/2 IM
NIEDZIELA 15.06.2014
08:00 – Start zawodów na dystansie 1/2 IM
09:30 – Start zawodów na dystansie 1/4 IM
15:30 – Ceremonia wręczenia nagród
15:00 - 18:00 – Odbiór rowerów ze Strefy
Zmian
Na zwycięzców czekają puchary bądź statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez sponsorów imprezy. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal.
Zachęcamy do kibicowania!
Zawodnicy będą potrzebować mnóstwo
wsparcia i pozytywnej energii! Przyjdźcie ich
dopingować – na plażę, na trasę, na rynek.
Tutaj czekać będzie na Was także wiele atrak-

cji – m.in. stoiska handlowe, gastronomiczne,
zabawy dla dzieci i dorosłych, występy zespołów, akcje edukacyjne. Zabierzcie gadżety do
dopingowania i zróbcie dużo hałasu .
Wszystkich mieszkańców i turystów prosimy tego dnia o wyrozumiałość. Trasa przebiegać będzie m.in. koło budynków mieszkalnych
– bardzo prosimy o zachowanie ostrożności
podczas wychodzenia z domu, w miarę możliwości o pozostawienie pojazdów w domu. Na
drodze – prosimy o traktowanie zawodników jak
uczestników ruchu drogowego i przestrzeganie
przepisów drogowych, tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych. O bezpieczeństwo na trasie
będą dbać służby porządkowe i wolontariusze
– bardzo prosimy o słuchanie ich nakazów i sugestii. Tylko dzięki Państwa pomocy ta ogromna
impreza będzie mogła odbyć się bez trudności.
Szczegóły: http://www.triathlonserock.pl/

I Bezpieczny Piknik nad Jeziorem Zegrzyńskim

dwie gry terenowe, które uatrakcyjnią pobyt
na ścieżce i poprzez zabawę wzbogacą wiedzę
o faunie i ﬂorze. Cennych informacji dostarczą nam tablice dydaktyczne, które tematyką nawiązują do walorów przyrodniczych
znajdujących się na trasie ścieżki, do Jeziora
Zegrzyńskiego, Rezerwatu Jadwisin i Rezerwatu Wąwóz Szaniawskiego, a także do ﬂory
i fauny występującej na tym terenie Możemy
poznać między innymi mieszkańców zbiorników wodnych, roślinność wodną, gatunki
drzew, cele i formy ochrony przyrody.
Zapraszamy
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

25 maja 2014 roku na terenie hotelu Pan
Tadeusz zorganizowany został I Bezpieczny
Piknik nad Jeziorem Zegrzyńskim. Celem
imprezy było propagowanie bezpiecznego
wypoczynku nad akwenami wodnymi oraz
poszerzanie wiedzy dotyczącej ratownictwa
medycznego.
Na uczestników przedsięwzięcia czeka-

ło wiele atrakcji przygotowanych m.in. przez
Urząd Miasta i Gminy Serock, Starostwo Powiatowe w Legionowie, Kapitana Wyderkę,
czy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Legionowie, gdzie prezentowane były pokazy pierwszej pomocy i postępowania z poszkodowanymi w różnego rodzaju sytuacjach
zagrażających zdrowiu i życiu. Nie zabrakło

również propozycji aktywnego spędzenia czasu – rejsów tramwajem wodnym, czy skuterami po Narwi, pokonywania wyzwań ze szkołą
przetrwania, przejażdżek quadami.
Warto dodać, że z większości atrakcji
można było skorzystać bezpłatnie.
Impreza zakończyła się o godzinie 18.00.
Redakcja
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EKOstoisko Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

4 maja 2014 roku, na Rynku Miejskim
w Serocku zorganizowane zostało edukacyjne EKOstoisko Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
Organizacja stoiska miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci,
młodzieży oraz mieszkańców Miasta i Gminy
Serock., wzbogacanie wiedzy o pozytywnym
wpływie wszelkich działań proekologicznych,
propagowanie idei recyklingu, prawidłowej
segregacji odpadów i właściwego postępowania z elektro-odpadami.
W stoisku przeprowadzane były konkursy ekologiczne – krzyżówki, łamigłówki,
quizy, a każdy kto wziął udział w konkursie
otrzymywał ekoupominek, np. komplet

kredek ekologicznych, czy ekologiczną torbę na zakupy.
Oprócz przeprowadzanych konkursów
ekoupominki mogły odebrać osoby, które
przyniosły do stoiska zużyte baterie i nakrętki
od butelek plastikowych. Dodatkowo osoby,
które w dniach 14 - 30 kwietnia dostarczyły
do Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny i odebrały kupon
mogły w odebrać sadzonki kwiatów ogrodowych. Sadzonki oraz odbiór zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
zapewniła ﬁrma Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk. Osoby,
które oddały w wyznaczonym terminie elek-

trośmieci dostawały od ﬁrmy również eko
– torby na zakupy.
Kulinarnie Stoisko wspierały Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich z Marynia, Dosina i Skubianki, które przygotowały eko-smakołyki m.in.
pyszne ciasta, pierogi z kaszą gryczaną, szpinakiem, kapustą i grzybami i przepyszną grochówkę, dzięki której można się było rozgrzać
w ten słoneczny choć nieco chłodny dzień.
Stoisko, organizowane już po raz drugi
cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem
i mamy nadzieję, że na stałe wpisze się do kalendarza imprez organizowanych przez Urząd
Miasta i Gminy w Serocku.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

14 maja - akcja krwiodawców na rynku w Serocku
Akcja na rynku w Serocku zakończyła
się sukcesem. Zgłosiło się 39 krwiodawców
a krew oddało 29 osób. Łączna ilość pozyskanej krwi to 13,05 l. Równolegle trwały
badania mammograﬁczne - dwa duże autobusy przyjemnie blokowały samo podejście
do urzędu.
W czasie trwania donacji utworzyły się
również trzy inne kolejki - po cukierki, do
malowania buziek oraz na mini plac zabaw
jaki mogliśmy wystawić dzięki współpracy
z ﬁrmą AVIOTEX. Kolejny raz dzięki Prezesowi Aviotexu na buziach dzieci gościł
uśmiech i zadowolenie. W międzyczasie dzieciaczki utworzyły serduszko dla wszystkich
krwiodawców, miejmy nadzieję że wyrośnie
nam kolejne pokolenie – dawców serca.
Dzieci z przedszkola im. Krasnala Hałabały oraz ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku nas nie zawiodły , podobnie mieszkańcy miasta i okolic, nasi kochani
krwiodawcy i kolejni klubowicze dołączyli
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w nasze szeregi. Ekipa po akcji była dość
zmęczona ale uśmiech z mile spędzonego
i spełnionego czasu nie schodzi z twarzy do
tej pory.
Była to pierwsza akcja Klubu Legion oddziału przy Urzędzie Miasta i Gminy w Se-

rocku. Działacze klubu oraz Prezes Oddziału
Rejonowego PCK w Legionowie byli zadowoleni z pomocy jaką otrzymaliśmy od urzędu
– liczymy na dalszą owocną współpracę byśmy wspólnie mogli pomóc kolejnym potrzebującym.

Święto Strażackie w Serocku

Uroczyste gminne obchody Dnia Strażaka odbyły się w dniu 10 maja 2014 r. w Sali
Widowi-skowej Ośrodka Kultury w Serocku.
Po raz pierwszy strażacy ochotnicy świętowali w nowej, bardziej kameralnej formule..
Zgodnie ze scenariuszem, uroczystość
obejmowała część oﬁcjalną i artystyczną.
W uroczystości uczestniczyli Strażacy
Ochotnicy ze wszystkich gminnych jednostek
OSP w Gąsiorowie, Serocku, Woli Kiełpińskiej i Stanisławowie wraz żonami i osobami
towarzyszącymi - około 150 osób.
Ponadto gminne Święto Dnia Strażaka zaszczycili swoją obecnością: st. bryg. Mieczysław Klimczak - Komendant Powiatowy PSP
w Legionowie, ppłk. Adam Bednarz – Wojskowy Ko-mendant Uzupełnień Warszawa
Śródmieście, dh. Jacek Cendrowski - Prezes
Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Legionowie, Koło nr 5, a także Artur Bor-kowski - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku, kilku radnych i sołtysów
z terenu gminy.
W wystąpieniu okolicznościowym Sylwester Sokolnicki, Burmistrz Miasta i Gminy
Serock przywitał wszystkich uczestników
uroczystości oraz złożył gorące życzenia i gratulacje wszystkim strażakom ochotnikom
z terenu gminy w dniu ich święta.
Osobiste życzenia dla strażaków w trakcie
uroczystości przekazali: Komendant Powiatowy państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, Prezes Zarządu Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP w Legionowie.
Pisemne gratulacje i życzenia dla Strażaków Ochotników z terenu gminy nadesłali ponadto: dh Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu

Głównego ZOSP RP oraz płk Tadeusz Likus Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.
W trakcie części oﬁcjalnej strażacy ochotnicy zostali odznaczeni i wyróżnieni:
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, Srebrnym Medalem Za
Zasługi Dla Pożarnictwa
odznaczony został dh Jan Sajnóg.
Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: dh Krzysztof
Brejnakowski, dh Paweł Sieńkowski, dh Janusz Sieńkowski, dh Rafał Pawlak.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału
Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Serocku nadano:
Odznakę za wysługę lat niżej wymienionym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gąsio-rowie: dh Januszowi Sieńkowskiemu - 20 lat, dh Emilowi Pawlakowi - 10 lat,
dh Sławomirowi Dunikowskiemu - 5 lat, dh
Krzysztofowi Brejnakowskiemu - 5 lat
Złotą i Srebrną odznakę Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej nadano członkom
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gąsiorowie:
Złotą odznakę wręczono: dh Joannie
Dyga, dh Annie Greśkiewicz.
Srebrną odznakę wręczono: dh Kamilowi
Zalewskiemu, dh Marcinowi Grześkiewiczo-wi, dh Grzegorzowi Pawlakowi.
Wspólne spotkanie Strażaków Ochotników z terenu gminy, a także ich żon i najbliższych im osób uświetnił występ kabaretu
„OTTO” owacyjnie przyjęty przez zebranych.
Edward Kowalewski
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SEROCKI

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 43 - SEROCK

Dawny cmentarz żydowski
W 2014 r. na terenie dawnego cmentarza żydowskiego, przy ulicy Pułtuskiej powstał pomnik, w którego bryłę zostały wkomponowane
najlepiej zachowane fragmenty macew.
Przez ponad 20 lat, porosłe mchem, leżały na skarpie
Narwi. W 2011 r. wojewoda mazowiecki przekazał warszawskiej gminie żydowskiej około 1.5 ha działki obejmującej częściowo teren dawnego cmentarza. Przyśpieszyło to
prace porządkowe i powstanie pomnika. Największy udział
w tym dziele ma „United States Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad” i działająca w jej imieniu pani Lee Seemann oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego. Umieszczony w językach polskim i angielskim
napis budzi mieszane uczucia. Po pierwsze, dlaczego brakuje hebrajskiej wersji językowej? Nie można zapominać, że
językiem serockich Żydów był jidysz i hebrajski oraz tego, iż
wielu ich potomków odwiedzających nasze miasto mieszka
obecnie np. w Izraelu, czy w Ameryce Płd. Fragment tekstu
mówiący, że „Ten pomnik jest hołdem dla niegdyś kwitnącej gminy żydowskiej i żydowskich mieszkańców Serocka,
zamordowanych podczas holocaustu ze względu na ich pochodzenie.” - jest piękny i nie budzi dyskusji. Pierwsza część
napisu zawiera jednak błędne informacje dotyczące zarówno czasu powstania, jak i zniszczenia cmentarza, a brzmi
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Macewy na stosie

następująco: ”Cmentarz żydowski w Serocku / miejsce pochówku Żydów od XVIII w.,/ zniszczony przez niemieckich
nazistów w 1939 r./ Nagrobki przez wiele lat leżały na stosie
nieopodal cmentarza.”
Nie ma żadnych dowodów na powstanie tego cmentarza w XVIII w. Wręcz przeciwnie przekazy źródłowe wykluczają jego powstanie w obrębie miasta przed 1802 r.
Wprawdzie pierwsi Żydzi osiedli w Serocku w połowie XVIII
wieku, ale byli nieliczni i nie podlegali prawu miejskiemu,
mieszkali bowiem na terenach należących do starosty zakroczymskiego albo serockiego proboszcza. Należeli do kahału
nasielskiego, nie mieli swojej synagogi, w szabas spotykali
się na modlitwach w browarze starosty, a w większe święta
żydowskie jeździli do Nasielska lub Radzymina. Pierwszy
rabin Serocka pojawia się dopiero w 1816 r. Według moich
ustaleń cmentarz powstał w latach 1821-1822 r. na granicy Serocka i wsi Wierzbica, gdy wieś ta, kiedyś należąca do
biskupów płockich była w posiadaniu generała Kazimierza
Małachowskiego i jego zony Benigny z Woyczyków.
W źródłach pisanych „cmentarz starozakonnych” pojawia się w opisie granic Serocka z 1824 r., sporządzonym
w trakcie robienia pomiarów miasta w latach 1822-1823.
Pomiary te stały się też podstawą mapy z 1828 r., na której
został już zaznaczony cmentarz, a na nim jakieś dwa obiekty, chyba ochele. Najstarsza z macew jest datowana na 1824
r. W księdze Sefer Serock pojawiają się określenia stary i
nowy cmentarz. Wyjaśniałoby to pewną różnicę w podawanej powierzchni cmentarza. W rejestrze pomiarowym
wsi Wierzbica z 1884 r. mówi się o pow. 152 prętów², czyli
656,60 m², podczas gdy mapa z 1916 r. pokazuje około 1,2
ha. Powiększenie cmentarza wynikało z napływu ludności
żydowskiej. Wpłynął on na zmianę stosunków ludnościowych w Serocku, powodując, że aż do 1939 r. Żydzi stanowili
blisko połowę mieszkańców.
Na początku XX w. zmieniło się też otoczenie kirkutu,
powstał tu bowiem duży tartak otaczający go z dwóch stron
cmentarz. Początkowo należał do Karola Dłużewskiego z
Pobyłkowa, a następnie Stanisława Głowackiego z Serocka.

Tartak drogę dojazdową miał od strony ulicy Pułtuskiej, a
kierkut od stronu ulicy Inwalidzkiej (obecnie nosi nazwę
Retmańskiej). W czasie działań wojennych w 1944 r. został
zniszczony tartak oraz to, co pozostało na kirkucie np. murowany, parterowy budynek stróża.
Wbrew treści napisu na pomniku cmentarz został
zniszczony nie w 1939 r, ale dopiero w 1940 r. lub nawet
1941 r. Macewy zostały wykorzystane przez Niemców do
budowy schodów na grodzisko i tarasu widokowego na
jego wschodnim stoku, co związane było z funkcjonu-

jącą tam letnią kawiarnią, czy też kasynem jak podają
niektóre źródła.
W 1992 r. około 30 fragmentów macew zostało
z inicjatywy władz gminy zabranych z grodziska i złożonych na terenie Ośrodka „Narew”, początkowo na terenie
dawnego kirkutu, później nieco dalej na skraju skarpy od
strony Narwi.
W 2003 r., z pomocą jednego z przyjaciół, oczyściłem
fragmenty macew z mchu i w miarę możliwości złożyłem
je w większe całości. Następnie wykonałem ich dokumentację fotograﬁczną, by zainteresować nią Żydowski
Instytut Historyczny. Udało się to dzięki Pani Lee Seeman,
a wybrane rozwiązanie uwiecznienia fragmentów macew
w ścianie pomnika jest bliskie temu o czym myślałem. Ważne jest zapewnienie dostępu do tego obiektu, tym bardziej,
iż kirkut został wpisany na listę obiektów szlaku patriotycznego Polski Walczącej obejmującego gminy obszaru Jeziora
Zegrzyńskiego
Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak
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Zbierz (się do) kupy

Jak często „chwila” może zmienić życie wielu ludzi w dramat.
Anna Maria Wesołowska „Poradnik prawny. Bezpieczeństwo młodzieży”

Wyjątkowy gość w serockim gimnazjum
Społeczność Gimnazjum im. Romualda
Traugutta w Serocku długo oczekiwała na
przybycie sędzi Anny Marii Wesołowskiej
– tytułowej bohaterki serialu edukacyjnego
na jednym z kanałów polskiej telewizji i…
21 maja 2014 roku w sali gimnastycznej pojawiła się osoba z pierwszych stron gazet, prawdziwa, uśmiechnięta, uważnie obserwująca
otaczających ją ludzi.
Omawiano następujące problemy: odpowiedzialność karna nieletnich, zagrożenia
demoralizacją, przemoc (rodzina, internet,
środowisko rówieśnicze), świadomość prawna dzieci i dorosłych.
Najpierw spotkała się z młodzieżą. Opowiadała prawdziwe historie młodych osób,
które musiała osądzić. Przytaczając zapisy Kodeksu Karnego, objaśniając ich treść,
uświadomiła uczniom, że odpowiadają za
swoje czyny, słowa, zachowania nawet przed
ukończeniem 18 lat. Wspominała roztrzęsionych, zagubionych, płaczących młodych ludzi
na ławach oskarżonych. Tych, często przed

wykroczeniem lub przestępstwem butnych,
zbyt pewnych siebie, lansujących cynizm.
Po południu rozmawiała z dorosłymi: rodzicami oraz nauczycielami. Przesłaniem stał
się zapis Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: „Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują
nim. Obowiązani są troszczyć się o ﬁzyczny

i duchowy rozwój dziecka i przygotować je
należycie do pracy dla dobra społeczeństwa
odpowiednio do jego uzdolnień.”
Aktywny udział uczestników dyskusji to
najlepszy argument, że podobne spotkania są
potrzebne, a edukacja prawna każdego obywatela może zapobiec wielu tragediom życiowym.
Gimnazjum w Serocku

Bezdomne zwierzęta
z terenu Gminy Serock w schronisku w Chrcynnie
Od marcowego numeru zamieszczamy
zdjęcia psów, które w ostatnim czasie, jako
bezdomne zostały odłowione z terenu naszej
gminy i zawiezione do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, w miejscowości Chrcynno, z którym podpisana została umowa na
zapewnienie im opieki.
Żaden z psów, nie miał obroży, ani nie był
zaczipowany, nie udało się ustalić ich właścicieli.
Być może rozpoznają Państwo wśród
nich swoje zagubione zwierzęta, a może po
prostu będziecie Państwo zainteresowani ich
adopcją.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa, (tel: 22 782 88 39
i 22 782 88 40), Strażą Miejską w Serocku
(tel 22 782 88 33, 603 873 290) lub bezpośrednio ze Schroniskiem (tel: 23 693 04 45,
660 277 648)
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Jest coraz cieplej … robi się coraz piękniej
… barwnie, zielono, kolorowo … Pogoda zachęca do spacerów i aktywnego wypoczynku
w plenerze. Ale jest „coś” co może popsuć humor i nasze wrażenia estetyczne – „coś”, w co
nietrudno „wdepnąć” w parku, na skwerze
czy nawet środku chodnika. To psia kupa!!!
Psie odchody mogą być niebezpieczne dla
ludzi i środowiska. Psują estetykę trawników,
skwerów i chodników. Mimo, że coraz więcej właścicieli sprząta po swoich pupilach, to
problem nie znika. Wciąż niewielu z nas ma
świadomość, że chodzi nie tylko o higieniczny wygląd miejsc publicznych, ale również
o zdrowie zwierząt i ludzi. Większość domowych zwierząt jest nosicielami pasożytów,
które wydalane razem z kupą, po przejściu
w inwazyjną formę, roznoszone są dalej i mogą powodować niepokojące objawy, m.in.
zmęczenie, alergie, dolegliwości żołądkowe.
Często na spacerze nasi pupile „obwąchują” to
co zostawiły inne pieski, a później przenoszą
na swym ciele do domów…gdzie przecież tak
często je głaszczemy, bawimy się z nimi a nawet pozwalamy by spały z nami w pościeli…
Zdarza się, że zakażony materiał przynosimy sami na butach do naszych domów,
gdzie najczęściej na podłodze bawią się maluchy, które mają tendencję do nieświadomego
wkładania niemytych paluszków do buzi …
Dlatego apelujemy o poważne potraktowanie problemu i sprzątanie po swoim psie.
Tak naprawdę wystarczy zwykła foliowa torebka, w którą zbierzemy psie odchody
i wrzucimy je do kosza.
Dodatkowo w Urzędzie Miasta i Gminy
w Serocku (pokój nr 11), Miejsko – Gminnym
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku oraz u zarządców wspólnot mieszkaniowych można się zaopatrzyć w zestawy na psie
odchody, składające się z torebki papierowej
z praktyczną kartonową łopatką.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
i Gmina Serock osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności z chodników, ulic, trawników,
skwerów i zieleńców oraz z pomieszczeń budynków wielorodzinnych przeznaczonych
do wspólnego użytku (korytarze, klatki schodowe), poprzez zebranie zanieczyszczeń
do woreczka papierowego lub foliowego i wrzucenie ich do kosza.

Suczka Biała. Odłowiona w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Serocku na ulicy Retmańskiej.
Ma ok. 5 lat, jest średniej wielkości.

Suczka Mocna. Odłowiony w dniu 24 kwietnia 2014 r. w Nowej Wsi na ulicy Topolowej. Ma
ok. 2 lata, jest średniej wielkości.

Za niestosowanie się do Regulaminu grozi mandat karny
w wysokości do 500 zł.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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II Bieg Wojciechowy

W niedzielę 04.05.2014 r. na Rynku
Miejskim w Serocku odbyła się największa
tegoroczna impreza sportowa z okazji Wojciechowego Świętowania – Święta Patrona
Serocka św. Wojciecha. II Bieg Wojciechowy był wyjątkowy pod kilkoma względami.
Przede wszystkim był to pierwszy w historii
Serocka bieg na trasie atestowanej przez Pol-

ski Związek Lekkiej Atletyki! Poziom organizacji naszych biegów z każdą edycją jest
co raz bardziej profesjonalny. Elektroniczny
pomiar czasu, o którym jeszcze niedawno nie
było mowy, jest obecnie w Serocku standardem. Nagrody dla najlepszych biegaczy, nie
tylko w klasyﬁkacji OPEN, ale także w kilku
kategoriach wiekowych oraz oczywiście naszej lokalnej – Serocki Lider. Zwycięzcą może
być każdy biegacz, gdyż w losowaniu dodatkowych nagród na koniec biegu biorą udział
wszyscy biegacze oraz uczestnicy Marszu
Nordic Walking. Ale teraz kilka słów o wczorajszych zawodach...

16

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

W programie imprezy mieliśmy bieg
główny na dystansie 10 km, Marsz Nordic Walking na 5 km oraz bardzo emocjonujący bieg
rodzinny. Od wczesnych godzin porannych na
Rynku Miejskim w Serocku powstawało małe
miasteczko biegaczy. Biuro zawodów, przebieralnie, depozyty, stanowiska gastronomiczne
zajęły część rynku. Pozostały obszar został

„Na zachodzie gminy”- spotkanie z cyklu
„Historia miejsc i ludzi – budowanie tożsamości lokalnej”

udostępniony dla mieszkańców, których władze miasta zaprosiły na uroczystą mszę świętą
na godz. 11.00 do serockiego kościoła. Następnie o godz. 12.00 zaplanowany był start biegu
głównego. Wydawanie pakietów startowych
dla biegaczy odbywało się sprawnie i wszyscy,
którzy tego dnia chcieli pojawić się na starcie
biegu kilka minut po godz. 12.00 wystartowali.
Na trasie biegu każdy kilometr był oznaczony
dobrze widocznym masztem z logo głównego
sponsora imprezy – Hotelu Narvil z Serocka.
Trasa była tym razem szybka, przystosowana
do dobrych wyników. Zapewne padło na niej
sporo „życiówek”. Podczas biegu zawodnicy
mijali siedziby naszych kilku sponsorów: Pizzerii Diabolica, D.H. „U Włada”, Sklepu PSB
Mrówka Serock oraz Hotelu Narvil. Przy hotelu zorganizowany był punkt nawadniania dla
biegaczy oraz punkt pomiaru czasu. Na mecie
II Biegu Wojciechowego najlepszy zawodnik
pojawił się po upływie 34 minut i 27 sekund.
Warto wymienić najlepszych biegaczy i biegaczki w kategorii OPEN oraz oczywiście naszej serockiej.
Wyniki biegu dostępne na stronie www.
sport.serock.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji

17 maja w Stanisławowie odbyło się kolejne
- IX spotkanie z „Historią miejsc i ludzi”. Tym
razem miłośnicy historii gminy usłyszeli ciekawe
opowieści na temat tego, co działo się poprzez
wieki „Na zachodzie gminy”. Dr Sławomir Jakubczak mówił o historii Zabłocia, Zalesia Borowego, Gutów, Święcienicy oraz Stanisławowa.
Nie wszyscy mieszkańcy gminy Serock wiedzą, że znajdujące się w tej części gminy miejscowości powstały jako osady już w XV wieku.
Ich nazwy o charakterze topograﬁcznym są odniesieniem do położenia wsi względem Serocka
np.: Zalesie – za lasem, Zabłocie – za błotami.
Pierwsze wzmianki o tych miejscowościach
pochodzą z początku XV wieku. Guty - to
miejscowość, która powstała w sercu serockiej
puszczy, a jej nazwa pochodzi od powyginanych, poskręcanych drzew. Święcienica – wieś,
która do dzisiaj stanowi pewną zagadkę – czy jej
pochodzenie jest chrześcijańskie czy pogańskie.
Nieoﬁcjalnie przypuszcza się, że nazwa Święcienica pochodzi od pozostałości po dobrach,
będących niegdyś własnością klasztoru w Czerwińsku. Stanisławowo, to wieś o najmłodszej historii – najciekawszej w okresie powojennym.
Dr Sławomir Jakubczak przybliżył słuchaczom historie rodów w poszczególnych miejscowościach - pojawiło się w nich wiele znaczących
dla tego rejonu nazwisk. Jak zwykle, kolejne
spotkanie z historią przyjęte zostało z wielkim
zainteresowaniem, a wykładowcy zadawano
wiele pytań. Uczestnicy wykładu mogli obejrzeć
ciekawe pamiątki, które przynieśli mieszkańcy.
Już dzisiaj zapraszamy na ostatnie X spotkanie z cyklu „Historia miejsc i ludzi - budowanie tożsamości lokalnej”, które odbędzie się
w Serocku, 14 czerwca o godz. 15.00, w Centrum Opieki Wychowania Terapii KKWR,
przy ul. Wyzwolenia 31. Wykład poświęcony
będzie najnowszej historii Serocka.
Anna Socha
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Maj to czas zmian i przygotowań do
wielce wyczekiwanego lata zwłaszcza przez
dzieci, więc w tym miesiącu Młodzieżowy
System Gotowania postanowił przygotować
coś smacznego, słodkiego ale jednocześnie
zdrowego. Batoniki z bakaliami dostarczą dla
dzieci dużo energii a dla dorosłych wrażeń
smakowych. Do batoników można dodać
rodzynki, morele, wszystkie bakalie według
gustu naszych czytelników.

SKŁADNIKI:

• 150 g płatków owsianych
• 50 g miodu
• 50 g pszennych otrąb
• 20 g żurawiny suszonej
• 50 g musli z owocami

17 maja dosińskie gospodynie zaprosiły sympatyków na piknik z okazji swojego
święta. Przybyłych powitała Pani Marzena
Nowakowska. Zaprezentowała historię koła
i zaprosiła do wspólnej zabawy, koncentrując wzrok przybyłych na stołach, gdzie
pierogi Pani Karoliny, żurek Pana Jerzego,
ciasta, sałatki, a obok stół wiejski i pyszności z grilla.
40 lat w historii świata, to niewiele, ale
w życiu człowieka, to długi okres – zauważył
burmistrz Sylwester Sokolnicki, gratulując
członkiniom koła ogromnego potencjału, któ-

• mleko w proszku
• cytryna
• rodzynki
• morele suszone
• śliwki
WYKONANIE:

1. Do pojemniczka wlewamy miód i cytrynę
- mieszamy na gładką masę.
2. Otręby, płatki owsiane, musli, posiekaną żurawinę, śliwki i morele mieszamy w misce i zalewamy mlekiem. Wszystkie produkty bardzo
dokładnie łączymy w spójną całość.
3. Następnie wykładamy masę na blachę i formujemy batoniki
4. Kiedy batoniki są gotowe wkładamy je do
lodówki na godzinę aby stężały.
Życzymy smacznego.

ry widać w ich działalności, entuzjazmu, jaki
towarzyszy im na co dzień oraz nieposkromionej energii w realizowaniu swoich pasji.
I dziękując za pomoc i zaangażowanie z jakim
niejednokrotnie spotykamy się podczas gminnych przedsięwzięć, konkursów, spotkań.
W Dosinie bez wątpienia ogromną wagę
przykłada się do tradycji. Członkowie koła
spotykają się przed różnymi świętami i uroczystościami, pieką, gotują, smażą, robią efektowne dekoracje, a ich pracy towarzyszą niekończące się rozmowy, wymiana doświadczeń
i dbałość o to, by folklor wpleść we współcze-

sność. Młode żony i matki z zapałem chwytają słowa swoich dojrzałych koleżanek, zapamiętują receptury, wykorzystują ich wiedzę
do podnoszenia swoich umiejętności. Po to,
by za „40 lat” można było tu poczuć tę samą
atmosferę i zagarnąć trochę radości, która
nieść się będzie po gospodarstwie.
Życzymy członkom Koła Gospodyń
Wiejskich, aby Waszej działalności towarzyszyły nieposkromiony entuzjazm, wdzięczność tych, dla których pracujecie, a wszystko,
co dla Was ważne przyniosło spełnienie.
Agnieszka Woźniakowska

Święto Rodzin w sali widowiskowej
Projekt „MSG – Młodzieżowy System
Gotowania” prowadzi Fundacja IDEA Rozwoju w ramach programu Równać Szanse
2013 ze środków Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
Kaja Felczak, Kamila Borówka

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich
Obserwując działanie Koła Gospodyń
Wiejskich w Dosinie nie trudno zauważyć, że
codzienność toczy się tutaj jakby obok życiowego galimatiasu i tego, czym zasypują nas
media. Otwarty dla wszystkich dom Pani Marzeny Nowakowskiej – przewodniczącej koła,
za którego progiem gospodarze częstują gości domowej roboty smakołykami, znany jest
w całej gminie. Rozmowom i radości zdaje
się tu nie być końca. Podobnie jest w innych
gminnych kołach gospodyń wiejskich, ale to
na Dosinie koncentruje się dziś uwaga, bowiem KGW Dosin świętuje w tym roku jubileusz 40-lecia.

18 maja 2014 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury spotkały się serockie rodziny wielodzietne, by wspólnie uczestniczyć w Święcie
Rodzin. Dziś, kiedy na wielu płaszczyznach próbuje się umniejszyć wartość rodziny, organizatorzy spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy
Serock Sylwestrem Sokolnickim na czele, prze-
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spotkania wśród uczestników rozlosowane
zostały upominki. Serdecznie dziękujemy
sponsorom za ich ufundowanie.
Wszystkim serockim rodzinom raz jeszcze życzymy mnóstwa pięknych chwil, wzajemnej życzliwości i jak najwięcej czasu spędzanego wspólnie.
Redakcja

Sukcesy naszych uczniów
w konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”
W dniu 25 kwietnia 2014 roku w Legionowie odbył się II etap - ﬁnał powiatowy konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” - zorganizowany przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego.
W konkursie brali udział uczniowie szkół
podstawowych oraz klas I i II gimnazjów
z Powiatu Legionowskiego.
Naszą gminę reprezentowało 10 uczniów
ze szkół podstawowych i 10 uczniów z gimnazjów, którzy byli wyłonieni w eliminacjach
gminnych.
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kazali podziękowania za dbałość o wartości,
jakie niesie życie rodzinne. Składane życzenia
koncentrowały się wokół ciepła i wdzięczności
które umacniają więzy rodzinne.
Uczestnicy wysłuchali piosenek w wykonaniu zespołu Moja Rodzina oraz Oli Brodnickiej i Ani Malinowskiej. Na zakończenie

W ﬁnale powiatowym - w pierwszej części uczniowie pisali test, obejmujący wiedzę
z zakresu zasad bezpiecznego poruszania się
po drodze, który wyłonił najlepszych uczniów
do II etapu.
W drugim etapie uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Konkurencja
była bardzo silna, ale nasi uczniowie odnieśli
sukcesy:
1. Klaudia Szymańska zdobyła III miejsce
– uczennica klasy II B Gimnazjum w Woli

Kiełpińskiej - do konkursu przygotowywała
Pani Ewa Jażdżyk,
2. Aleksandra Ludwikowska zdobyła też
III miejsce – uczennica klasy V A ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie - do konkursu
przygotowywała Pani Agata Dutkiewicz.
Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Wszystkim nauczycielom, którzy
przygotowywali uczniów do konkursu bardzo dziękujemy.
Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Serocku
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Pokaz Galowy Teatrów
W niedzielne popołudnie 11 maja
w Ośrodku Kultury w Serocku, można było
obejrzeć przedstawienia teatralne wyróżnione
podczas XIII Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock.
Pierwsza na scenie zaprezentowała się
Grupa Teatralna Remiza z Ośrodka Kultury
w Serocku w spektaklu komediowym pt. „Sen
Nocy Letniej” Wiliama Szekspira w adaptacji
i reżyserii Anny Kutkowskiej.
Kabaret „Horrorek” - dzieci z Samo-

rządowego Przedszkola w Serocku zabrały
widzów w moralizatorską pełna humoru
podróż w spektaklu „Pociąg do bajek” przygotowany przez Renatę Adamowsk i Emilię
Grzegorczyk.
Inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Pali
się” zaprezentowało Koło Teatralne Szansa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej przygotowane przez Małgorzatę Bawor.
Na zakończenie Dziecięca Grupa Teatralna z Ośrodka Kultury w Serocku przygoto-

oraz 9 młodzieżowych i dorosłych. Ośrodek
Kultury w Serocku reprezentowały zespoły:
- „Mały Serock”, - otrzymał wyróznienie
za wysoki poziom artystyczny prezentowanego tańca
- LZA „Serock”, któty zajął III miejsce za
ogólny wyraz artystyczny
przygotowane przez instruktorkę i choreografkę Katarzynę Sobiecką Tomporowską.

wana przez instruktorkę Annę Kutkowską
zaprezentowała się w inscenizacji bajki H.Ch.
Andersena pt. „Calineczka”.
Profesjonalne występy naszych amatorskich grup zostały nagrodzone gromkimi
brawami publiczności. Spotkanie teatralne
zakończyliśmy podziękowaniem i słodkim
poczęstunkiem dla naszych artystów.
Poniżej zdjęcia członków Kluby Fotograﬁcznego „F8” działającego w Ośrodku Kultury w Serocku.





Fot. Stefan Woźniak - Sen Nocy letniej

Fot. Mateusz Łysek - Grupa Teatralna szansa

12 maja Dziecięca Grupa Teatralna z
Ośrodka Kultury w Serocku wzięła udział
w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów
Amatorskich. Organizatorem przeglądu
jest Gminne Centrum Kultury w Mrozach.
Dzieci z Ośrodka Kultury w Serocku wystąpiły w inscenizacji baśni H.Ch. Andersena
pt. „Calineczka” w adaptacji i reżyserii Anny
Kutkowskiej. Jury w składzie Karolina Burdyło-Getka, Urszula Bartos-Gęsikowska oraz
Wojciech Medyński postanowiło przyznać
Dziecięcej Grupie Teatralnej wyróżnienie za
współczesne ujęcie bajki.
Grupa wystąpiła z tym spektaklem także 11 maja na X Wiosennych Spotkaniach

Teatralnych w Legionowie części Miejskiego
Festiwalu Młodych Talentów. Organizatorem
wydarzenia jest MOK Legionowo oraz Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży IM. Magdy Tomczyńskiej. Podczas Wiosennych Spotkań Teatralnych każdy teatr jest doceniony.
Dziecięca Grupa Teatralna została doceniona
za urokliwe kostiumy i dziecięcy wdzięk wykonawców.


18 maja w Centrum Kultury i Sztuki
w Siepcu odbyły się I Kasztelańskie Spotkania
Folklorystyczne.
W przeglądzie udział wzięło 15 Ludowych
Zespołów Artystycznych w tym 6 dziecięcych

W dniu 19 maja w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył
się półﬁnał XIV Mazowieckiego Festiwalu
Teatrów Amatorskich. Celem Festiwalu jest
prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych
Mazowsza, inspirowanie instruktorów do
poszukiwania nowych form pracy ze swoim
zespołem oraz pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży. Festiwal organizowany jest w dwóch etapach. Półﬁnały odbywają się w Ostrołęce, Ciechanowie, Radomiu
i Łochowie. Ośrodki organizujące półﬁnały
typują do Finału jeden zespół młodzieżowy
oraz maksymalnie dwa zespoły dziecięce.
Z przyjemnością informujemy, że Grupa Teatralna Remiza z Ośrodka Kultury
w Serocku zdobyła I miejsce w kategorii
teatrów młodzieżowych. Nagrodzony spektakl pt. „Sen Nocy Letniej” jest wynikiem
pracy zespołowej Grupy Teatralnej „Remiza” oraz instruktorki i reżyserki Anny Kutkowskiej.
Ośrodek Kultury w Serocku

Na sportowo
Od wielu lat obchody Święta Patrona Serocka św. Wojciecha mają w swoim programie
również część sportową. Poniżej krótkie relacje z wojciechowych spotkań sportowych.
Fot. Mateusz Łysek - Kabaret Horrorek

Fot. Leszek Błachnio - Calineczka

Konkursy, przeglądy...

29 kwietnia w Klubie Kultury Zastów odbyła się ocena prac nadesłanych na XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Kukiełka” na
postać z opowiadań Tove Jansson o Muminkach. Jurorki Emilia Łuczyk i Ewelina Skrycka obejrzały aż 102 kukiełki. Wiele z nich
przedstawiało wysoki poziom artystyczny, za-
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chwycało podobieństwem do postaci z opowiadań oraz różnorodnością wykorzystanych
materiałów. Po burzliwych naradach udało
się wybrać najładniejsze prace.
Wśród nagrodzonych znalazły się prace
uczestników koła plastycznego z Ośrodka
Kultury w Serocku wykonane pod kierunkiem Pani Pauliny Nowaczyk - Pisarskiej.

Kategoria wiekowa 14 –16 lat
- I MIEJSCE - Jolanta TOMCZAK, lat 14,
„TOO-TIKI”
- II MIEJSCE - Maja MINISZEWSKA, lat
16, „Mała Mi”
Kategoria wiekowa powyżej 17 lat
- II MIEJSCE - Damian Sosnowski, lat 18,
„Buka”


10 maja odbyło się 5 spotkanie Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Zawodników przywitał zastępca burmistrza Miasta iGminy Serock Pan Józef Zając oraz dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji Piotr Mulik.W turnieju
wzięło udział 5 zespołów, a emocje na boisku
jak zwykle były ogromne. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz statuetki.Wznowienie ligi we wrześniu


16 maja przeprowadzony został Turniej
Tenisa Stołowego. W turnieju uczestniczyli
zawodnicy z gmin Serock i Nieporęt, powia-

tu pułtuskiego, Miasta Legionowa, Łomianek
i Warszawy. Turniej zrealizowany był przy
wsparciu ﬁnansowym z projektu unijnego.
Łącznie w poszczególnych kategoriach star-

towało 68 osób. Najciekawszą kategorią była
kategoria „Open”, w której doszło do rywalizacji międzypokoleniowej.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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21 maja w Hali PZSP w Serocku odbył się
ﬁnał zmagań siatkarek w ramach rozgrywek
GRAND PRIX JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO. Dodatkowo ostatni turniej w tym sezonie połączyliśmy z Wojciechowym Świętowaniem. W turnieju wzięło udział 5 zespołów z
pobliskich miejscowości. Każdy pełnił również co najmniej raz rolę gospodarza zawo-

3 maja br. Oktawia Nowacka zajęła
pierwsze miejsce w pięcioboju nowoczesnym
w 4 serii Pucharu Świata, która odbyła się
w Budapeszcie (Węgry).
Oktawia Nowacka nie zwalnia tempa.
Kolejnym jej osiągnięciem jest, tym razem
złoty medal w pięcioboju nowoczesnym
w 4 serii Pucharu Świata, który zdobyła
w węgierskim Budapeszcie. Za nią, na drugim miejscu uplasowała się reprezentantka
Chin ZhangXiaonan,a na trzecim Niemka
Lena Schoneborn. Oktawia jest reprezentantką kadry narodowej, klubu Stowarzysze-
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nie Pięciobój Polski CWKS Legia Warszawa
oraz Wojskowego Zespołu Sportowego usytuowanego w zegrzyńskim Centrum Szkole-

Złota Oktawia Nowacka

nia Łączności i Informatykiw Zegrzu, w którym służy jako żołnierz zawodowy. Pięciobój
nowoczesny składa się z różnych konkurencji sportowych: jazdy konnej, szermierki
na szpady, pływania, strzelania z pistoletu
i biegu na przełaj. Oktawia w tej dyscyplinie
sportowej w Pucharze Świata w 2014 roku
(chińskie Chengdou i egipski Kair) ma już
dwa srebrne medale, tym razem wywalczyła złoty co świadczy o jej bardzo wysokiej
i wciąż rosnącej formie sportowej.
Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcie: archiwum CSŁiI
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07:20
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(-) - brak przystanku na trasie
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08:50
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08:52
08:54
08:57
09:01
09:04
09:07
09:09
09:11
09:14
09:15
09:17
09:19
09:20
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D
Legionowo SKM (PKP)
05:50
Legionowo Rynek 01
05:52
Legionowo CH Błekitne
05:53
Legionowo UM ul. Sowińskiego05:55
01
Legionowo Sielankowa 04
05:57
Legionowo Zegrzyńska 02
05:58
L-wo ul. Ze-ska Os. Piaski 01/02
05:59
Michałów-Reginów ul. Wolska 06:01
Michałów-Reginów
06:03
Michałów-Reginów ul. Skośna 06:04
Michałów-Reginów Cegielnia 06:06
Zegrze Południowe
06:09
Zegrze Osiedle
06:13
Zegrze JW
06:16
Borowa Góra
06:18
Jadwisin
06:19
Stasi Las
06:20
Serock ul. Radziwiłła Rondo 06:21
Serock ul. Norwida
06:22
Serock Cmentarz
06:24
06:25
Serock ul. Pułtuska Park

D
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07:29
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07:41
07:42
07:44
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08:00
08:02
08:03
08:05
08:07
08:08
08:09
08:11
08:13
08:14
08:16
08:19
08:23
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08:28
08:29
08:30
08:31
08:32
08:34
08:35
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09:30
09:32
09:33
09:35
09:37
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09:39
09:41
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10:02
10:04
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15:01
15:04
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15:13
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15:16
15:17
15:19
15:20

D
16:10
16:12
16:13
16:15
16:17
16:18
16:19
16:21
16:23
16:24
16:26
16:29
16:33
16:36
16:38
16:39
16:40
16:41
16:42
16:44
16:45

D
17:10
17:12
17:13
17:15
17:17
17:18
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17:21
17:23
17:24
17:26
17:29
17:33
17:36
17:38
17:39
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17:41
17:42
17:44
17:45
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.miasto.serock.pl

Przypominamy jednocześnie, że ceny biletów na wyżej wymienionych trasach wynoszą:
• cena biletu jednorazowego normalnego wynosi 3 zł,
• cena biletu jednorazowego ulgowego wynosi 1,50 zł, po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu upoważniającego do zakupu biletu ulgowego,
• cena biletu miesięcznego normalnego wynosi 70 zł,
• cena biletu miesięcznego ulgowego wynosi 35 zł, po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu upoważniającego do zakupu biletu ulgowego.

D - Kursuje od poniedziału do piątku w dni robocze

Serock ul. Pułtuska Sala wid.05:10
05:11
Serock Cmentarz
05:13
Serock ul. Norwida
Serock ul. Radziwiłła Rondo 05:14
05:15
Stasi Las
05:16
Jadwisin
05:17
Borowa Góra
05:19
Zegrze JW
05:22
Zegrze Osiedle
05:26
Zegrze Południowe
Michałów-Reginów Cegielnia 05:29
Michałów-Reginów ul. Skośna 05:32
05:34
Michałów-Reginów
05:36
Michałów-Reginów ul. Wolska
05:39
L-wo ul. Ze-ska Os. Piaski 01/02
05:40
Legionowo Zegrzyńska 01
05:42
Legionowo Sielankowa 04
05:44
Legionowo Rynek 01
05:45
Legionowo SKM (PKP)

Komunikacja na trasie Serock - Zegrze (Osiedle) - Legionowo SKM
18:10
18:12
18:13
18:15
18:17
18:18
18:19
18:21
18:23
18:24
18:26
18:29
18:33
18:36
18:38
18:39
18:40
18:41
18:42
18:44
18:45

D

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że od 12 maja 2014 roku autobusy relacji Serock – Zegrze (Osiedle) – Legionowo SKM
będą realizowały kursy według niżej wymienionego rozkładu jazdy:

(zmiany w rozkładzie jazdy autobusów)

na trasie Serock - Zegrze (Osiedle) - Legionowo SKM

LOKALNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

NA AMATORÓW SPORTU TEGO DNIA CZEKAJĄ:
• Letnia Liga Piłki Siatkowej od godz.10:00
• Turniej Koszykówki dzieci i młodzieży od godz.11:00
• Turniej Tenisa Stołowego od godz.11:00
Ponad to zabawy i konkursy z drobnymi nagrodami

dów (rozgrywki od listopada 2013r.). System
każdy z każdym i walka o każdy set przyniosły kibicom sporo atrakcji.
Wyniki poszczególnych rozgrywek oraz
galerie zdjęciowe na stronie www.sport.serock.pl.

Szczegóły wkrótce na stronie www.miasto.serock.pl
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