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Drodzy Państwo,
sierpień niewątpliwie jest jednym z najbardziej intensywnych miesięcy, szczególnie na
wsiach, gdzie wówczas jeszcze mnóstwo zadań do zrobienia. Sierpień przynosi rolnikom,
sadownikom, gospodarzom zbiory. To czas intensywnych żniw, ciężkiej pracy, a potem wytchnienia i wzruszenia, kiedy już wszystkie owoce pól i sadów zwiezione do gospodarstw.
Chociaż tegoroczne lato ponoć dla rolników trudne - suche i niewdzięczne...
To także miesiąc, kiedy dzieci i młodzież już coraz bardziej myślami powracają do szkół
- szykowanie wyprawek przeplata się z ostatnimi chwilami wakacyjnego odpoczynku.
Mamy nadzieję, że pozostaną Państwu z tego lata miłe wspomnienia.
Cieszymy się, że tak wiele osób zdecydowało się na odpoczynek w Serocku - za wszystkie
pozdrowienia i miłe słowa serdecznie dziękujemy.
Nie we wszystkich dziedzinach jednak czas odpoczynku - to bowiem okres realizacji
wielu gminnych inwestycji i sezonowych przedsięwzięć. Zapraszamy do lektury Informatora, w którym między innymi właśnie o realizowanych inwestycjach, relacje z gminnych
eventów, zaproszenia na wydarzenia sierpniowe. W tym numerze czuć jeszcze klimat średniowiecza, dzięki relacji z Barbarkowych warsztatów na podgrodziu. Dziękujemy, że tak
licznie byliście na nich z nami!
Przesyłamy Państwu wakacyjne pozdrowienia, życząc udanego odpoczynku.
A, coś jeszcze - spójrzcie poniżej, co możecie zrobić, aby otrzymać od nas zestaw kartek
serockich - jeszcze zdążycie je tego lata wysłać bliskim :).
Redakcja

Pocztówka z wakacji
Jesteś na wakacjach?
Prześlij nam pocztówkę z pozdrowieniami dla Serocczan,
a my odeślemy Ci zestaw kartek z Serocka

Każdy z nas chce żyć w czystym środowisku,
więc zadbajmyKażdy
by nasze
otoczenie nie wyglądało w ten sposób:
z nas chce żyć w czystym środowisku,
więc zadbajmy by nasze otoczenie nie wyglądało w ten sposób:

� Jeśli jeszcze nie złożyłeś deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie

• akcja trwa do końca sierpnia
• nie zapomnij podać swojego adresu
• pod jeden adres wysyłamy maksymalnie
dwa zestawy kartek

�

� Zwracaj uwagę na niewłaściwe postepowanie Twoim sąsiadom lub zadzwoń
W przypadku pytań, wątpliwości skontaktuj się:

z prośbą o interwencję
do StrażyRolnictwa
Miejskiej
w Serocku
tel. 603-873-290
Referat Ochrony Środowiska,
i Leśnictwa,
Urzędu Miasta
i Gminy
w Serocku, ul. Rynek 21, pok. nr 11, nr tel.: 22 782 88 40, 22 782 88 39.
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku,
ul. Nasielska 21, pok. nr 6, tel. 22 782 75 73.

W przypadku pytań, wątpliwości skontaktuj się:
UWAGA!!! W lipcu, sierpniu i wrześniu 2015r. prowadzone będą przez Straż Miejską w Serocku
Referat
Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miasta i Gminy
kontrole nieruchomości w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.
w Serocku, ul. Rynek 21, pok. nr 11, nr tel.: 22 782 88 40, 22 782 88 39.
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku,
ul. Nasielska 21, pok. nr 6, tel. 22 782 75 73.
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odpadami
lubnienie
zawarłeś
umowy
na odbiór
komunalnych
– lub
dokonaj
• Jeśli jeszcze
złożyłeś
deklaracji
o wysokości
opłat odpadów
za gospodarowanie
odpadami
nie
zawarłeś umowy na odbiór odpadów komunalnych – dokonaj powyższego obowiązku,
powyższego obowiązku,
• Zapoznaj się z harmonogramem oraz zasadami odbioru odpadów z Twojej miejscowości
i wystawiaj
odpady
przed posesję w terminach
zgodnych z harmonogramem
Zapoznaj
się
z harmonogramem
oraz zasadami
odbioru odpadów z Twojej
(najpóźniej do godziny 8.00 rano w dniu odbioru),
miejscowości
i wystawiaj odpady przed posesję w terminach zgodnych
• Zwracaj uwagę na niewłaściwe postępowanie Twoim sąsiadom
lub zadzwoń z prośbą o interwencję
Straży Miejskiej
Serocku
tel. 603-873-290
z harmonogramem(najpóźniej
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godziny
800 ranoww
dniu odbioru),
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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.
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.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Anna Socha, Beata Roszkowska,
Agnieszka Woźniakowska, Joanna Dudek
ADRES REDAKCJI:
Rynek 21, 05-140 Serock,
tel. 22 782 88 43,
e-mail: promocja@serock.pl, www.serock.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skracania
i redagowania nadesłanych tekstów.
Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Skład i druk MERITUM Bożena Zimmermann,
tel./fax 52 379 80 94,
e-mail: meritum@by.home.pl
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Inwestycje gminne

Aktualności
POWSTANIE WARSZAWSKIE
Godzina „W” – 1 sierpnia 1944 roku
o godz. 17:00 – była początkiem Powstania
Warszawskiego, w którym wzięli udział żołnierze AK pochodzący niemal ze wszystkich
regionów Polski. Niemcy i Sowieci po obu
stronach frontu zwalczali oddziały idące Powstaniu na pomoc. Powstanie Warszawskie
było walką o niepodległość całego kraju i wolność wszystkich Polaków. 1 sierpnia o 17:00,
kiedy w całym kraju zawyją syreny, gdziekolwiek będziesz – zatrzymaj się, uczcij chwilą
ciszy tych, którzy walczyli i ginęli za Twoja
wolność. Wyjdź z domu, wysiądź z samochodu, na minutę oderwij się od pracy. Pokaż
innym, że pamiętasz. Złóż hołd bohaterom.

„KSIĄŻKI
NASZYCH MARZEŃ”
SIERPNIOWE ROCZNICE
POLSKIEJ WOLNOŚCI
W tym roku mija 35 lat od podpisania porozumienia w Gdańsku (31 sierpnia 1980 r.)
między komisją rządową a komitetem strajkowym i powstanie Solidarności. Wydarzenie
to było początkiem przemian, które w 1989 r.
doprowadziły do obalenia komunizmu.
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Gmina Miasto i Gmina Serock złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego
o udzielenie wsparcia ﬁnansowego w wysokości 7.810,00 zł na zakup książek do bibliotek
szkolnych, w ramach Rządowego programu
„Książki naszych marzeń”. Gmina pokrywa
20% kosztów realizacji programu. Program
przeznaczony jest dla szkół podstawowych,
a jego głównym celem jest ożywienie czytel-

nictwa w szkołach. W ramach wsparcia szkoły
podstawowe będą mogły zakupić książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom
uczniów, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają zainteresowania i uzdolnienia
dzieci i młodzieży. Program ma promować
czytelnictwo wśród uczniów, a wybrane książki mają rozbudzać ciekawość ucznia.
ZOSiP Serock

STROJE DLA WĘDKARZY
Burmistrz Miasta i Gminy Serock ufundował reprezentacyjne stroje wędkarskie dla wędkarzy z Koła Wędkarskiego nr 20 w Serocku.
Życzymy serockim wędkarzom, żeby ich
nowe stroje z logotypem Serocka pomogły
w odnoszeniu sukcesów w zawodach sportowych oraz służyły promocji Miasta i Gminy
Serock podczas gminnych przedsięwzięć kulturalno – sportowych.

 W dniu 12.06.2015 r. zostały złożone
oferty na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Słonecznej w Stasim Lesie oraz w drogach
wewnętrznych dz. 125/4 i dz. nr ew. 154/2
i 154/7 w Borowej Górze w ramach zadania
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Borowa
Góra – Stasi Las II etap. W dniu 30.06.2015 r.
Zamawiający rozstrzygnął postępowania
a umowa została podpisana 03.07.2015 r.
z Wykonawcą: Usługi Projektowe Krystyna
Niesłuchowska, 05-120 Legionowo, ul. Hubala 4/47 oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 19.680,00 zł
i termin realizacji przedmiotu zamówienia:
4 m-ce.
Również dnia 12.06.2015 r. wpłynęło 9 ofert w przetargu na budowę parkingu
wraz z oświetleniem przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu w ramach zadania Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu.
24.06.2015 r. Zamawiający rozstrzygnął to
postępowanie. W dniu 29.06.2015 r. TOMBUD- Firma Handlowo Usługowa, 05-135
Wieliszew, ul. Krótka 4 oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę
brutto: 209.346,00 zł i termin gwarancji:
60 m-cy. Zakończenie realizacji zamówienia – 12.08.2015.
 17.06.2015 r. natomiast zostało ogłoszone postępowanie na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Dębe ul. Magnolii. Termin
składania ofert wyznaczono na 03.07.2015 r.
W postępowaniu wpłynęło 3 oferty. Zamówienie zostało udzielone w dniu 10.07.2015
r. Wykonawcy: AQUA BUD Artur Karpiński, Kołaków, 05-254 Dąbrówka na kwotę
brutto: 48.500,00 zł (słownie: czterdzieści

osiem tysięcy pięćset złotych 00/100 ) i terminem gwarancji: 60 m-cy. Termin realizacji
zamówienia – 2 miesiące od dnia podpisania
umowy.
 W dniu 07.07.2015 ponownie został
ogłoszony przetarg nieograniczony na modernizację Przedszkola Miejskiego w Zegrzu.
Inwestycja obejmować ma swym zakresem
budowę kontenerowej
kotłowni gazowej
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Termin składania ofert:
17.07.2015 r.
 W dniu 10.07.2015 został ogłoszony
przetarg na modernizację budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku.
Termin składania ofert: 27.07.2015 r. Czas
realizacji: 80 dni od dnia podpisania umowy.
Zakres inwestycji obejmuje wymianę pokrycia dachu, remont elewacji budynku, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont powierzchni piwnicznych.
W dniu 11.06.2015 r. Wykonawca: ﬁrma Skanska S.A. podpisała umowę na przebudowę nawierzchni dróg gminnych od drogi
krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa wraz z budową
kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego na
kwotę brutto 2.023.824,29 zł. Harmonogram
realizacji zamówienia przewiduje wykonanie
całego zadania w terminie do 31.07.2016 r.
z uwzględnieniem, iż do 30.09.2015 r. musi
zakończyć się budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Szaniawskiego, zaś do 30.11.2015 r.
budowa chodnika w ul. Szkolnej, budowa ul.
Konwaliowej i ul. Dworkowej wraz z budową
linii oświetlenia drogowego oraz przebudową
urządzeń TP. Obecnie wykonawca rozpoczął
prace w ul. Konwaliowej.

W ramach funduszy sołeckich realizowane są następujące przedsięwzięcia:
25 maja 2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą P.P.H.U. LAMPION, ul.
Ogrodowa 31, 05-140 Serock na wykonanie
pokrycia dachowego altany dla mieszkańców
sołectwa na spotkania sołeckie w miejscowości Stanisławowo na kwotę brutto 7.810,50 zł.
Inwestycja została już odebrana od Wykonawcy.
 Ogrodzenie gminnego placu zabaw
w Borowej Górze wykona PPHU STYL
– BUD mgr Małgorzata Świeca – Ignatiuk,
Kluczyn 10, 22-235 Hańsk Pierwszy za
cenę 24.682,36 Termin podpisania umowy
– 30.06.2015 r.
 Wykonanie ogrodzenia boiska w Skubiance powierzono Wykonawcy PHU Budomur Sp. z o.o., 06-100 Pułtusk, ul. Ogrodowa
5 za cenę brutto: 39.886,23 zł.
 Natomiast ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi wykona ﬁrma
Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew
Czaplicki, ul. Daszyńskiego 10 B, 05-250 Radzymin za kwotę brutto: 17.220,00 zł. Umowę
podpisano 12.06.2015 r.
 Wykonawca PPHU „MEVIUS” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42,
21-050 Piaski doposaży gminny placu zabaw
w Kani Nowej za 2.995,05 zł. i Maryninie za
9.348,00 zł. oraz urządzi gminny teren rekreacyjny w Jadwisinie za 14.184,36 zł.
 Wykonawca Weran Sp. z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław doposaży
gminny placu zabaw – Dębe za kwotę brutto:
9.717,00 zł.
 Firma P.P.H.U. METAL-Plast Jacek
Przybyłowski, ul. Mławska 67, 09-300 Żuromin doposaży gminny plac zabaw w Jadwisinie za kwotę brutto: 7.440,27 zł.
Natomiast Z.U.H BET-KAM s.c., Tadeusz Penkala i Eugeniusz Penkała, 84-240
Reda, ul. Spacerowa 1a doposaży gminny
placu zabaw w Borowej Górze za kwotę
brutto: 2.767,50 zł. oraz Zakupi i zamontuje zewnętrzny stół do tenisa stołowego
w Wierzbicy za kwotę brutto: 3 382,50 zł
brutto. Ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi wykona firma Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Czaplicki,
ul. Daszyńskiego 10 B, 05-250 Radzymin za
kwotę brutto: 17.220,00 zł.
Firma Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski, ul. Różana 5,
07-200 Wyszków złożyła najkorzystniejszą
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4
pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na budowę przyłącza w ramach zadania Budowa
przyłączy wodnych i kanalizacyjnych w Serocku na kwotę brutto 14.000,00 zł. Termin
podpisania umowy wyznaczono na dzień
22.07.2015 r.
Trwają prace związane z budową sieci
kanalizacji sanitarnej realizowaną w ramach

zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku”. Zakończono już budowę
kanału w ulicach Krasińskiego, Zielonej i Kuligowskiego i w większości w ul. Nodzykowskiego. W następnej kolejności Wykonawca
planuje kontynuować prace w ulicy Pułtuskiej i Nodzykowskiego wraz z montażem
przepompowni ścieków, a także rozpocząć

budowę w ulicach Sadowej, Jabłoniowej oraz
Oleńki.
Budowa przyłączy rozpocznie się po dokonaniu odbioru technicznego wybudowanych kanałów.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej
w Borowej Górze i Stasim Lesie
Dokonano formalnego odbioru technicznego urządzeń kanalizacyjnych, w ramach
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Borowej Góry i Stasiego Lasu. W związku
z powyższym mieszkańcy mogą rozpocząć
przyłączanie swoich budynków do wybudowanych kanałów.
W celu wybudowania przyłącza i zawarcia z MPWiK umowy na odbiór ścieków
należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
1. Mieszkaniec zgłasza się do MPWiK
Zakład „Dębe” w Wieliszewie przy ulicy
600-lecia 20, tel. 22 445-84-57, 22 445-84-66
celem złożenia „wniosku o zawarcie umowy
o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i przygotowanie
umowy o odprowadzanie ścieków” (Załącznik
I-PRO-05/02) wraz z „kartą weryﬁkacji dokumentów” (Załącznik I-PRO-05/03). Załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.
mpwik.com.pl, zakładka: Dla Klienta.

Do wniosku należy dołączyć:
• kserokopię fragmentu dokumentacji
technicznej obejmującą dane przyłącze. Dokumentacja projektowa dostępna jest w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, pok. 60,
• aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania nieruchomości,
• informacje dotyczącą kierownika budowy (imię nazwisko, adres zameldowania,
numer uprawnień budowlanych, a także nazwę organu wydającego uprawnienia) oraz
wykonawcy (imię nazwisko, nazwa i adres
siedziby ﬁrmy, nr działalności gospodarczej
lub nr KRS).
2. MPWiK przygotowuje Umowę o pełnienie nadzoru nad budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
3. Mieszkaniec zgłasza się, w terminie
wcześniej ustalonym z MPWiK, do Zakładu
„Dębe” w celu popisania Umowy o pełnienie
nadzoru nad budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Sprzątnij
po własnym pupilu!
Mając na względzie poprawę estetyki otoczenia, a także w związku z napływającymi sygnałami od mieszkańców, Straż Miejska apeluje
o sprzątanie po swoich pupilach podczas codziennych spacerów. Taka
postawa będzie miała wypły na uniknięcie przykrych doświadczeń
przez nasze dzieci podczas zabaw, konﬂiktów sąsiedzkich, a osoby odwiedzające naszą gminę odniosą korzystniejsze wrażenie patrząc na
czyste trawniki i chodniki. Pomimo wielu akcji na terenie Naszego kraju, zachęcających właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach,
„problem” nie znika z polskich ulic. Pamiętajmy, że sprzątanie po swoim
psie to obowiązek każdego właściciela czworonoga! Nie trzeba szukać
specjalnych śmietników – psie odchody można zebrać w torebkę foliową i wrzucić do każdego kosza!
Bądźmy przykładnym społeczeństwem!
Straż Miejska
w Serocku

6

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

4. Mieszkaniec zleca wykonawcy budowę przyłącza kanalizacyjnego pod nadzorem
MPWiK.
5. MPWiK pełni nadzór nad budową
przyłącza kanalizacyjnego (telefonicznie
należy ustalić termin kontroli technicznej
budowanego przyłącza). Dokonuje odbioru
technicznego przyłącza kanalizacyjnego oraz
wydaje mieszkańcowi jeden egzemplarz podpisanego Protokołu kontroli o odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.
6. Mieszkaniec dostarcza dokumentację
powykonawczą (szkic powykonawczy wykonanego przyłącza oraz inwentaryzację geodezyjną) i podpisuje Umowę o odprowadzenie
ścieków.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Serocku, pok. 60, pod numerem telefonu:
22 782-88-18, lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej: inwestycje@serock.pl.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Serock na 44 pozycji
w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
Ranking „Rzeczpospolitej”, to coroczny,
projekt redakcji dziennika, którego celem
jest wskazanie najlepiej zarządzanych gmin
w Polsce.
Wyróżniane są w nim samorządy, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców,
w zgodzie z regułami odpowiedzialności
i bezpieczeństwa finansowego, samorządy
które uzyskują najlepsze wyniki tak finansowe, jak i w zarządzaniu rozwojem gminy
lub miasta.
Od 11 lat, czyli od początku istnienia
Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”,
nad metodologią wyboru najlepszych miast
i gmin czuwa niezależna Kapituła ekspertów ustalająca kryteria oceny samorządów
- przewodzi jej Jerzy Buzek, były premier,
za którego rządów przeprowadzono reformę
samorządową.
Samorządy oceniane w Rankingu podzielone są na trzy kategorie:

- miasta na prawach powiatu
- pozostałe gminy miejskie i miejsko
– wiejskie
- gminy wiejskie
Wybór laureatów odbywa się w dwóch
etapach:
1) W pierwszym wybierane są miasta
i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały
swoimi ﬁnansami w latach 2010–2014 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wybór dokonywany jest na podstawie
danych pochodzących z Ministerstwa Finansów, a dotyczących wszystkich samorządów
w Polsce w wyodrębnionych przez Gazetę
kategoriach.
2) Drugi etap, polega na ocenie i przyznaniu odpowiedniej ilość punktów, między
innymi za:
• dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne)
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w latach 2010–2014

• wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca;
• zadłużenie samorządu w stosunku do
dochodów w latach 2011–2014
• nadwyżkę operacyjną w stosunku do
dochodów w latach 2010–2014
• dynamikę wzrostu dochodów własnych
w latach 20010–2014
• relację nakładów inwestycyjnych do
przyrostu zadłużenia w latach 2010–2014
• dynamikę wzrostu wydatków ogółem na
jednego mieszkańca (w wybranych działach)
w latach 2010–2014
• transport i łączność
• ochronę środowiska
Podsumowując wyniki rankingu, należy
zauważyć tegoroczny awans gminy Serock
w klasyﬁkacji ogólnej z pozycji 71 w zeszłym
roku na pozycję 44 w br., a także znaczącą
punktację w poszczególnych kryteriach poddawanych ocenie.
Redakcja

Reaguj na dziecko
w zamkniętym samochodzie na parkingu!
Media często w okresie letnim zasypują
nas informacjami o dzieciach zamkniętych
w samochodach na parkingach przed sklepami wielkopowierzchniowymi.
Co zrobić, gdy zobaczymy samochód stojący na słońcu, a w jego wnętrzu duszące się
dziecko? Jedno jest pewne – musimy reagować i udzielić pomocy.
Wystarczy zaledwie 15 minut w zamkniętym, przegrzanym samochodzie, żeby dziecko doznało zagrażających życiu urazów mózgu i nerek.

Niebezpieczeństwo grozi również zwierzątom zamkniętym w autach.
PAMIĘTAJ: Jeśli zobaczysz zamknięte w samochodzie dziecko, bądź zwierzę
- dzwoń (nawet, jeśli wyda Ci się, że nic im
nie zagraża - odpowiednie służby to sprawdzą
i zareagują):
Straż Miejska 603 – 873 – 290
Policja 22 782 – 75 – 07
połączenie alarmowe 112
Komendant Straży Miejskiej
Cezary Tudek

Szczepienia przeciw pneumokokom
Szanowni Państwo !
pragnę poinformować Państwa, że w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta i Gminy
Serock podjęto decyzję o kontynuowaniu
ﬁnansowania proﬁlaktycznego programu
zdrowotnej pod nazwą program polityki
zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw

pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch
do pięciu lat.
Dzisiejsza medycyna daje możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem zakażenia
wywoływanym przez bakterie zwane pneumokokami lub dwoinkami zapalenia płuc
o nazwie łacińskiej Streptococcus pneumo-

niae. Adresatami ww. programu polityki
zdrowotnej będą rodzice bądź opiekunowie
dziecka w wieku od ukończonego 2-go roku
życia do ukończonego 5-go roku życia, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Serock,
posiadający aktualne zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki
przeciw pneumokokom.
Sukcesywnie rozszerzamy prorodzinną i osłonową działalność gminy o program
zdrowotny realizowany w latach 2015 – 2016,
skierowany do rodziców dzieci będących
w wieku przedszkolnym. Poprzez przyjęcie
ww. programu proﬁlaktycznego, również
Państwo macie szansę podjęcia decyzji objęcia bezpłatnym szczepieniem.
Świadczenia wykonywane będą przez wy-

łonionego w drodze konkursu realizatora na
terenie Miasta Serock. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się do dnia 24.08.2015 r.
Termin realizacji szczepień: od 1 września 2015r. do 31 grudnia 2016r. Z uwagi
jednakże na ograniczone środki budżetowe
o zakwaliﬁkowaniu się do udzielenia świadczeń w ramach ww. programów zdrowotnych
decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Przed podjęciem decyzji, proszę o zapoznanie się z ww. programem (materiały i in-

formacja dostępne na stronie internetowej
http://www.bip.serock.pl/1817,uchwaly-z-ix-sesji-rady-miejskiej-w-dniu-29-czerwca-2015r.html, lub telefonicznie - osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji Rafał
Karpiński – Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej
tel. 22-782 88 21 r.karpinski@serock.pl ).
BURMISTRZ MIASTA
I GMINY SEROCK
SYLWESTER SOKOLNICKI

Fontanna Muzyki w meksykańskim rytmie

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Serock
w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim
Wzorem poprzednich numerów zamieszczamy zdjęcia psów, które w ostatnim czasie, jako bezdomne zostały odłowione z terenu naszej gminy i zawiezione
do schroniska. W bieżącym roku opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie
z podpisaną z gminą umową, zapewnia
Fundacja „Przyjaciele Braci Mniejszych”,
prowadząca schronisko w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Ponieważ żaden z przekazanych do
schroniska psów, nie był zaczipowany, nie
udało się ustalić ich właścicieli. Dlatego zamieszczamy zdjęcia, wraz z krótkim opisem
– być może rozpoznają Państwo wśród nich

swoje zagubione zwierzęta, a może po prostu będziecie Państwo zainteresowani ich
adopcją.
Na zdjęciu piesek znaleziony w dniu 7 lipca w Serocku, w okolicach ulicy Spokojnej.
Piesek był mocno poraniony i pogryziony.
Najprawdopodobniej ma ok. 8-9 lat.
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 (www.fundacjapsom.pl)

Wspaniały gest Katarzyny Pakosińskiej
Katarzyna Pakosińska znana i lubiana przez publiczność artystka kabaretowa, dziennikarka iaktorka.
Jej znakiem rozpoznawczym jest uśmiech i pozytywna energia, którą zaraża odbiorcę.
Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa- Tomasz Gęsikowski sprawił, że pojawiła się w Serocku. Wspólnie poprowadzili „Wojciechowe Świętowanie”. Już samo pojawienie się artystki na scenie
wywołało duży aplauz. Serocka publiczność przyjęła ją ciepło i entuzjastycznie.
Informujemy, że ku naszemu zadowoleniu Pani
Katarzyna przekazała honorarium za poprowadzoną imprezę na zakup książek dla dzieci do biblioteki oraz nagród podczas organizowanych gminnych
konkursów i przeglądów artystycznych twórczości
dzieci i młodzieży.
To dla nas wielka radość i zaskoczenie, że w tych
czasach można liczyć na taką wspaniałomyślność.
Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i życzliwość.
Wierzymy, że będziemy mogli gościć jeszcze Panią
Kasię w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
i podziękować jej w Państwa obecności.
Centrum Kultury i Czytelnictwa
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5 lipca na serockim rynku odbyło się
pierwsze spotkanie z cyklu Fontanna Muzyki.
Na zaproszenie Dyrektora Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku wystąpił Zespół
El Mariachi „Los Amigos”. Aktorka Karina
Seweryn przybliżyła sylwetkę zespołu i zaprosiła zgromadzoną publiczność do wysłuchania koncertu wspaniałej muzyki latynoamerykańskiej.
W Meksyku muzykę słychać niemal wszędzie: w restauracji, na plaży, w autobusie, na
weselach czy nawet pogrzebach można zawsze liczyć na to, że pojawi się ktoś z gitarą
i zacznie śpiewać. Trudno usłyszeć te same
rytmy w różnych stanach, ponieważ muzyka w tym kraju jest tak różnorodna, jak sami

Meksykanie. Nasi muzycy pochodzą z różnych
stanów dlatego mieliśmy okazję usłyszeć muzykę z różnych zakątków ich państwa. Ich bogaty repertuar nie ograniczył się tylko do folkloru, ale sięgał też po znane na całym świecie
nowsze utwory muzyki latynoamerykańskiej.
W programie koncertu znalazły się: „La cucaracha”, „Cucurrucucupaloma”, „Guadalajara”,
„Te quierodijiste”, „Bésame mucho”.
W ich muzyce odzwierciedlają się najbardziej autentyczne uczucia. Publiczność
zgromadzona tego dnia na serockim rynku
doceniła artyzm i niezwykłą szczerość, nagradzając zespół gromkimi brawami. Koncert
był bardzo udany i przedłużył się na wyraźną prośbę słuchaczy. Nic dziwnego, że płyty

z autografami od zespołu rozchodziły się jak
świeże „birote” (meksykańskie bułeczki).
El Mariachi „Los Amigos” wystąpił
w składzie Carlos Martinez Anaya (skrzypce, vokla), Hesus Estrada Guzman (guitarron, viguela, vokal) oraz Gabriel Hernandez
Rizo (viguela, voklal). Dopełnieniem wrażeń
muzycznych u Los Amigos były ich piękne,
bogato zdobione meksykańskie stroje narodowe. Z wielką chęcią robiono sobie wspólne
pamiątkowe zdjęcia.
Pierwszy koncert odbył się w dosłownie
gorącym klimacie i pomimo upałów muzycy
rozgrzali publiczność jeszcze bardziej… rytmami muzyki latynoamerykańskiej.
Centrum Kultury i Czytelnictwa

Fontanna Muzyki na irlandzką nutę

19 lipca na rynku w Serocku odbył
się kolejny koncert muzyczny z powyższego cyklu. Tym razemzagrała dla nas
kapela MELTRAD. Muzyka wprowadziła
atmosferę irlandzkich pubów i przeniosła widzów oraz mieszkańców kamienic
serockiego rynku na muzyczną Zieloną
Wyspę. Zespół zagrał żywiołowe autorskie

kompozycje oparte na tradycyjnych motywach Irlandzkichtakże po polsku. Mottem
grupy jest refren jednej z piosenek zatytułowanej „Pół na pół” …Pijmy bracia do
dna, Dzielmy chleb i sól, Polska i Irlandia
! Pół na pół!!!
Licznie przybyła publiczność bawiła się
nucąc i kołysząc w rytmie żywiołowej muzy-

ki. Dzieci tańczyły i biegały wokół fontanny
bawiąc się przy tym znakomicie.
Dziękujemy za niezapomnianą żywiołową
atmosferę zespołowi Meltrad, który zagrał
i wystąpił dla nas w składzie:
Tomasz Winiarski - śpiew, gitara akustyczna, teksty;
Marek Gajewski - perkusja;
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Paweł Janas – gitary elektryczne;
Marek Bazior – gitary basowe;
Marcin Kozakiewicz – akordeon, harmonijka ustna.
Gościnnie na gitarze akustycznej zagrał
Aleksander Kabaciński, wspaniały gitarzysta,
który jest zapraszany przez najlepsze gwiazdy
do udziału w ich koncertach. Szczycimy się
tym, że Pan Aleksander udzieł u nas lekcji
nauki gry na gitarze. Na zajęcia nauki gry na
gitarze zapraszamy od września do Centrum
Kultury.
Centrum Kultury i Czytelnictwa

Serock folkowo - Kupalnocka

- XXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 2015

28 czerwca odbyły się International Folklore Meetings – XXIV Międzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne, znane jako Kupalnocka. Tego dnia miasto wypełniały tłumy
oryginalnie i barwnie przebranych uczestników festiwalu.
O godz. 18:00 ulicami Serocka przemaszerował wielobarwny korowód wszystkich
uczestników Święta Folkloru. Rozpoczął się
wieczór magicznej ludowej muzyki i barw na

serockim rynku. Na scenie przed ratuszem odbył się koncert galowy. Widzowie zgromadzeni
na serockim rynku podziwiali: Ludowy Zespół
Artystyczny „Serock”, Zespół Tańca Ludowego
„Promyki” (Wieliszew) oraz zespoły zagraniczne : „Gaja” (Litwa), „Pljevlja” (Czarnogóra),
„Liko Elidion” (Grecja), „Los Amigos” (Meksyk). W tym barwnym festiwalu brała również
udział artystka Magdalena Szymańska grająca
na skrzypcach elektrycznych.

Spotkanie poprowadził znany polski aktor oraz prezenter telewizyjny i radiowy – Tomasz Bednarek.
Organizatorami tegorocznego festiwalu
byli: Miasto i Gmina Serock, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Powiatowe
Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie oraz Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu.
Joanna Dudek

„Moja posesja – moja pasja”
“I pielęgnujem murawę,
Plewiąc z niej chwasty i osty,
By każdy, patrząc na trawę,
Duszą, jak trawa, był prosty”
Leopold Staﬀ
“Ogród przedziwny”
20 lipca 2015 roku komisja konkursowa
zakończyła prace, polegające na ocenie posesji, zgłoszonych do konkursu „Moja posesja-moja pasja”. Komisja przyznawała punkty za
ogólne wrażenie, różnorodność posadzonych
roślin, ale także za wkład własnej pracy, oryginalność i pomysłowość rozwiązań. Każdy
zgłaszający udowodnił nam, że jego posesja
jest dla niego prawdziwą pasją, na rozwijanie której przeznaczana jest niemalże każda
chwila wolnego czasu. Dobór roślin, dbałość
o ich odpowiednią pielęgnację, aranżowanie

miejsc wypoczynku na działkach, sprawiły, że
oglądając Państwa nieruchomości zobaczyliśmy miejsca, które nie tylko pięknie wyglądają, ale także pozwalają na wspaniały relaks
i bezpośredni kontakt z przyrodą.
Konkurs przeprowadzony został w dwóch
kategoriach: gospodarstwo rolne i zabudowana nieruchomość.
W kategorii na najpiękniejsze gospodarstwo rolne przyznano:
I miejsce – Pani Hannie Sosnowskiej z Jachranki
II miejsce – Panu Wojciechowi Podgórskiemu z Nowej Wsi,
III miejsce – Pani Wiesławie Zakolskiej
z Dębego
Dodatkowo przyznano wyróżnienie dla
Pani Marii Chrzanowskiej z Jadwisina.

p. Jolanta Sosnowska Borowa Góra

p. Wiesława Zakolska Dębe
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W kategorii na najpiękniejszą zabudowaną nieruchomość przyznano:
I miejsce – Panu Ion Dima z Jadwisina
II miejsce – Pani Monice Żbikowskiej
z Łachy,
III miejsce – Pani Jolancie Sosnowskiej
z Borowej Góry oraz Panu Konstantemu Mużyńskiemu z Łachy
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Zgodnie z regulaminem konkursu każdy
z uczestników otrzyma dyplom, a laureaci
i wyróżnieni nagrody. Uroczyste wręczenie
nagród nastąpi podczas obchodów „Święta
Darów Ziemi” w Woli Kiełpińskiej w dniu
6 września 2015 r.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

p. Maria Chrzanowska Jadwisin

p. Ion Dima Jadwisin
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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p. Monika Żbikowska Łacha

p. Konstanty Mużyński Łacha

p. Hanna Sosnowska Jachranka

p. Wojciech Podgórski Nowa Wieś

Powiatowe Forum Organizacji Edukacyjnych
eduNGO
Fundacja NOVA 19 czerwca 2015 r.
w Serocku zorganizowała Powiatowe Forum
Organizacji Edukacyjnych eduNGO. Projekt o nazwie „Mazowiecka Sieć Edukacyjna„ realizowany jest przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Fundację Civis Polonus
z Warszawy.
Celem
nadrzędnym
Powiatowego
Forum było zbudowanie i poszerzenie
współpracy między eduNGO a lokalnymi
władzami samorządowymi powiatu legionowskiego. Dodatkowo Forum zakłada stworzenie warunków i uwzględnienia
oferty edukacyjnej eduNGO w powiatowych planach oświatowych.
Gospodarzem pikniku był Urząd Miasta
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i Gminy w Serocku oraz Starostwo Powiatowe w Legionowie. Patronat nad imprezą objął
Starosta Jan Grabiec zaś Gazeta Powiatowa
z Legionowa pełniła funkcje opiekuna medialnego.
Fundacja NOVA jako powiatowy koordynator tego projektu zaprosiła organizację
eduNGO i przedstawicieli powiatowych jednostek samorządu terytorialnego ( JST ) .
W spotkaniu uczestniczyli :
• Stowarzyszenie „ Kulturalny Serock „
z Serocka,
• Integracyjne Centrum Wychowania Terapii KKWR z Serocka,
• Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD z Serocka,

• Fundacja Animacji Artystycznej „Szachraj” z Legionowa,
• Fundacja e Biznes Club z Serocka,
• Federacja Inicjatyw Oświatowych z Warszawy,
• Fundacja NOVA z Serocka,
oraz gościnnie spoza NGO:
• Wypożyczalnia Kajaków „Kajakiem po
Narwi z Dzierżenina,
• Mary Kay z Serocka.
Z zaproszonych władz samorządowych
najliczniej reprezentowane było Starostwo
Powiatowe w Legionowie, Urząd Miasta
i Gminy w Serocku oraz Urząd Gminy w Jabłonnej.
Poza rozmowami i spotkaniami całość
miała bogatą oprawę artystyczna. Spotkanie
prowadziła Anna Kutkowska, która z Grupą Teatralną REMIZA wielokrotnie umilała
czas występami taneczno wokalnymi. Bardzo ciepło publiczność przyjmowała występy Sandry Kowalskiej trenerki fitness i nauczycielki tańca Zumba. Wspólnie bawiła

sie zgromadzona młodzież i dzieci. Indywidualnie swój występ taneczno-muzyczny
przygotował zespół Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego z Serocka. Na zakończenie
pikniku wystąpił Zespół NEFES z Krymu.
Dzieci przyjechały na zaproszenie Fundacji
Krym i pozostają pod opieką Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Serocka.
Zespół od dwóch lat tańczy oryginalne tańce tatarskie. Wdzięk i sprawność tancerzy
została wielokrotnie nagradzana brawami.
Za nagłośnienie i akustykę odpowiadała
Firma BlackOutStudio z Warszawy.
Za opiekę medyczną odpowiadało niezawodne Centrum Medyczne Goldenmed z Serocka a nad bezpieczeństwem czuwała OSP
z Serocka. Namiotu estradowego użyczyła
nam społecznie ﬁrma TURBONAMIOTY.
Poczęstunek przygotowało Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe BARBARA Kuchnia
Polska z Serocka

Formuła spotkania miała na celu przedstawienie oferty edukacyjnej i wzajemnym
poznaniu się z przedstawicielami JST. Chodziło o stworzenie płaszczyzny dla wspólnych działań i określenia wspólnej polityki
przy tworzeniu powiatowych planów oświatowych.
Piknik Edukacyjny stworzył możliwość
i warunki do dialogu z władzami Starostwa.
Organizacje edu NGO wzajemnie mogą uczyć
się od siebie i działać w partnerstwie. Dzięki
temu możemy stworzyć blok porozumienia
i wpisać się na stałe do kalendarza spotkań na
oświatowej mapie powiatu.
Z przeprowadzonej rozmowy z Jerzym
Zaborowskim Członkiem Zarządu Starostwa
Powiatowego z Legionowa oraz z Tomaszem
Lisowskim Kierownikiem Referatu Edukacji
można sądzić, że jest właściwy czas i miejsce na wspólną debatę. Uważam że ten głos
pomoże włączyć sie organizacjom eduNGO
w nurt powiatowej edukacji.
Roman Wiśniewski

• Środowiskowy Dom Samopomocy z Serocka,
• Akademia Kusznierewicza,
• Lokalna Organizacja Turystyczna Jeziora Zegrzyńskiego z Serocka,
• Fundacja „Promień słońca” z Legionowa,
• Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” z Legionowa,
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Włodzimierza Wolskiego z Serocka,
• Odział Legionowski Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii z Legionowa,
• Stowarzyszenie Młodzi Dla Rozwoju
EMKA z Wieliszewa,
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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kafelek do łazienki, kupić babci serwetkę,
a dziewczynie naszyjnik, prząść nić kolorową
i spróbować swych sił w wyplataniu kosza.
Jak co roku, w pokazach i wspólnej zabawie towarzyszyła nam Drużyna Wojów
Piastowskich „Jantar” oraz Zespół Tańców
Dawnych „Berliguardo”. Byli więc wojowie,
tancerze i żonglerzy; były walki niezwykle
zacięte, pląsy, tańce skoczne i żonglowanie
ﬂagami, a wszystko barwne, widowiskowe,
no i długo wyczekiwane przez bywalców tej
nietuzinkowej imprezy plenerowej.
Aby nabrać sił do „barbarkowej roboty”,
trzeba było odwiedzić panie z gminnych Kół
Gospodyń Wiejskich, które przygotowały
mnóstwo smakołyków.
By zaostrzyć apetyt, trzeba było spróbować serów z Wieliszewa i oryginalnych przetworów cytrynowych, które prezentowały

Warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu
- „To Barbarki robota” są symboliczną wyprawą w przeszłość Serocka. W czasy, kiedy
u podnóża średniowiecznego grodu istniejącego w XI-XIII w., u zbiegu Bugu i Narwi,
rozwijały się rzemiosło i handel - podstawa
rozwoju gospodarczego i urbanistycznego
naszego miasta.
Tak było właśnie w niedzielę, 12 lipca
2015, na Skwerze Litewskim i Bulwarze Nad-

14

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

narwiańskim, które na cztery popołudniowe godziny zamieniły się w tętniące życiem,
gwarne niczym średniowieczny jarmark,
miejsce barbarkowych warsztatów.
Rękodzielnicy przedstawiali tam rzemiosła różne - garncarstwo, rogownictwo, tkactwo, pszczelarstwo, sztuki malarskie w kilku
wydaniach, wikliniarstwo, koronkarstwo,
dzierganie cacek z wełny, wyrób biżuterii
witrażowej, wyrabianie kwiatów i anio-

łów z papieru, cudeniek z sianka i szmatek,
a także przygotowanie jadła tradycyjnymi
metodami.
Każdy mógł tam szukać ukrytych talentów biorąc udział w warsztatach i pokazach.
Każdy mógł spróbować ulepić dzbanek lub
kurę, wypleść wianek lub ślimaka z sianka,
zrobić torebkę z papierowym aniołkiem - na
skarby, szmacianą lalę lub misia, a z bibułki
kwiat. Mógł też namalować ukochaną lub

niezwykle oryginalne Królowe Cytrynowe.
Należało jeszcze wzmocnić się słowiańskim
jadłem w obozowisku rycerzy piastowskich,
gdzie na paleniskach warzono kaszę i zupę
jabłkową, pieczono podpłomyki i mięsne ką-

ski. Gospodynie zadbały, by wszystko można
było popić domowym kompotem i innymi
rozmaitymi napitkami zrobionymi według
starych receptur. Przybyli na podgrodzie mężowie, białogłowy i dziatki mogli się „osło-

dzić” watą cukrową lub pysznym miodem
lipowym, świeżo podebranym pszczołom
przez serockich pszczelarzy - oni ponadto
zajmowali gości opowieściami o życiu pożytecznych owadów oraz ich hodowli.
Jak zwykle warsztatom na podgrodziu
towarzyszyła wystawa mówiąca o historii
grodziska i powstaniu miasta oraz stoisko
promocyjne serockiego urzędu, gdzie obdarowywaliśmy uczestników warsztatów pamiątkową drewnianą łyżką i serockimi pocztówkami z okolicznościowym, barbarkowym
stemplem.
Serocki średniowieczny jarmark we
współczesnym wydaniu – rzemiosła wszelakie, walki rycerzy, tańce średniowieczne,
żonglerka, jadło, napitki, piękna pogoda,
radosny nastrój…. dziękujemy wszystkim
uczestnikom i wystawcom za udział w wydarzeniu i zapraszamy serdecznie za rok! Bez
Państwa udziału, wrsztaty rzemieślnicze na
podgrodziu - „To Barbarki robota”, nie byłyby
tak wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu
serockich imprez kulturalnych.
Beata Roszkowska
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Dwusetna rocznica
bitwy pod Waterloo 1815-2015

TROCHĘ HISTORII
Napoleon Bonaparte po abdykacji 6 kwietnia 1814 roku został zesłany na Elbę, wyspę położną na morzu Śródziemnym. Wyspa przekazana została przez rząd francuski na własność
Napoleonowi, który zachował tytuł Cesarza.
Jednak 1 marca 1815 roku Napoleon Bonaparte powraca do Francji. W podróży eskortuje
Napoleona szwadron polskich szwoleżerów.
Król Francji Ludwik XVIII Burbon, nakazał
uwięzienie Napoleona, ale wojsko, lud i administracja wita Napoleona z wielkimi owacjami.
Wokół Cesarza gromadzą się liczne oddziały
wojskowe. Ludwik XVIII musi uciekać, a Napoleon zajmuje Paryż.
Na granicy Francji stały wojska Brytyjskie
i Pruskie, członków VI koalicji antyfrancuskiej. Na wiadomość o powrocie Napoleona,
w kierunku Francji zaczęły przesuwać się wojska austriackie i rosyjskie. Przeciwko Francji
ruszyła cała koalicja. Napoleon mając świadomość znacznej przewagi wojsk koalicji postanowił rozbić wojska brytyjskie pod dowództwem Wellingtona i pruskie pod dowództwem
Bluchera. Wraz z wojskiem rusza w stronę
Brukseli i rozdziela sojuszników. W bitwie pod
Ligny 16 czerwca 1815 pokonał Prusaków, za
którymi w pościg rusza marszałek Grouchy.
18 czerwca 1815 roku Napoleon uderza
pod Waterloo na wojska brytyjskie. Dochodzi
do jednego z najbardziej znanego w historii
wydarzenia, które zmienia oblicze Europy na
wiele lat. 72 tyś. Francuzów stanęłonaprzeciw
67 tyś. żołnierzy Wellingtona i 60 tyś. Prusaków. Wojska francuskie wspierało 246 dział,
natomiast wojska sojusznicze 156. Na polu
bitwy poległo 22 tyś. żołnierzy Napoleona
i 22,1 tyś. żołnierzy wojsk sojuszniczych.
W tym roku obchodziliśmy dwusetną rocznicę wydarzeń, które miały miejsce na polach
wokół Waterloo. Dla upamiętnienia rocznicy
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bitwy zorganizowana została rekonstrukcja,
w której uczestniczyło 5000 rekonstruktorów,
300 koni i około 150 armat. Do grona rekonstruktorów odtwarzających wojska francuskie
zaproszony został 8 pułk piechoty Księstwa
Warszawskiego z Borowej Góry.
PAMIĘĆ REKONSTRUKTORÓW
Rekonstruktorzy przybywali na biwaki
wokół pola bitwy od 18 czerwca. Nasza grupa licząca 14 osób wraz z kolegami z 3, 4 i 18
pułku piechoty oraz artylerii dotarła w piątek
19 czerwca do obozu wojsk francuskich. Razem z pozostałymi rekonstruktorami z Polski
sformowaliśmy batalion, który został włączony do pierwszego korpusu. W skład korpusu,
oprócz rekonstruktorów z Polski,wchodzili
rekonstruktorzy zWłoch, Czech i Francji.
Rekonstrukcja bitwy została podzielona
na dwa dni. Pierwsza rekonstrukcja odbyła
się w piątek 19 czerwca w godzinach od 20.00
do 22.00. Odtwarzaliśmy etap bitwy, podczas

którego oddziały I korpusu gen. d’Erlona miały przełamać linię wojsk brytyjskich. Podczas
bitwy prowadziliśmy bardzo intensywny ogień
z muszkietów. Do walki na bagnety dochodziło
sporadycznie. Na tym zakończyła się pierwsza
cześć rekonstrukcji bitwy pod Waterloo.
Druga część rekonstrukcji odbyła się w sobotę 20 czerwca. Podobnie jak w dniu poprzednim rozpoczęła się o godzinie 20.00. Nasz batalion kontynuował natarcie na słabnące linie
angielskie. Jednak zaatakowała nas kawaleria
brytyjska. Ten etap rekonstrukcji to słynna
szarża ciężkiej kawalerii na pozycje francuskiej piechoty, która doprowadziła do rozbicia
dywizji francuskich. Na pomoc przyszła nam
kawaleria francuska, a w śród nich szwoleżerowie i ułani z 2 pułku. Po uporządkowaniu szyków nasz batalion został skierowany do zdobycia farmy La HayeSainte. Po zawziętej walce
udało nam się wedrzeć i opanować farmę. Niestety musieliśmy się z niej wycofać. Dowódca
korpusu skierował pluton wystawiony przez

8 i 18 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego
na lewe skrzydło, gdzie rozwinięci w tyralierę
osłanialiśmy wejście do bitwy Starej Gwardii.
Niestety to był już ostatni akord bitwy. Stara
Gwardia, której ufał Napoleon, nie wytrzymała ognia wojsk Wellingtona. Gwardia zawiodła,
a Napoleon przegrał bitwę.
Rekonstrukcja odbyła się w doskonale
przygotowanej scenerii, na polu bitwy zasadzono pszenicę, w której brodziliśmy po pas.
Od dymu z wystrzałów artyleryjskich i ognia
muszkietów pole otoczyła mgła, a wokół nas
roztaczał się charakterystyczny zapach siarkowodoru ze spalonego czarnego prochu.
Powoli zapadający zmierz wzmacniał efekty
wystrzałów, imponująco wyglądały salwy oddawane jednocześnie z kilkuset muszkietów.
Linia wojsk angielskich i francuskich zionęła
ogniem. W połączeniu z wydawanymi komendami i chaosem bitewnym wszystko wydawało się bardzo realistyczne.

SEROCKI AKCENT
Zmagania wojsk oglądało prawie 200 tyś.
widzów siedzących na trybunach rozmieszczonych wokół pola bitwy. Rekonstrukcja
19 i 20 czerwca 2015 roku jest największą jaką
w historii rekonstrukcji okresu wojen napoleońskich udało się zorganizować. Jednocześnie,
jest to ostatnia rekonstrukcja bitwy związana
z dwusetną rocznicą. Kolejne takie wydarzenie będzie miało miejsce za sto lat, dlatego dla
rekonstruktorów jest to największe święto. 8
pułk piechoty Księstwa Warszawskiego zorganizowany przez Stowarzyszenie „Żołnierze
Mazowsza” z Borowej Góry miał zaszczyt
reprezentować ziemię serocką podczas tych
historycznych wydarzeń. Na udział w święcie
rekonstruktorów, jakim było Waterloo 2015,
zasłużyliśmy dzięki dbałości o szczegóły
umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia,
dyscyplinie i wyszkoleniu. W ciągu trzech
lat działania stowarzyszenia, przy współpra-

cy i pomocy ze strony władz Miasta i Gminy
Serock, udało się zorganizowaćprofesjonalną
grupę rekonstrukcyjno-historyczną.
Mimo zakończenia okresu dwusetnych
rocznic wielkich bitew toczonych przez Napoleona, działalność grupy nie zostanie zawieszona. Wręcz przeciwnie, zamierzamy się
rozwijać i prowadzić działalność popularyzującą historię. Ruszają rekonstrukcje z okazji
210-tych rocznic. Dlatego 8 pułk piechoty
poszukuje rekrutów-rekonstruktorów, którzy
wyruszą wraz z duchem Napoleona na podbój Europy. Wszystkich chętnych zapraszamy
do współpracy. Planujemy w tym roku rozpocząć organizację oddziału z okresu 1918-1921. Naszą działalność można śledzić na
stronie facebook-a www.facebook.com/8pp.
ksiestwa. Osoby, które chciały by dołączyć
do stowarzyszenia proszone są o kontakt na
e-mail: kfalk@poczta.onet.pl.
Stowarzyszenie „Żołnierze Mazowsza”

Wizyta uczniów Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku w Brasławiu na Białorusi
W czerwcu 2015 roku czworo z nas (Kinga Bońkowska, Damian Rozkosz, Łukasz
Karpik, Damian Bońkowski) wraz z opiekunem Jolantą Bulwicką-Osińską miało okazję
uczestniczyć w czterodniowej podróży na
Białoruś do miasta ściśle związanego z Polską i Polakami- Brasławia. Celem naszej wizyty było nawiązanie współpracy szkolnej
ze środowiskiem Polaków mieszkających na
Brasławszczyźnie, poznanie historii tych terenów, poszerzenie wiedzy na temat kultur
różnych narodowości. Aż 70 procent ludności
tego regionu posiada polskie korzenie, a w 11
szkołach państwowych ponad 200 dzieci
w różnych formach uczy się języka polskiego.
Organizacjami współdziałającymi i wspierającymi nasz wyjazd były: Starostwo Powiatu
Legionowskiego – fundator naszej wizyty, Pre-

zydent Miasta Legionowo, krajowe stowarzyszenie Brasław - Warszawa oraz Gimnazjum
Polskie im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpilis
na Łotwie. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim współorganizatorom za umożliwienie
nam odbycia tak interesującej podróży.
Trasę rozpoczęliśmy 4 czerwca z samego
rana. Byliśmy dość podekscytowani, ponieważ trasa wiodła przez trzy kraje. W ciągu
14 godzin mieliśmy okazję zobaczyć 3 państwa: Litwę, Łotwę i oczywiście - Białoruś,
która znajduje się poza obszarem Schengen.
Wiązało się to z różnego rodzaju kontrolami
granicznymi, co również było dla nas nowym
doświadczeniem- nie ukrywając- dość stresującym. Na szczęście wszystko potoczyło się
bez większych komplikacji i bezpiecznie dotarliśmy na miejsce.

Naszą białoruską przygodę rozpoczęliśmy
następnego dnia. Zapoznaliśmy się z okolicą
i miejscami dość ściśle związanymi z polską
historią i kulturą. Między innymi odwiedziliśmy Gimnazjum w Brasławiu, gdzie zostaliśmy przywitani bardzo ciepło i serdecznie,
a miejscowi uczniowie przygotowali dla nas
różnego rodzaju występy artystyczne, a także
zaprosili do nauki ludowego tańca białoruskiego. Bawiliśmy się świetnie. Po spędzeniu
dłuższego czasu w tamtych stronach łatwo też
jest poprawić swoje umiejętności językowe,
rozmawiając w języku rosyjskim. Kolejnym
etapem wyprawy była wizyta w miejscowym
Domu Kultury w mieście Druja, gdzie Ludowy Zespół Artystyczny Serock zaprezentował
polskie tańce ludowe. Nie zabrakło też z naszej strony śpiewu w języku polskim. Ku naINFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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szemu zdziwieniu dzieci mieszkające w Drui
i okolicach śpiewały polskie piosenki i recytowały polskie wiersze. Byliśmy bardzo mile
zaskoczeni, że młodzi ludzie w obcych stronach, tak pięknie wypowiadają się w naszym
języku.
Podczas wycieczki odwiedziliśmy również cmentarz żydowski w Drui oraz cerkiew
Zwiastowania N.M.P. w Głębokim. Wchodząc
do środka każda kobieta musiała okryć głowę
chustą, ponieważ wymaga tego tamtejsza religia i kultura. Obejrzeliśmy cerkiew, mieliśmy
również możliwość wejścia w podziemia.
W niedzielę udaliśmy się całą grupą na

Mszę Świętą do brasławskiego kościoła odprawianą w języku polskim. Byliśmy zdziwieni, że aż tylu mieszkańców bierze udział w tej
samej Eucharystii. Oznaczało to, że wszyscy
zgromadzeni ludzie posiadali polskie korzenie. Po Mszy wybraliśmy się na cmentarz,
gdzie przy grobach polskich żołnierzy z 1920
roku wzięliśmy udział w uroczystym Apelu
Polskiej Pamięci.
Ostatnim etapem naszej białoruskiej
przygody był udział w festiwalu folklorystycznym „BrasławskieZarnice - 2015”, w którym
uczestniczyły różne grupy narodowościowe
reprezentujące kulturę ludową swojego regio-

nu. W amﬁteatrze, do którego szliśmy w korowodzie odbyły się występy artystyczne zespołów folklorystycznych, w tym Ludowego
Zespołu Artystycznego Serock.
Dzięki wizycie na Białorusi poznaliśmy
wiele różnych kultur, mieliśmy okazję zapoznać się z Polakami na stałe mieszkającymi
w Brasławiu. Podróż zrobiła na nas ogromne wrażenie i wzbudziła zainteresowanie historią Polaków powiązanych z tamtejszymi
okolicami. Jeżeli byłaby możliwość, z chęcią
powtórzylibyśmy tę wyprawę.
Kinga Bońkowska,
Uczennica kl. III TEPiT PZSP w Serocku

turze w nim panującej. Byliśmy zaskoczeni,
i zachwyceni tym, ile się możemy dowiedzieć
o poszczególnych miejscowościach.
W piątek mieliśmy okazję wziąć udział
w wyjątkowych warsztatach artystycznych,
po których przyszedł czas na przedstawienie naszej twórczości mieszkańcom miasteczka podczas obywającego się festynu.
Wielu ludzi przyszło podziwiać nasze obrazy, my natomiast mogliśmy w tym czasie
obserwować występy ludowych zespołów
pieśni i tańca tego regionu - byliśmy zachwyceni tym, co zaprezentowały poszczególne zespoły.
Następnego dnia (sobota) razem z prze-

wodnikiem wybraliśmy się do sąsiedniego
miasta - Litomyśl, gdzie zwiedziliśmy galerie
obrazów, poznawaliśmy krajobrazy tego miasta, które pięknie prezentowały się z wieży
widokowej.
Byliśmy zauroczeni pięknem okolicznej scenerii, gościnnością i serdecznością
mieszkańców odwiedzonych miast. Podczas
tego pobytu poznaliśmy wielu cudownych
ludzi, zawiązaliśmy liczne przyjaźnie nie tylko ze współlokatorami pensjonatu, w którym
mieszkaliśmy, lecz także z mieszkankami
Lanskroun, naszymi rówieśniczkami, które
z chęcią nas oprowadzały po miejscach popularnych wśród młodzieży (stadion, jezioro-

rybnik) i opowiadały o mieście, planach na
przyszłość i swoich perspektywach.
W niedzielę 21 czerwca nadszedł czas
naszego wyjazdu. Z jednej strony cieszyliśmy się, że wracamy do swoich domów, lecz
z drugiej nie chcieliśmy opuszczać jeszcze
urokliwego miasta, które stało nam się bliskie
oraz nowo poznanych przyjaciół. Trudno
nam było pożegnać się ze wszystkimi i ruszyć
w drogę powrotną. Gdybyśmy mogli jeszcze
tam wrócić lub zostać tam dłużej bez wahania
byśmy to zrobili, poznalibyśmy lepiej miasto
i tajemnice, które w sobie kryje.
Paulina Bednarska,
uczennica kl. I TL PZSP w Serocku

Wielką atrakcją imprezy był rejs gondolą,
który dla uczestników imprezy zorganizowała firma „EVENTBOATS”. Do smacznej
grochówki i pieczonej na ognisku kiełbaski
przygrywał zespół muzyczny „IRIS”. Pogoda też nie zawiodła i pozwoliła słowiańską
tradycję puszczania wianków celebrować
do późnych godzin wieczornych. Bardzo
dziękujemy pozostałym sponsorom bez
pomocy, których impreza nie byłaby aż tak
udana:

- Restauracja „Złoty Lin” w Wierzbicy
- Karczma „Pod Strzechą” w Dzierżeninie
- Restauracja „Żur’aVina” w Wierzbicy
- Panowie Roman, Włodzimierz i Michał
Sumiła
- Pan Robert Dukowski
- Pan Andrzej Sokulski
- Pan Zdzisław Kmiołek
- Pan Krzysztof Kucharski
Do zobaczenia za rok.
Bożena Kalinowska

Wianki w Wierzbicy

Warszaty artystyczne w Czechach
W dniach 17-21 czerwca 2015 r., korzystając z uprzejmości Referatu Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, w ramach współpracy partnerskiej między
Serockiem i Lanškroun, dwoje uczniów z klasy I Technikum Lotniczego (Paulina Bednarska i Szymon Oleksiak) oraz dwoje uczniów
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
(Mateusz Filipek i Damian Sosnowski) miało
okazję wziąć udział w warsztatach artystycznych w Czechach. Warsztaty zorganizowane
zostały w ramach projektu Clay Fest for V4,
którego głównym organizatorem jest czeskie
miasto Lanškroun a partnerem projektu Miasto i Gmina Serock.
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Rano 17 czerwca 2015r. wyruszyliśmy
w naszą podróż spod Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na Dworzec Wschodni w Warszawie, a następnie pociągiem do miejscowości Ceska Trebova. Przejazd był długi,
lecz niezbyt męczący, mogliśmy podziwiać
piękne widoki znajdujące się za oknem. Na
dworzec w Ceskiej Trebovej dojechaliśmy
ok. godziny 16:30. Jak się okazało, czekano
już na naszą grupę, aby przetransportować
nas do pensjonatu, w którym mieszkaliśmy
przez następne trzy dni.
W wymianie tej brały udział jeszcze
cztery grupy: Kezmarok- Słowacja, Dzierżoniów-Polska, Hajduszoboslo-Węgry, mło-

dzież z Czech oraz nasza grupa z Serocka.
Wszyscy byli bardzo sympatyczni i bardzo
koleżeńscy. Przez cały pobyt zwiedziliśmy
wiele ciekawych miejsc, poznawaliśmy kulturę i obyczaje, podziwialiśmy malownicze
krajobrazy charakterystyczne dla tego kraju oraz miasta, w którym przebywaliśmy.
Odwiedziliśmy wiele galerii obrazów oraz
muzeów, dzięki czemu lepiej mogliśmy poznać i zrozumieć twórczość i światopogląd
czeskich artystów.
W czwartek byliśmy w ratuszu w Lanskroun, gdzie każda z grup przedstawiała
prezentacje na temat swojego miasta, opowiadała o sztuce w jego okolicy, a także o kul-

Już po raz trzeci Wierzbica – dzięki
Wiankom zmieniła się w tętniące muzyką,
pulsujące energią i przepełnione radością
sołectwo. Mieszkańcy, jak i przybyli goście,
świętowali nadejście lata i wakacji. Głównym programem Wianków był konkurs na
najładniejszy wianek. Również w tym roku
mieszkańcy nie zawiedli organizatorów
i przygotowali rekordową liczbę plecionek.
Z wybraniem tego najładniejszego komisja miała nie lada problem, ale udało się.
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Wianki nad Bugiem

Również sołectwa: Cupel, Kania Nowa
i Kania Polska jak co roku zorganizowały
imprezę integracyjną „Wianki nad Bugiem”
04.07.2015 r. w Kani Nowej. Rozpoczęliśmy
modlitwą do Patrona tych miejscowości
– św. Jana Chrzciciela, którą poprowadził ks.
Roman Mosakowski, a następnie poświęcił
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wianki i wodę w rzece Bug. Ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszy ekologiczny
wianek świętojański, a następnie tradycyjnie
odbyło się puszczanie wianków na wodę.
Dzieci zaproszono na spektakl „Korsarz”
w wykonaniu aktorów, którzy mieli mnóstwo radości.
Pokolenie dorosłych zaproszono na koncert zespołu „Trojoki” – stroje ludowe, gwara
śląska i góralska, dużo humoru, fajna biesiada, która porywała do tańca.
DJ Marcin dobrze dobranym repertuarem
wprowadził wszystkich w zabawę pod gołym
niebem, która trwała do godziny 01:00.
Całość imprezy poprowadził aktor
Krzysztof Zakrzewski.
Jako organizatorzy bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Relacja ze spływu kajakowego na rzece Orzyc

Dnia 18 lipca odbył się pierwszy tego
lata spływ kajakowy. Ze względu na obniżenie się poziomu wody w Narwi zmodyfikowaliśmy trasę, tak aby zapewnić naszym
uczestnikom większą frajdę ze spływu. Do
Obłudzina wyruszyliśmy przed godziną
9:00, tak aby około godziny 10:00 wystartować kajakami w trasę. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała nasza grupa
organizatorów - Pan Rafał Segiet (koordy-

nator spływu), Pan Radosław Sikorski (ratownik) oraz Pani Jolanta Bandowska (pracownik OSiR).
Liczna grupa naszych uczestników
z uśmiechem na twarzy uczestniczyła w spływie. Trasa licząca 18 km okazała się dla wszystkich bardzo atrakcyjna. W przerwie uczestnicy otrzymali posiłek regeneracyjny,po to aby
nabrać siły do dalszego wiosłowania. Po kilku godzinach dotarliśmy do Smrocka, gdzie

spotkaliśmy się przy posiłku grillowym. Przy
takiej otoczce uczestnicy mieli okazję dyskutować na temat spływu. Wierzymy, że większość z nich będzie uczestniczyć w kolejnym
spływie, który odbędzie się 22 sierpnia. Tym
razem popłyniemy rzeką Wkrą. Serdecznie
zapraszamy !
Zapisy na kolejny spływ ruszą lada moment!
OSiR Serock

Dziękujemy również wszystkim osobom,
które miały swój udział w przygotowaniu naszej imprezy integracyjnej „Wianki nad Bugiem”.
Organizatorzy
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Serock aktywny latem
Przez cały okres wakacji na Plaży Miejskiej w Serocku pracują animatorzy. Znajdziecie ich państwo na ławkach oznaczonych
pomarańczowym żaglem OSiR-u. Wszystkie
dzieci, a także dorośli mają możliwość wypożyczania sprzętu rekreacyjnego. Sprzęt jakim
dysponujemy to m.in.: piłki do koszykówki,
siatkówki, piłki nożne, rakiety do badmintona, boule, freesbee, rakietki do tenisa stołowego. Zapraszamy do aktywnego spędzania
wakacji na Plaży Miejskiej w Serocku. Z naszymi animatorami z pewnością nie będziecie
narzekać na brak atrakcji. Dzięki aktywności
animatorów nasza plaża tętni życiem, tak jak
na załączonych obrazkach.

SPortokiada 2015
- sportowe zakończenie roku
szkół podstawowych
W środę 24 czerwca 2015r. na boisku
szkolnym SP w Woli Kiełpińskiej odbyła się
SPortokiada, czyli podsumowanie zawodów
szkolnych w szkołach podstawowych. SPortokiada odbyła się, jak co roku w formie
gier i zabaw ruchowych. Każda ze szkół występowała w składzie 10 osób - 5 dziewcząt
i 5 chłopców. Ostatecznie SPortokiadę 2015
wygrała SP w Woli Kiełpińskiej, II miejsce
zdobyła SP w Zegrzu, III miejsce zdobyła SP
w Serocku, a IV miejsce przypadło tym razem
SP w Jadwisinie.
Spotkanie w Woli Kiełpińskiej miało również na celu podziękowanie uczniom za całoroczną sportową rywalizację. W tym roku
o I miejscu zdecydowały detale. Ostateczna
klasyﬁkacja za rok szkolny 2014/2015 przedstawia się następująco:
I miejsce - SP w Serocku
II miejsce - SP w Woli Kiełpińskiej
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III miejsce - SP w Zegrzu
IV miejsce - SP w Jadwisinie
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Serock Józef Zając, Dyrektor OSiR w Serocku Maciej Goławski oraz Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej Małgorzata Kolon uroczyście podziękowali nauczycielom i uczniom za rywalizację
sportową. Wręczono dyplomy i puchary oraz
złożono sportowe życzenia na lata kolejne.

Podsumowanie wyników
drużyn piłkarskich w sezonie 2014/2015
W czerwcu 2015 r. zakończyły się zmagania ligowe we wszystkich rozgrywkach piłki
nożnej na Mazowszu. Piłka nożna w gminie
Serock cieszy się największym zainteresowaniem, a potwierdza to ilość drużyn i ich
liczebność. Łącznie w rozgrywkach ligowych
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, Miasto i Gminę Serock reprezentuje aż 7 drużyn!
Czerwcowe mecze zakończyły rywalizację
w sezonie 2014/2015. Drużyny seniorskie
(I i II drużyna Sokoła) grały w minionym sezonie systemem jesień-wiosna, mecz i rewanż.
Drużyny młodzieżowe natomiast w rundzie
wiosennej rywalizowały w zupełnie innych,
nowych grupach rozgrywkowych, zgodnie
z miejscami w tabeli zajmowanymi jesienią
2014 r. Poniżej zamieszczamy wyniki – seniorów za cały sezon, drużyn młodzieżowych za
rundę wiosenną 2015. Rozgrywki ligowe piłki
nożnej w nowym sezonie 2015/2016 zostaną
wznowione już w sierpniu.
Liga Okręgowa seniorów: Sokół OSiR Serock 6 miejsce na 16 drużyn – 45 punktów.
B-klasa seniorów: Sokół II OSiR Serock
9 miejsce na 13 drużyn – 22 punkty
I Liga okręgowa Juniorów Młodszych
U-17: UKS Sokół Serock 4 miejsce na 6 drużyn – 9 punktów.
II Liga okręgowa Trampkarzy U-15:
Sokół OSiR Serock 2 miejsce na 8 drużyn
– 29 punktów.
II Liga okręgowa Młodzików U-13:
Sokół OSiR Serock 5 miejsce na 6 drużyn
– 9 punktów.

Liga Orlików U-11: Sokół OSiR Serock
5 miejsce na 5 drużyn – 3 punkty (I poziom).
Liga Żaków U-9: Sokół OSiR Serock
3 miejsce na 6 drużyn – 18 punktów (III poziom).

Relacja z Ogólnopolskiego
Turnieju Beachkorfballu
W sobotę 4 lipca odbył się Ogólnopolski
Turniej Beachkorfballu. Upalna, słoneczna
pogoda przyciągnęła na Plażę Miejską tłumy
plażowiczów. Przy takiej otoczce rozgrywanie
meczów turniejowych było czystą przyjemnością.
Ostatecznie zgłosiło się siedem drużyn.
Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym. Po rozegraniu 21 spotkań, wyłoniono
zwycięzcę.
Ostateczna klasyﬁkacja turnieju:
I miejsce: Dream Team 16 pkt
II miejsce: Rubin Team 15 pkt
III miejsce: Cygany Rumuna 13 pkt
IV miejsce: Paula Squad 9 pkt
V miejsce: OSiR Serock 3 pkt
VI miejsce: Debeściaki 3 pkt
VII miejsce: Niepokonanin 0 pkt

Relacja z II spotkania LLSP
W sobotę 11-go lipca rozegrano II spotkanie tegorocznej Letniej Ligi Siatkówki Plażowej. W zawodach rywalizowało 6 drużyn,
które podzielono na dwie grupy, następnie
rozegrano mecz o V miejsce, półﬁnały, mecz
o III miejsce i ﬁnał. Po kilku godzinach rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Ostateczna
klasyﬁkacja i punktacja za turniej:
PUNKTACJA ZA II SPOTKANIE LLSP:
1) Cokolwiek - 10 pkt
2) Przygoda/Jadacki – 8 pkt
3) Prawa bez Lewej – 6 pkt
4) Liszewska/Piersa – 5 pkt
5) Żerański/Wiedeński – 4 pkt
6) Belzebub Magic – 3 pkt
Gratulujemy wygranym.

Trening Omonii Nikozja
w Woli Kiełpińskiej !
We wtorek 14 lipca br. Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował przygotowania
czwartego zespołu cypryjskiej 1. Division
– Omónii Lefkossías.
Pragniemy przypomnieć, iż Piłkarze Omoni są rywalami Jagiellonii Białystok w II rundzie
kwaliﬁkacji Ligi Europy. Już od poniedziałku
menadżerowie i trenerzy cypryjscy wizytowani
dwa nasze obiekty – przy ul. Pułtuskiej 47 oraz
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli
Kiełpińskiej. Z kolei cały sztab trenerski i zawodnicy cypryjskiego klubu we wtorek z rana
zameldowali się w hotelu w Jachrance.
Trenerzy na mecz z Jagiellonią w ramach
kwaliﬁkacji Ligi Europy ogłosili kadrę 21 zawodników, którzy trenowali 14 lipca od godz.

18.00 na obiekcie w Woli Kiełpińskiej. Piłkarze cypryjscy byli bardzo zadowoleni zarówno z boiska treningowego, jak i organizacji
ich przygotowań. W miłej atmosferze pożegnaliśmy Omónię, która 15 lipca wyjechała
do Białegostoku i z zainteresowaniem będziemy obserwować zmagania piłkarzy w ramach
Ligi Europy.
OSiR

Po zakończeniu Turnieju Beachkorfballu,
rozegrano również pierwszy oﬁcjalny mecz
w Waterkorfball. Spotkały się ekipy: Koło
Team - Reszta Świata. Końcowy wynik 37-35
dla drużyny Koło Team.
Warto dodać, że Plaża Miejska w ten
weekend praktycznie „pękała w szwach”. Zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu
było bardzo duże, także wśród plażowiczów.
Tak trzymać drodzy mieszkańcy !

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

23

31 lipca - 28 sierpnia 2015
2014
ratusz w Serocku
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