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Srebrne Pasmo dla chóru z Zegrza
ojczyzna”, „Nie wie nikt” oraz utwór obowiązkowy „Ping-pong”. Jury postanowiło przyznać chórowi Srebrne Pasmo. To duże osiągnięcie dla naszego zespołu i niesamowite
przeżycie, zwłaszcza podczas wspólnego śpiewu z uczestniczącymi w przeglądzie chórami.
Naszym sukcesem podzieliliśmy się również
z Rodzicami, wykonując konkursowe utwory
podczas zebrań.
Zespół Szkół w Zegrzu przystąpił do
Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chó-

W sobotę 14 maja chór Zespołu Szkół
w Zegrzu wziął udział w Przeglądzie Chórów
Projektu Śpiewająca Polska. Całe wydarzenie
odbyło się w Szkole Muzycznej nr 2 im. Fryderyka Chopina, mieszczącej się przy ul. Namysłowskiej w Warszawie. Przegląd oceniało
profesjonalne jury w składzie: dr hab. Małgorzata Nowak, prof. Wanda Tchórzewska-Kapała oraz mgr Elżbieta Siczek.
Zegrzyński chór Pianola pod dyrekcją
Moniki Misiury wykonał trzy utwory: „Moja

1 czerwca - Dzień Dziecka

rów Szkolnych - Śpiewająca Polska - w lutym 2016 r. Program ten ma na celu rozwijać
muzyczną wrażliwość młodzieży i kształcić
ją w śpiewie chóralnym. Praca w chórze jest
trudnym zajęciem i wymaga od uczestników
ogromnego zaangażowania i odpowiedzialności. Czeka nas jeszcze wiele emocji związanych z kolejnym przeglądem, wspólnymi
koncertami z innymi chórami oraz warsztatami muzycznymi.
Monika Misiura

Niech Wam się spełnią pragnienia, niech słonko zawsze Wam świeci,
przyjmijcie te skromne życzenia, najukochańsze dzieci.
Życzymy Wam rzeki,
złotego piasku przy rzece na piaskowe fortece,
poziomek w leśnych kotlinach, i drzew, na które można się wspinać.

W Serocku powstał kolejny mural
Nowy mural powstał przy ul. św. Wojciecha opodal starej zrewitalizowanej szkoły
przeznaczonej na siedzibę Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Dzieło, autorstwa
Mariusza Libela, nawiązuje w artystyczny
sposób do przyszłej ekspozycji muzealnej
w Izbie, której otwarcie będzie jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 600-lecia
nadania praw miejskich miastu Serock - zaplanowano je 2017 rok. Mural jest symboliczna wizją historii Serocka, którego początki
sięgają średniowiecza.

CZERWIEC – K A L E N D A R Z G M I N N Y C H W Y D A R Z E Ń
04.06.
04.06.
01-09.06.
11.06.
11.06.
13 – 30.06.
18.06.
18.06.
18.06.
18.06.
26.06.

• Festyn z okazji Dnia Dziecka (Strzelnica Piechoty w Zegrzu)
• II Piknik „Dzień Rodziny” (Szkoła Podstawowa w Serocku)
• Wystawa malarstwa Anny Karwowskiej pt. „Pasje” (ratusz w Serocku)
• Dni Skubianki
• Wojciechowy Turniej Szachowy (Sala Widowiskowa CKiCz)
• Wystawa grafiki pt. „Między nami gwiazdami” (ratusz w Serocku)
• Wianki (plaża miejska)
• Merc Integra - zlot zabytkowych mercedesów (rynek w Serocku)
• Międzynarodowy Turniej BeachKorfballu (plaża)
• Letnia Liga Siatkówki Plażowej (OSiR)
• Serock Folkowo (rynek w Serocku)

Informacje dla mieszkańców:
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne
referatów, przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, w godz. 12.00 – 15.30.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Serock Józef Zając w sprawach związanych
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony
środowiska i pomocy społecznej przyjmuje również w poniedziałki w godzinach
12.00-15.00.
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez konieczności dokonywania
wcześniejszych zapisów.
W sprawach nagłych, wymagających
interwencji burmistrza można ustalić
Straż Miejska w Serocku
siedziba:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21 pok. 22
kontakt:
tel. stacjonarny 22 782 72 92
tel. kom. 603 873 290

spotkanie w innym terminie niż ww. termin poniedziałkowy. W tym celu prosimy
o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby
pod nr 22 782 88 05.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski pełni dyżur w poniedziałki w godz. 18.30-20.30 w pokoju nr 31
Rada Seniorów przyjmuje informacje
i sugestie dotyczące problemów seniorów
i osób starszych pod numerem telefonu
601-984-944.
Referaty UMiG w Serocku przyjmują
interesantów i realizują sprawy mieszkańców
w godzinach pracy urzędu bez konieczności
wcześniejszego umawiania się (pon 8:0018:00, wt-pt 8:00-16:00).
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Oświetlenie drogowe w Gąsiorowie

chodnikowym dla potrzeb wysadzenia dziecka z pojazdu,
- uporządkowanie i skanalizowanie ruchu pieszego w obrębie ronda poprzez wykonanie ogrodzenia segmentowego uniemożliwiającego bezpośrednie wtargnięcie pieszych
na jezdnię,
- przeniesienie istniejących dwóch

Mieszkańcy miejscowości Gąsiorowo
mogą już bezpiecznie podróżować ulicą
Grunwaldzką, która do tej pory na pewnym odcinku nie posiadała oświetlenia.
Firma BUDWEX z siedzibą w Truskawiu
- wybrana w trybie przetargu nieograniczonego - wykonała rozbudowę istniejącego oświetlenia o dodatkowe punkty
świetlne na ulicy Grunwaldzkiej oraz
uzupełnienie brakującego punktu świetlnego na ulicy Jagiełły. W ramach przedsięwzięcia zostało wybudowanych 7 słupów wraz z oprawami sodowymi o mocy
70W na ulicy Grunwaldzkiej oraz 1 słup
wraz z oprawą sodową o mocy 70W na
ulicy Jagiełły.

rozmów wypracowano rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie zainteresowane strony.
Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu, który planujemy zrealizować
w okresie wakacyjnym:
- skierowanie ruchu pojazdów zatrzymujących się w rejonie szkoły poza rondo,

ację poglądową przedstawia załączona do
niniejszego artykułu ostateczna koncepcja.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy
o kontakt z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji pod adresem e-mail: inwestycje@serock.pl
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Rozpoczął się odbiór eternitu
z terenu Miasta i Gminy Serock

Poprawa układu komunikacyjnego przy szkole w Serocku
W wyniku przeprowadzonych dwukrotnie konsultacji, udało się wypracować
kształt układu drogowego w obrębie szkoły
w Serocku. Konsultacje odbyły się na przełomie kwietnia i maja w siedzibie urzędu przy
udziale zainteresowanych przedstawicieli rodziców, nauczycieli oraz radnych. W wyniku

przejść dla pieszych poza rejon wzmożonego
ruchu pojazdów,
- przeniesienie ogrodzenia szkoły oraz
bramy wjazdowej do szkoły poza projektowany układ drogowy.
Szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w dokumentacji projektowej, która
jest w końcowej fazie opracowania. Sytu-

- możliwość krótkotrwałego zaparkowania pojazdu – na okres do 15 minut, celem
wysadzenia dziecka i odprowadzenia go do
szkoły lub przedszkola, poprzez zaprojektowanie 9 miejsc postojowych,
- wykonanie jezdni manewrowej pomiędzy zatokami parkingowymi wraz z peronem

Już po raz dziewiąty mieszkańcy naszej
gminy mają możliwość bezpłatnego przekazania do utylizacji odpadów zawierających
azbest, pochodzących ze zdemontowanych
pokryć dachowych. Zadanie pn. „Usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku” realizowane jest w bieżącym roku przy znacznym
udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który
na realizacje zadania przeznaczył dotację
w wysokości 23 430,48 zł, co stanowi do
85% kosztu kwalifikowanego zadania. Odbiorem eternitu, zgodnie z umową zawartą

z gminą, zajmuje się firma GREENLAND
TECHNOLOGY Paweł Lewandowski, ul.
Wylot 4/3, 02-494 Warszawa.
Dotacja oraz wkład własny z budżetu
gminy w kwocie 4 134,80 zł pozwoli na odbiór
i przekazanie do utylizacji przeszło 58 ton
eternitu z 33 posesji położonych na terenie
Miasta i Gminy Serock. W latach 2008 - 2015
z terenu gminy, przekazane zostało do unieszkodliwienia już przeszło 860 ton azbestu.

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie
złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane
bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji,
do składania wniosków na 2017 rok.
Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11
lub na stronie internetowej www.serock.pl
w zakładce Dla mieszkańca – Ochrona Środowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel. 22 782-88-39
i 22 782-88-40.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Wybory do Rady Osiedla Zegrze
W dniu 15.05.2016 r. odbyły się wybory
do Rady Osiedla Zegrze. Nad przebiegiem
wyborów czuwała Komisja wyborcza powołana uchwałą Nr 198/XIX/2016 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 30 marca 2016 r. w składzie:
1. Aneta Osiwała-Gumińska - Przewodnicząca Komisji
2. Roman Krych - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Tadeusz Kowalewski
4. Bogdan Surma
5. Sławomir Osiwała
Do wyborów zostało zgłoszonych 19 kandydatów, z których każdy otrzymał poparcie
co najmniej 10 mieszkańców Osiedla Zegrze
posiadających prawa wyborcze.
W dniu wyborów uprawnionych do głosowania było 861 wyborców. W wyborach
wzięło udział 127 wyborców, co stanowi
14,75 % uprawnionych do głosowania.
Zgodnie z § 5 ust. 2 Statutu Osiedla Zegrze w skład Rady Osiedla Zegrze weszli:
1. CHORĄŻAK Jan
2. CZERWIŃSKI Janusz
3. GRUPA Aneta
4. GRUPA Wiesława
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5. KARPIŃSKA Adrianna
6. KARPIŃSKI Mariusz
7. KIEDROWSKI Mariusz
8. KIJAK Piotr
9. KUCZYŃSKA Bogusława
10. KUSIAK Mariusz
11. LESZCZYŃSKA Mirosława

12. POSŁUSZNY Mirosław
13. SEMENIUK Cezary
14. SICIŃSKI Roman
15. ZALEWSKA Bożenna
Referat Organizacyjno- Prawny
i Obsługi Rady Miejskiej
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OGŁOSZENIE

O

PRZETARGACH

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.
poz.1774 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

O

PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.
1774 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza

działek położonych we wsi Zalesie Borowe, gm. Serock :

I przetarg ustny nieograniczony

L.p.

Nr dz.

Powierzchnia

Cena wywoławcza

wadium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

84/1
84/2
84/3
84/4
84/5
84/6
84/7
84/8

0,2200 ha
0,2200 ha
0,2200 ha
0,2200 ha
0,2200 ha
0,2200 ha
0,2200 ha
0,2319 ha

148.830 zł brutto
148.830 zł brutto
148.830 zł brutto
111.930 zł brutto
111.930 zł brutto
148.830 zł brutto
130.380 zł brutto
100.860 zł brutto

15.000 zł
15.000 zł
15.000 zł
15.000 zł
15.000 zł
15.000 zł
15.000 zł
15.000 zł

Godzina
przetargu
1330
1340
1350
1400
1410
1420
1430
1440

Stan prawny działek uregulowany jest w księdze wieczystej Kw Nr WA1L/00017687/4 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legionowie.
 wadium należy wpłacać gotówką lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w
Serocku Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 prowadzony w Banku Spółdzielczym
w Legionowie najpóźniej w dniu 24.06.2016 r.
Uwaga ! Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta
i Gminy w Serocku.

 Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić

mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 28 czerwca 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

 Opis nieruchomości: działki są niezabudowane, porośnięte drzewostanem sosny i brzozy, posiadają
bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi powiatowej nr 1821W, ul. Powielińskiej o nawierzchni
asfaltowej, istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej.
 Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki
położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną.
 Sposób zagospodarowania nieruchomości: zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
 Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie
podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Serock może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
 Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.
 Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto i Gmina Serock
położonej we wsi Jadwisin gm. Serock,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 51/12 o pow. 0,2100 ha.
Cena wywoławcza - 600.000,00 zł brutto.
Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej Kw Nr WA1L/00030614/9
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie.
Wadium w wysokości 30.000,00 zł należy wpłacać gotówką lub na rachunek bankowy Urzędu
Miasta i Gminy w Serocku Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 prowadzony w Banku Spółdzielczym
w Legionowie najpóźniej w dniu 19 lipca 2016 r.
Uwaga ! Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta
i Gminy w Serocku.

 Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić

mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lipca 2016 roku o godzinie 14 00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

 Opis nieruchomości: działka jest niezabudowana, położona przy zbiegu ul. Szaniawskiego i ul. Dworkowej we
wsi Jadwisin, posiada dostęp do drogi publicznej - drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Na działce
znajduje się przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej oraz
gazu.
 Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka
położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.
 Sposób zagospodarowania nieruchomości:
jednorodzinnym.

 Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie
podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Serock może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.

Sporządziła:
Agnieszka Skurzewska

OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.
poz.1774 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej
własność gminy Miasto i Gmina Serock:


działka nr 56/14 obr.02 o pow. 0,1923 ha położonej w Serocku przy ul. Herberta



cena wywoławcza - 194.340 zł brutto

Stan prawny działki uregulowany jest w księdze wieczystej Kw Nr WA1L/00011935/6 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legionowie.
 Wadium w wysokości 20.000 zł należy wpłacać gotówką lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i
Gminy w Serocku Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 prowadzony w Banku Spółdzielczym
w Legionowie najpóźniej w dniu 24.06.2016 r.
Uwaga ! Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta
i Gminy w Serocku.

 Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić

mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 czerwca 2016 roku o godz.15 00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

 Opis nieruchomości: działka jest niezabudowane, położona w Serocku w końcowym odcinku ul. Herberta
(droga gruntowa) odchodzącej od ul. Traugutta (droga asfaltowa), w sąsiedztwie działek niezabudowanych,
graniczy z obwodnicą m. Serock, nieruchomość jest obciążona prawem służebności przesyłu ustanowionym
na czas nieoznaczony na rzecz PGNiG SPV 4 Spółka z o.o. w pasie gruntu o szer. 1 m przy północnej granicy
działki, zgodnie z treścią aktu notarialnego Rep. A nr 1519/2013 z dnia 26.07.2013 r.
 Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki
położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usług
nieuciążliwych.
 Sposób zagospodarowania nieruchomości: zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z
możliwością realizacji usług nieuciążliwych.

W okresie od 1 do 29 kwietnia 2016 r. zostało złożonych 1 050 wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu 500+. Od 11 kwietnia rozpoczęliśmy realizacje wypłat świadczeń. W kwietniu zostały wypłacone świadczenia w łącznej kwocie 520 000 zł dla 660 rodzin
na 1 041 dzieci.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Orłowska

Konkursy na stanowisko dyrektora
12 maja 2016 r. odbyły się 3 posiedzenia
Komisji konkursowych, których celem było
wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Serocku,
Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Gimnazjum w Serocku.
W skład komisji weszło:
- trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę; czyli Miasta i Gminy Serock,
- dwóch przedstawicieli Kuratorium
Oświaty w Warszawie,
- po jednym przedstawicielu rady peda-

gogicznej i rady rodziców oraz zakładowej
organizacji związkowej.
Komisje konkursowe wyłoniły kandydata na
stanowisko Samorządowego Przedszkola w Serocku - Panią Barbarę Tomczak oraz Gimnazjum
im. R. Traugutta w Serocku - Panią Małgorzatę
Szczerbę. Natomiast postępowanie konkursowe
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Jadwisinie nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ kandydaci nie spełnili wymagań formalnych
określonych w ogłoszeniu konkursowym i nie
mogli uczestniczyć w postępowaniu.
W tej sytuacji organ prowadzący może:

- powierzyć stanowisko ustalonemu przez
siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii
rady szkoły, lub jeżeli rada szkoły nie funkcjonuje w placówce zasięga opinii rady pedagogicznej. Kandydat musi spełniać wszystkie
wymagania, jakie obowiązują kandydata na
stanowisko dyrektora szkoły podstawowej,
- lub powierzyć pełnienie obowiązków
dyrektora, w tej konkretnej sytuacji nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na
okres 10 miesięcy. W tym okresie organ prowadzący ogłasza i przeprowadza konkurs na
stanowisko dyrektora szkoły.

 Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.
 Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku pokój nr 50 lub 52 oraz
telefonicznie pod numerem telefonu (22)782-88-28.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku pokój nr 50 lub 52 oraz
telefonicznie pod numerem telefonu (22)782-88-28.

zabudowa budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym lub

 Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Podsumowanie realizacji Programu 500+ za kwiecień 2016

Sporządziła:
Agnieszka Skurzewska

NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ - rejestracja w CEIDG jest bezpłatna
Z informacji uzyskanych od osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie
Miasta i Gminy Serock dowiedzieliśmy się, że
firmy, których nazwy są bardzo zbliżone do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wysyłają wezwania do
zapłaty za tzw. „figurowanie w rejestrze”.
Do tej pory proceder ten dotyczył nowych
podmiotów rozpoczynających działalność,
natomiast od jakiegoś czasu korespondencja
zaczęła docierać również do przedsiębiorców
z wieloletnim stażem, dlatego wyjaśniamy:

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne
przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia
do wykonywania działalności gospodarczej
na terytorium Polski. Ma on charakter czysto
informacyjny czy reklamowy. Podanie przez
przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat,
jest całkowicie dobrowolne.
Publikowane przez takie firmy dane nie
korzystają z domniemania wiarygodności,

a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze
w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez
tego typu firmy ewidencje stanowią próbę
powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.
Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę
przed podejmowaniem współpracy z firmami
oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych
rejestrów.
Referat Administracyjno-Gospodarczy

Sprzątanie świata w Kani Polskiej
Wieś Kania Polska aktywnie włączyła się
do ogólnopolskiej akcji sprzątania świata.
30 kwietnia 2016 r. o godzinie 9.00 mieszkańcy i działkowicze ruszyli w teren z pomarańczowymi workami w rękach. Dołączyli do
nich również mieszkańcy wsi Kania Nowa,
którym pragnę serdecznie podziękować za
wspólne sprzątanie lasu przy ul Wspólnej.

W wyniku akcji zebranych zostało 260
worków, zapełnionych różnego rodzaju odpadami oraz zlikwidowano dwa dzikie wysypiska znajdujące się w lesie przy ul. Wspólnej na granicy Kani Nowej i Kani Polskiej
oraz przy ul. Popowskiej na Granicy Kani
Polskiej i Popowa-Parceli.
Wszystkim bardzo dziękuję za zaan-

gażowanie i pracę do późnych godzin wieczornych. Kieruję również podziękowania
do pracowników Straży Miejskiej za pomoc
udzieloną nam podczas akcji „sprzątania
świata”.
Sołtys wsi Kania Polska
Bogusława Żaczkiewicz

 Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie
podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Serock może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
 Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.
 Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku pokój nr 50 lub 52 oraz
telefonicznie pod numerem telefonu (22)782-88-28.

Sporządziła:
Agnieszka Skurzewska
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Święto Latawca we wsi Kania Polska
Dnia 1.05.2016 r. we wsi Kania Polska odbyło się coroczne Święto Latawca.
Historia tego jednego z najstarszych
przyrządów latających, cięższych od powietrza, sięga kilkuset lat przed naszą erą,
a jego ojczyzną są Chiny. Prawdopodobnie konstruktorem pierwszego latawca, ok.
500 r p.n.e., był niejaki Lu Ban. Historia zanotowała, że cesarze chińscy wykorzystywali

latawce do celów wojennych. Sporządzone
z listewek bambusowych i papieru ryżowego,
w kształcie przeraźliwych smoków, malowane na jaskrawe kolory, a następnie puszczane
w stronę nieprzyjaciela siały postrach wśród
wrogich wojsk. Cesarz Wu (465-549), z dynastii Liang, stosował latawce do łączności sygnalizacyjnej. Święto latawców obchodzone
jest w Chinach 9 dnia 9 miesiąca roku.

Spacery po 600-letnim Serocku

W rodzinnych warsztatach poświęconych
budowie kolorowych, podniebnych smoków
wzięli udział mieszkańcy gminy Serock. Po
podniebnych zawodach uczestnicy zasiedli
przy ognisku, a na deser zajadali się puchatą,
cukrową watą. Najmłodszy uczestnik zabawy
miał 5 miesięcy a najstarszy 90 lat.
Wszystkim uczestnikom dziękują mieszkańcy wsi i sołtys Bogusława Żaczkiewicz

Już od kwietnia 2016 r. dzieci z przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku
mają okazję lepiej poznać swoje miasto. Pod
okiem licencjonowanego przewodnika Pani
Marzeny Baranowskiej, poznają najciekawsze
miejsca naszego miasta. Zwieńczeniem tych
działań będzie wydanie w 2017 roku albumu
z pracami dzieci wykonanymi na okoliczność
600-lecia nadania miastu Serock praw miejskich.
Tak wyglądał nasz pierwszy spacer. Z niecierpliwością czekamy na następne.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały
w Serocku przedszkolem talentów!
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. Pod koniec kwietnia
przeprowadzona została bieżąca konserwacja
szlaków, polegająca na uzupełnieniu i wy-

mianie oznakowania, szlakowskazów, a także
tablic informujących o przebiegu szlaków.
Szlaki zostały wytyczone w ten sposób, aby
podczas przejażdżki można było się nasycić
pięknem otaczającej nas przyrody, ale także
aby odwiedzić ciekawe miejsca znajdujące
się na terenie naszej gminy. Zgodnie z założeniem wiele odcinków poprowadzonych jest
drogami leśnymi, wśród pól uprawnych i sa-

dów, wzdłuż linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego. Łączna długość czterech szlaków rowerowych: żółtego, czerwonego, niebieskiego
i czarnego wynosi 88,6 km.
Wkrótce zostaną wydane mapki szlaków
rowerowych, a także ruszy konkurs fotograficzny promujący nasze szlaki.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Nasze przedszkole, w okresie od 21 września 2015 r. do 21 marca 2016 r., brało udział w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod nazwą
„Przedszkole talentów” edycja III.
Celem konkursu było rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań oraz talentów. Przedszkole uczyło kreatywności najmłodszych
poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań.
Po wykonaniu szeregu zadań przewidzianych regulaminem konkursu i pozytywnym ukończeniu kursu przez koordynatora, nasze
przedszkole uzyskało CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA TALENTÓW!
Emilia Grzegorczyk

Gimnazjum w Serocku
- Erasmus + „Aktywnie po wiedzę”
W lutym 2016 r. Gimnazjum w Serocku
przygotowało i złożyło wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus + i rozpoczęło tym samym starania o pozyskanie środków
z programu w zakresie: Edukacja Szkolna –
Akcja1 – mobilność edukacyjna.
W bieżącym roku do Agencji wpłynęło
695 wniosków. W wyniku selekcji konkursowej nasz wniosek został zatwierdzony przez
Narodową Agencję Programu Erasmus +
i umieszczony na liście rezerwowej, mając
tym samym szansę na zaakceptowanie do realizacji w przypadku uzyskania przez Narodową Agencję, dodatkowych środków finansowych dla sektora Edukacja Szkolna.
Warunkiem aplikowania o środki unijne w programie było opracowanie „Europejskiej Strategii Rozwoju Szkoły”, w któ-

8

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

rej określiliśmy obszary działania naszej
placówki wymagające poprawy. Uwzględniliśmy w niej zgodność zaplanowanych
działań z rzeczywistymi potrzebami szkoły
i jej specyfiką oraz wskazaliśmy długofalowe korzyści wynikające z udziału szkoły w projekcie. Cele udziału gimnazjum
w programie zostały wspólnie wypracowane i określone przez nauczycieli i dyrektora
szkoły, w oparciu o zdiagnozowane podczas
odbywającej się we wrześniu 2015 r. ewaluacji całościowej przeprowadzonej przez
Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Projekt, który po uzyskaniu środków
chcielibyśmy realizować, nazwany został
„Aktywnie po wiedzę” i ma na celu poprawę jakości pracy placówki poprzez udział
jej pracowników w wyjazdach zagranicz-

nych, takich jak kursy i szkolenia w wybranych instytucjach w Hiszpanii i Portugalii.
Obserwacja pracy w szkołach partnerskich
lub innych organizacjach związanych z edukacją szkolną na terenie Unii Europejskiej
ma służyć wdrażaniu nowych rozwiązań
zaobserwowanych za granicą i zaowocować
przeniesieniem odpowiednich elementów
pracy do naszej szkoły. W trakcie tych wyjazdów pracownicy szkoły będą mogli podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez
poznawanie nowoczesnych i innowacyjnych
metod nauczania oraz zarządzania placówką, co pozwoli na poprawę jakości pracy
szkoły w obszarach określonych przez nas
w „Europejskiej Strategii Rozwoju Szkoły”
oraz wpłynie na pogłębienie współpracy
międzynarodowej.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Spektakl w 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W czwartek 28 kwietnia 2016 r., w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku odbył się spektakl w 225. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na tle kopii
(w oryginalnych rozmiarach) obrazu słynnego polskiego malarza Jana Matejki, zatytułowanego „Konstytucja 3 Maja 1791”, który powstał w 100. rocznicę uchwalenia Konstytucji,
aktorzy odegrali sceny z tego historycznego
wydarzenia. W postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wcielił się Jacek Pacocha,
postać marszałka Stanisława Małachowskiego przedstawił Wojciech Machnicki, a Jana
Suchorzewskiego zagrał Stanisław Banasiuk.
Przedstawienie zostało wystawione dla młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Serock.
Głównym prowadzącym spotkanie był kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie Jan Daniel Artymowski. Na prelekcji kustosz
opowiedział o początkach powstawania dzieła Jana Matejki. Przedstawił najważniejsze
historycznie postacie znajdujące się na obra-

ręce symbol władzy - laskę marszałkowską,
a w prawej tekst konstytucji unoszony do
góry w triumfalnym geście. Drugą postacią,
również niesioną na ramionach przez posłów,
był Kazimierz Nestor Sapieha - marszałek
konfederacji litewskiej, drugi marszałek Sej-

Aktorzy Teatru Atlantis z Warszawy odgrywali na żywo sceny z obrazu, przypominając
najistotniejsze fragmenty Ustawy Zasadniczej.
Prowadzący zadał widzom pytanie, jakie
były podstawowe założenia reformy - młodzież jednogłośnie odpowiedziała, że najważ-

zie i krótko scharakteryzował każdą z nich.
Zwrócił uwagę na centralny plan dzieła malarza, w którym widoczna jest postać marszałka Małachowskiego, trzymającego w lewej

mu Wielkiego. Innymi, również ważnymi
postaciami przedstawionymi na obrazie, byli
Hugo Kołłątaj w stroju kapłana, oraz marszałek wielki litewski Ignacy Potocki.

niejsze było zniesienie liberum veto oraz wolnej elekcji. Specyficzną postacią w spektaklu,
którą widzowie na pewno zapamiętali, był Jan
Suchorzewski - poseł ziemi kaliskiej, który
próbował nie dopuścić do uchwalenia konstytucji. Rzucił się pod nogi króla, grożąc, że
zabije swojego 6-letniego syna, ponieważ nie
chce, aby żył w „niewoli”, jaką daje konstytucja.
Pod koniec marszałek Stanisław Małachowski przekazał na ręce króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego tekst Konstytucji 3 maja, aby
król mógł przytoczyć widzom najważniejsze
fragmenty Ustawy Zasadniczej. Po odczytaniu
tekstu można było usłyszeć: Wiwat król! Wiwat
Konstytucja! Na zakończenie zaprezentowany
został pochód posłów w celu zaprzysiężenia
wraz z królem tekstu Konstytucji uchwalonej
3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni.
Dla uczniów była to wyjątkowa, zapadająca w pamięć lekcja historii Polski.
CKiCz w Seorcku
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Tydzień Bibliotek w Serocku

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku włączyło się w obchody XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, pod hasłem „Biblioteka inspiruje”.
W dniach 10-14 maja w Bibliotece w Serocku przy ulicy Kościuszki 15 miało miejsce
szereg imprez, służących zwiększeniu zainteresowania książką i szeroko pojętą wiedzą.
We wtorkowe przedpołudnie 10 maja
2016 r., aktorka Bożena Furczyk czytała zaproszonym do biblioteki dzieciom z młodszych klas szkoły podstawowej, o ciekawych
przygodach Matyldy, tytułowej bohaterki
powieści Roalda Dahla, która doczekała się
ekranizacji.
Następnego dnia, w środę 11 maja w bibliotece gościły czterolatki i pięciolatki z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala
Hałabały w Serocku. Podczas tego spotkania
dzieci poznały zasady obowiązujące w bibliotece. Dodatkowo przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały czytanych wierszyków dla
dzieci, m.in. „Kaczka dziwaczka”, „Chrząszcz
brzmi w trzcinie” i wielu innych.

Zwieńczeniem Serockiego Tygodnia Biblioteki był sobotni „Wieczór w Bibliotece”
w dniu 14 maja 2016 roku. Podczas jego
trwania dzieci i młodzież w czasie spotkania z popularną autorką książek Agnieszką Tyszką, poznały tajniki jej twórczości.

Wszystkie książki tej autorki można wypożyczyć w naszej bibliotece. W drugiej części
dnia odbyły się warsztaty plastyczne pod
kierunkiem ilustratorki książek dla dzieci
i programów dziecięcych w Telewizji Polskiej, Magdaleny Jasny.

Zgodnie z tegorocznym hasłem przewodnim Tygodnia Bibliotek młodzież mogła
się przekonać, że biblioteka jest coraz bardziej nowoczesna, posiada atrakcyjną ofertę edukacyjno-kulturalną, a także zapewnia
swobodny dostęp do wszelkich informacji,
które mogą stanowić doskonałe źródło ciekawych pomysłów. Biblioteka coraz częściej
poszerza ludzkie horyzonty, jest interesującym miejscem do spędzania wolnego czasu,
a także twórczego myślenia. Biblioteka to
INSPIRACJA.
Wszystkim naszym gościom serdecznie
dziękujemy i gorąco zapraszamy do odnalezienia własnych inspiracji w naszej bibliotece.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Wojciechowe świętowanie

W piękny sobotni dzień – 28 maja – zakończyło się Wojciechowe Świętowanie, które
od 17 kwietnia obfitowało w szereg wydarzeń
sportowych i kulturalnych organizowanych
z okazji Dni Patrona Serocka św. Wojciecha.
W tym roku barwnym korowodem w stylu
„EKO” - promującym m.in. akcję “Drzewo
600-lecia” - rozpoczęła się największa impreza w Serocku. Tradycyjnie już, ze stadionu miejskiego, pod wodzą św. Wojciecha,
władz miasta, w towarzystwie przedstawicieli
miast partnerskich – Lanskroun (Czechy),
Ignaliny (Litwa), Celleno (Włochy), Dzierżoniowa i Radzionkowa - wyruszył barwny
korowód. Przy akompaniamencie orkiestry
dętej uczestnicy przemarszu przeszli ulicami
miasta w kierunku rynku, gdzie wszystkie
grupy witali aktorzy Barbra Kurdej-Szatan

i Maciej Łagodziński oraz władze Serocka.
Prowadzący, krótko przedstawiali uczestników korowodu, opisując jednocześnie formę
w jakiej włączyli się w jego tegoroczny ekologiczny charakter. Wszyscy w interesujący
sposób starali się pokazać, poprzez swój strój
i serię akcesoriów, proekologiczny i zdrowy
styl życia. Mieszkańcy i goście ustawieni na
trasie przemarszu korowodu mogli podziwiać
barwne i pomysłowe przebrania, interesujące
plansze z rysunkami i hasłami promującymi zdrowy styl życia. W korowodzie, jak co
roku, wzięli udział zarówno młodsi jak i starsi
mieszkańcy naszej gminy. Pod opieką rodziców pląsały nimfy w kwietnych strojach, maleńkie egzotyczne tancerki, kwietni panowie,
papierowe ludki. W korowodzie prezentowali
się pasjonaci sportów różnych, aktywni seniorzy, strażacy, automobiliści, motocykliści, cykliści, wędkarze, pszczelarze, tancerze
ludowi, formacje wojskowe z różnych epok,
harcerze. Przybycie kolejnych grup uczestników na serockim rynku oklaskami i salwą

okrzyków witali przechodnie. W śród uczestników były: stowarzyszenia, fundacje i grupy
nieformalne – na rowerach lub pieszo, z flagami, transparentami, kotylionami wielkich
rozmiarów, balonami. Wszyscy maszerowali
z wielkim potencjałem energii, z roześmianymi buziami i w dobrych humorach zakończyli
prezentację na serockim rynku.
Ta radosna i kolorowa parada była wspaniałym zwieńczeniem tegorocznego Wojciechowego świętowania. Na rynku już czekały
na wszystkich rozstawione stoiska promocyjne
i gastronomiczne oraz wielka scena, z której
mieszkańców i gości powitał Burmistrz Miasta
i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, życząc
udanej zabawy i wielu wspaniałych wrażeń.
Jako pierwszy na scenie pojawił się Artur Pon-
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konała utwór z repertuaru Lady Pank – Stacja
Warszawa. Ponowieni na scenie pojawiła się
sekcja taneczna: ”Alexia Serock”, tym razem
towarzysząca Klaudii Krawczyk z zespołu
„Incanto” wykonującej piosenkę z repertuaru
Alana Walkera „Faided”. Gromkimi brawami
nagrodzony został występ uzdolnionych solistów CKiC. Joanna Gorczyńska wspaniale
zinterpretowała utwór „It’s not goodbye” z repertuaru Laury Paussini, a Łukasz Dziaduszek brawurowo wykonał piosenkę zespołu
Bastille „Things we lost in the fire”. Prezenta-

tek, aktor Teatru Polskiego w Warszawie, który
– w towarzystwie młodszego pomocnika – zapowiadał występy dzieci i młodzieży z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Bogaty program estradowy wychowanków sekcji
artystycznych CKiC w Serocku oraz gminnych
placówek oświatowych zapoczątkował występ
zespołu „Gumisie” z Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z prezentacją „Wiosenny taniec”. Następnie widzowie mogli podziwiać
wokalne umiejętności Dziecięcego Zespołu
„Violinki” ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, który zaśpiewał utwór „Papuga z dziobem
na kłódkę” oraz grupy „Kantyczki II” z CKIC
w Serocku z utworem „Serduszko”. Serca publiczności podbił utalentowany duet Karoliny
Bartnikowskiej i Katarzyny Lipskiej z Gimnazjum w Serocku, który zaśpiewał i zagrał utwór
„Say something”. Na zakończenie pierwszej
wokalnej części występów zaprezentował się
Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku wykonując utwór „Na raz, na dwa”.
W drugiej części na scenie zagościły występy grup tanecznych CKiC: „Alexia Mini”,
„Alexia Lalki”, „Alexia Serock” prezentując
ciekawy i wymagający niezwykłych zdolności akrobatycznych program artystyczny,
który spotkał się z gorącym przyjęciem widzów. Gromkimi brawami oklaskiwano występ Anny Malinowskiej i grupy wokalnej
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli
Kiełpińskiej, która zaśpiewała utwór „Jesteś
jak cień”. Tuż po nich na scenie prezentowała się, pochodząca z tej samej szkoły, grupa
wokalna z grającym na gitarze elektrycznej
i śpiewającym Kamilem Maciejewskim oraz
basistą Arturem Szymaniakiem. Grupa wy-

cję grup tanecznych i wokalnych zamykał występ „Kantyczek” z CKiC zdobywczyń tytułu
Grand Prix tegorocznego przeglądu amatorskiej twórczości, które wykonały dwa utwory:
„Muchomory” i „Little mee”.
W wieczorną część programu estradowego wprowadziły wszystkich gorące afrykańskie
rytmy w wykonaniu zespołu Coco Afro. Ten
sześcioosobowy skład muzyków-wokalistów,
wykonał największe przeboje muzyki afrykańskiej oraz hawaiiana takich zespołów jak: Bony
M., Goombay Dance czy Saragossa Band. Swoją
muzyką, dźwiękami bębnów oraz żywiołowym

tańcem przeniósł zebranych gości w gorące klimaty afro i rozgrzał przed koncertem zespołu
Czadoman. Zanim jednak porwały wszystkich
taneczne rytmy w stylu disco polo, na scenie
pojawił się Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku Tomasz Gęsikowski w towarzystwie prowadzących wieczorną część
koncertów - Barbary Kurdej-Szatan i Macieja
Łagodzińskiego. Dyrektor przedstawił aktorów
oraz życzył zebranej publiczności miłej zabawy.
Następnie na estradzie pojawił się wyczekiwany
przez wszystkich Czadoman - wokalista z wieloletnim doświadczeniem na scenie muzyki
rozrywkowej. Zrobił on karierę w oszałamiającym tempie. Od niedawna tworzy rewolucję w polskiej muzyce tanecznej. Początkowo
Czadoman uwodził nie tylko charakterystyczną barwą głosu, ale i niekonwencjonalnym
strojem. Na serockiej scenie zaprezentował
się w charakterystycznych dla siebie żółtych
wysokich glanach i w towarzystwie czterech
tancerek. Widzowie wspaniale bawili się przy
największych przebojach gwiazdy disco polo.
Piosenki „Chodź na kolana” i „Ruda tańczy jak
szalona” porwały miłośników nie tylko muzyki
tanecznej, ale wszystkich zebranych pod sceną
widzów. Występ Czadomana był silnym punktem sobotniego wydarzenia i dostarczył niezapomnianych wrażeń i emocji!.
Po dużej dawce energii muzycznej, na
scenie pojawiła się Formacja Chatelet. Krakowski kabaret założony jesienią 1996 r. jest
laureatem Grand Prix na najważniejszym festiwalu w Polsce – przeglądzie kabaretów PAKA.
W ciągu tych kilkunastu lat przez Chatelet
przewinęło się wielu kabaretowych artystów
(m.in. Jerzy Jan Połoński, Tomasz Jachimek,
Adam Grzanka). Podczas Wojciechowego
Świętowania Formacja Chatelet wystąpiła
w składzie Adam Małczyk „Mały” – lider
zespołu - sceniczny przywódca, aktor, autor
tekstów, wokalista, Michał Pałubski „Misiek”
– człowiek guma i sceniczny kameleon, aktor,
autor tekstów, wokalista; Barbara Tomkowiak
„Basia” – aktorka kabaretowa, wokalistka oraz
Askaniusz Petynka „Askaniusz” – dźwiękowiec, sporadycznie aktor i perfekcjonista.

Formacja swoim występem podbiła serca serockiej publiczności, nawiązując z nią świetny
kontakt, bawiąc i rozśmieszając. Kabareciarze
zaprezentowali bogaty program artystyczny
obfitujący w zabawne „gagi” oraz przepełniony
improwizacjami, które spotkały się z gorącym
przyjęciem wśród widowni.
Na zakończenie scenicznych występów
zagrał dla wszystkich wyczekiwany Pectus.
Zespół powstał 2005 r. w Rzeszowie, ma na
swoim koncie trzy albumy, wiele nagród i wyróżnień. Zespół jest m.in. Finalistą 44 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej "Debiuty"
Opole 2007 oraz laureatem złotej płyty, którą
otrzymał na 46. Międzynarodowym Sopot
Festival za swój debiutancki album. Zespół
Pectus był doskonałym dopełnieniem niezwykle udanego Wojciechowego Świętowania. A wspaniała publiczność serocka, która
zapełniła po brzegi nasz rynek, bawiła się doskonale przy dźwiękach „Dla Ciebie” i „Barcelona”. Zespół oczarował serocką publiczność,
porwał ją swoją energią i zachwycił niezwykłą
scenografią tworzoną w dużej mierze dzięki
efektom multimedialnym. Tradycyjnie już
Wojciechowe świętowanie zakończył pokaz
sztucznych ogni, który zapowiedzieli Barbra
Kurdej-Szatan i Maciej Łagodziński. Fajerwerki zabłysły na serockim niebie i w spektakularny sposób zamknęły tegoroczne obchody Dnia Patrona Serocka św. Wojciecha.
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Obchody Dnia Strażaka

Uroczyste gminne obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 135. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Serocku odbyły się 14 maja 2016 r. w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. W uroczystości uczestniczyli
Strażacy Ochotnicy ze wszystkich gminnych
jednostek OSP   (Gąsiorowo, Serock, Wola
Kiełpińska i Stanisławowo) wraz z żonami
i osobami towarzyszącymi. Ponadto gminne
Święto Dnia Strażaka zaszczycili swoją obecnością:
dh Krzysztof Goślicki - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Legionowie,
st. bryg. Mieczysław Klimczak - Komendant Powiatowy PSP w Legionowie,
st. Bryg. Arkadiusz Pich - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie,
dh Marian Malinowski - Komendant
Miejsko-Gminny Straży Pożarnych w Serocku
mł. chor. Andrzej Woźniak – Komendant
Wojskowej Straży Pożarnej w Zegrzu,
dh Jacek Cendrowski - Prezes Zarządu
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
RP w Legionowie, Koło nr 5,
ks. Jerzy Sieńkowski - Mazowiecki Kapelan Strażaków,
ks. Dziekan Dariusz Rojek - Proboszcz
parafii pw św. Anny w Serocku,
ks. Andrzej Marchlewski - Proboszcz parafii pw św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą
w Woli Kiełpińskiej,
Józef Zając - Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Serock
Anna Gajewska i Janina Osińska - radne
Rady Powiatu Legionowskiego,
Artur Borkowski - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku
Radni Rady Miejskiej w Serocku.
W wystąpieniu okolicznościowym
Burmistrz Miasta i Gminy Serock przywitał wszystkich gości, którzy zechcieli
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osobiście uczestniczyć w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Serocku i jubileuszu 135-lecia powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Serocku. Burmistrz,
jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Serocku,
w krótkich słowach odniósł się do szczególnej roli jaką spełniają strażacy ochotnicy w dziedzinie niesienia pomocy poszkodowanym oraz ratowania ludzi i mienia.
Poinformował zebranych o osiągnięciach
gminnych jednostek OSP oraz o planach
ich doposażenia. Pogratulował dotychczasowych osiągnięć - szczególnie jubilatom
z Serocka oraz złożył życzenia w związku
z obchodzonym świętem i jubileuszem.
Nie zabrakło okolicznościowych prezentów, które odebrali Prezesi Zarządów OSP
z terenu gminy. W imieniu jednostki OSP
Serock – współorganizatora i jubilata referat pt. „Historia OSP Serock” wygłosił dh Kamil Łaniewski. Z poruszeniem
przekazywał najistotniejsze informacje
z przeszłości jednostki. Ochotnicza Straż
Pożarna z Serocka to jedna z najstarszych
Ochotniczych Straży Pożarnych na Mazowszu. Wzruszające były słowa o znaczeniu i symbolice sztandaru z 1901 r.,
przekazywanego z pokolenia na pokolenie
strażaków, również podczas I i II wojny
światowej. Bardzo uroczysty i podniosły
charakter miała ceremonia poświęcenia
sztandaru i jego przekazania. Aktu poświęcenia sztandaru dokonali wspólnie ks.
Jerzy Sieńkowski - Mazowiecki Kapelan
Strażaków i ks. Dziekan Dariusz Rojek Proboszcz parafii pw św. Anny w Serocku.
Wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki oraz Prezes zarządu
OSP Serock dh Sławomir Czerwiński –
fundatorzy odrestaurowania sztandaru.

Symbolicznego przekazania sztandaru pod
opiekę młodszemu pokoleniu strażaków
ochotników z OSP Serock dokonał Prezes
Zarządu razem z przedstawicielami starszego pokolenia strażaków - starszyzną
jednostki.
Osobiste życzenia dla strażaków w trakcie
uroczystości przekazali:
st. bryg. Mieczysław Klimczak - Komendant Powiatowy PSP w Legionowie
Pan Artur Borkowski - Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Pani Janina Osińska – radna Rady Powiatu Legionowskiego w imieniu Starosty Legionowskiego.
Pan Konrad Michalski w imieniu Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jana Żaryna.
Pisemne gratulacje i życzenia dla Strażaków Ochotników z terenu gminy nadesłali
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak, Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP
dh Antoni Tarczyński. Z okazji obchodzonego święta i jubileuszu 135-lecia OSP Serock
Prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP
RP przyznało odznaczenia. W trakcie uroczystości odznaczeni zostali:
1. dh Sławomir Król - Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza
2. dh Sławomir Czerwiński - złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa po raz drugi
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego odznaczeni zostali niżej
wymienieni druhowie:
Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa

dh Henryk Słojkowski
Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
dh Calak Mariusz,
dh Szymański Stanisław,
Kowalewski Edward,
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
dh Jasiński Konrad,
dh Pawlicki Tomasz,
dh Chudy Grzegorz,
dh Gilert Tomasz
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Legionowie nadało
odznakę Wzorowy Strażak. Otrzymali ją niżej
wymienieni druhowie:
dh Wasążnik Emil,
dh Łaniewski Kamil,
dh Włodarczyk Przemysław,
dh Salwin Sebastian,
dh Kalinowska Sylwia.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Serocku nadano odznakę za wysługę lat niżej
wymienionym członkom jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Serocka, Woli Kiełpińskiej i Gąsiorowie:
dh Malinowski Marian - 50 lat,
dh Trześniewski Jerzy - 50 lat,
dh Krzyczkowski Marian - 45 lat,
dh Sieńkowski Aleksy - 45 lat,
dh Walkowski Henryk - 45 lat,
dh Krzywicki Leszek - 35 lat,
dh Czerwiński Sławomir - 30 lat,
dh Jasiński Kazimierz - 30 lat,
dh Król Sławomir - 30 lat,
dh Pawlak Krzysztof - 30 lat,
dh Sajnóg Jan - 30 lat
dh Łaniewki Andrzej - 25 lat,
dh Pawlicki Mariusz - 20 lat,
dh Słojkowski Henryk - 20 lat,
dh Mieciek Sławomir - 20 lat,
dh Calak Mariusz - 15 lat,
dh Szymański Stanisław - 15 lat,
dh Krzyczkowski Marcin - 15 lat,
dh Wasążnik Emil - 10 lat,

dh Jasiński Konrad - 10 lat,
dh Pawlicki Tomasz - 10 lat,
dh Chudy Grzegorz - 10 lat,
dh Łaniewski Kamil - 10 lat,
dh Salwin Sebastian - 10 lat,
dh Kalinowska Sylwia - 10 lat,
dh Pawlak Rafał - 10 lat,
dh Włodarczyk Przemysław - 5 lat,
dh Olbryś Rafał - 5 lat,
dh Brejnakowski Paweł - 5 lat,
dh Chudy Daniel - 5 lat,
dh Chmura Marcin - 5 lat.
Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Serocku nadało odznakę MDP niżej wymienionym członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Serocku:
Srebrną odznakę Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej otrzymał:
dh Krydus Norbert
Brązową odznakę Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej otrzymali:
dh Sokołowski Michał,
dh Włodarczyk Piotr,
dh Chmura Kamil,
dh Czerwiński Jakub.

Aktu wręczenia medali i odznaczeń dokonali wspólnie Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSPRP w Legionowie dh
Krzysztof Goślicki, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Serocku
dh Sylwester Sokolnicki oraz Komendant
Powiatowy PSP w Legionowie st. bryg. Mieczysław Klimczak. W imieniu odznaczonych
i wyróżnionych podziękował Prezes Zarządu OSP Serock dh Sławomir Czerwiński,
który w imieniu OSP wręczył osobom ścisle
współpracującym z jednostką pamiątkowe
statuetki.
Organizatorem i gospodarzem części
artystycznej było Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Tradycyjnie z okazji
tego święta, część artystyczną pełną humoru i zabawy wypełnił program kabaretowy.
W tym roku dla strażaków wystąpił Kabaret
Kałamasz „Ławeczka Ranczo”. Aktorzy rozbawili publiczność programem pełnym inteligentnych i zabawnych dialogów. Artyści
z humorem opowiadali o sprawach ważnych
i codziennych. Po koncercie goście mogli
spędzić czas podczas miłych rozmów przy
słodkim poczęstunku - nie zabrakło także
wspaniałego tortu.
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55-lecie szkoły w Jadwisinie

09 maja 2016 r. Szkoła Podstawowa im.
Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie obchodziła niezwykłe święto, które spinało klamrą
dwie uroczystości: jubileusz 55-lecia szkoły
i 130. rocznicę urodzin jej Patrona.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych gminy: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock pan Józef Zając wraz z radnymi: panem
Krzysztofem Pielachem, Włodzimierzem
Skośkiewiczem oraz przewodniczącym Komisji Oświaty panem Mariuszem Rosińskim;
Prezes Zarządu Powiatowego ZNP w Legionowie pani Elżbieta Pazio; dyrektorzy szkół
i placówek kulturalno
-oświatowych; proboszcz Andrzej Marchlewski; emerytowani
pracownicy; rodzice; absolwenci; uczniowie;
nauczyciele; pracownicy administracji i obsługi szkoły. Wszyscy Ci, którzy niezależnie
od czasu i okoliczności tworzyli historię tej
szkoły na przestrzeni pięćdziesięciu pięciu
lat, stanowili jej właściwą energię, pozostawili
w niej cząstkę siebie i nadal tworzą atmosferę
tego miejsca.
Jubileusz szkoły to nie tylko jej wielkie
święto, ale i czas wspomnień, refleksji, które
mimo upływu czasu zawsze pozostają w pamięci, to połączenie tradycji z nowoczesnością i młodością. Po powitaniach gości przez
panią dyrektor szkoły Marię Jacak, wysłuchaliśmy wierszowanej historii szkoły zapre-

zentowanej przez uczennicę kl. III b – Olę
Dąbrowską. Nie zabrakło w niej informacji
o osobach, którym szkoła zawdzięcza najwięcej, którzy bezpośrednio przyczynili się
do jej powstania i rozwoju - o długoletniej
nauczycielce pani Irenie Rempalskiej oraz
przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego
- panu Bronisławie Krawczyku.
Następnie pani Anna Błaszczyk, w imieniu całej społeczności szkolnej, podziękowała wszystkim dotychczasowym dyrektorom
szkoły, paniom: Irenie Beli, Ewie Modzelewskiej, Zofii Sawickiej, Annie Zdunek –
Sokołowskiej oraz panu Józefowi Zającowi i obecnej pani dyrektor Marii Jacak, za
trud i wysiłek włożony w rozwój naszej placówki, za niezwykłą, pełną pasji poświęcenia
pracę, za realizację wielu cennych przedsięwzięć, służących dobru dziecka i podnoszących poziom nauczania i wychowania.
W kolejnych podziękowaniach skierowała nasze myśli ku nauczycielom, którzy pracowali w naszej szkole i odcisnęli swój ślad na
trwałe w sercach i umysłach kolejnych pokoleń uczniów naszej "tysiąclatki"; wszystkim
pracownikom, którzy zawsze dokładali starań, aby szkoła, świetlica i stołówka sprawnie
funkcjonowały, by było czysto, ciepło i przyjemnie - po prostu jak w domu; rodzicom, dotychczasowym członkom, przewodniczącym
Komitetów Rodzicielskich i Rad Rodziców,

bez których wsparcia i pomocy dobra działalność szkoły nie jest możliwa oraz wszystkim zaprzyjaźnionym instytucjom.
Każdy jubileusz jest okazją do podsumowań, oceny dotychczasowej działalności. To
również czas do wytyczenia sobie nowych
celów, podejmowania nowych zobowiązań,
stąd pani dyrektor krótko poinformowała zgromadzonych na uroczystości, iż przez
wszystkie lata swojej działalności szkoła w Jadwisinie była i jest placówką prężnie działającą zarówno na niwie oświatowej, jak i w środowisku lokalnym. Szkoła nadal będzie
podtrzymywać tradycje minionego okresu,
a z drugiej strony łączyć się z nowoczesnością. Przez 55 lat rozwijała się i piękniała, a jej
obecny wizerunek zawdzięczamy władzom
samorządowym Miasta i Gminy Serock, zaprzyjaźnionym instytucjom, a także całej społeczności szkolnej.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
pan Józef Zając, prezes Zarządu Powiatowego ZNP w Legionowie pani Elżbieta Pazio, przedstawiciel Teatru Dramatycznego
im. J. Szaniawskiego w Płocku pan Leszek
Skierski, oraz ksiądz proboszcz Andrzej Marchlewski i pan Mariusz Rosiński- przewodniczący Komisji Oświaty.
Na ręce pani dyrektor przekazano kwiaty,
życzenia i upominki od przybyłych gości.

Święto Szkoły i 130. rocznica urodzin naszego Patrona stały się dla nas inspiracją do
przeprowadzenia konkursów: plastycznego,
literackiego oraz multimedialnego. Nagrodzony film ucznia kl.VI Kacpra Andryszczyka wzbudził wśród oglądających żywe zainteresowanie i zyskał duży aplauz. Za najlepsze
prace konkursowe uczniowie otrzymali nagrody w postaci książek i dyplomów.
Punktem kulminacyjnym części oficjalnej uroczystości było odsłonięcie tablicy
pamiątkowej, przedstawiającej historię starej szkoły w Jadwisinie, po której ślad został tylko na zdjęciach i we wspomnieniach
żyjących osób. Fundatorem, projektantem
i wykonawcą części graficznej tablicy jest
nasz absolwent i wnuczek przewodniczącego
Komitetu Budowy Szkoły pan Marcin Wroniak, a twórcą projektu i wykonawcą części
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gólne wyrazy wdzięczności za pomoc i przygotowanie obchodów 55-lecia szkoły i 130.
rocznicy urodzin Patrona złożyła zaangażowanym w przygotowanie święta nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi,
uczniom oraz rodzicom.  
Później goście mieli okazję obejrzeć
kącik Patrona, wystawę nagrodzonych
uczniowskich prac konkursowych, wystawę
pamiątkowych zdjęć, stare kroniki szkoły,
wpisać się do "Księgi Gości". To była również
okazja do wspomnień, rozmów, odnowienia
przyjaźni przy filiżance kawy i smacznym
cieście.
Mamy nadzieję, że ten jubileuszowy
dzień zapisze się trwale w dobrych wspomnieniach wszystkich jego uczestników.
A.Błaszczyk, J.Pikora
SP Jadwisin

Osiągnięcia
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
Plastyczne

W kwietniu podopieczni Pani Pauliny
wzięli również udział w XXVI Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art
organizowanym przez Goleniowski Dom
Kultury. W tym roku tematem prac malarskich i grafiki artystycznej była rodzina.
Wyróżnienie na tym festiwalu trafiło do Weroniki Kanigowskiej, która w bardzo piękny
i ciekawy sposób przedstawiła na obrazie relacje panujące w rodzinie.
Gratulujemy wszystkim wygranym i życzymy dalszych sukcesów.

„Teatr – to przede wszystkim człowiek - aktor, który poprzez słowo i ruch kreuje postać.
Jednak na scenie często wraz z aktorem występuje lalka teatralna, animowana przez niego kukła, pacynka, jawajka i marionetka. Gdy
widzimy taką lalkę, która chodzi, mówi, mamy
wrażenie, że ona żyje, że jest prawdziwa...”
W tym roku po raz czwarty Zielonogórski Ośrodek Kultury zorganizował konkurs
plastyczny "Magia teatru - lalka teatralna",
który był skierowany do dzieci z całej polski.
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać lalki teatralne do baśni Hansa Christiana Andersena

Lalka Anny Strauchold

Lalka Luizy Srebnik
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drewnianej, pan Jacek Skośkiewicz – absolwent i rodzic.
Odsłonięcia tablicy dokonali: pani Eulalia Szwed, pani Irena Beli – nauczycielki pracujące w starej szkole, pan Józef Zając, pan
Marcin Wroniak i pani Maria Jacak.
Następnie odbyła się część artystyczna,
koncert słowno-muzyczny, będący niezwykłą podróżą w czasie, pozwalającą wniknąć
w mury naszej szkoły, pójść ścieżką szkolnych lat, odkryć czas miniony, poczuć atmosferę nauki, pracy, to, czego doświadczamy w ciągu dziesięciu miesięcy każdego roku
szkolnego. W koncercie tym wystąpiły dzieci
ze wszystkich klas naszej szkoły, a głównym
wykonawcą części muzycznej był zespół wokalno-taneczny „Violinki”.
Na koniec pani dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie, a szcze-

„Calineczki” oraz „Alicji w krainie czarów”
Lewisa Carrolla.
28 kwietnia w Zielonej Górze odbyło się
uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Na konkurs wpłynęły 334 prace z całej Polski. Jury
dokonało oceny i zakwalifikowało do wystawy
134 prace indywidualne i 1 pracę grupową.
W gronie laureatów tego konkursu znalazły się podopieczne pracowni plastycznej
Pani Pauliny Nowaczyk-Pisarskiej. Nagrody
główne otrzymały: Zuzanna Murawska, Luiza
Srebnik oraz Anna Strauchold.

Paulina Nowaczyk-Pisarska,
Anna Strauchold
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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tarzyna Zygmont (aktorka, wokalistka, kompozytorka), Marcin Kurek vel Kotaluk (promotor i menager m.in. zespołu Kobranocka).
Wyróżnienie w kategorii dorośli zdobyła Joanna Gorczyńska, II miejsce w kategorii szkoła ponadgimnazjalna zdobył Łukasz
Dziaduszek, I miejsce oraz tytuł Grand Prix
zdobyła Klaudia Krawczyk. Miło nam poinformować, że Klaudia w ramach nagrody głównej wystąpi dnia 5 czerwca podczas
Dni Mrozów, gdzie wykona utwór wspólnie
z gwiazdą imprezy - zespołem Kobranocka. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się

Gimnastyka w Zegrzu
Aktywność fizyczna jest ważna w każdym
wieku, często działa jak lekarstwo. Dobrze
o tym wiedzą słuchacze Serockiej Akademii
Seniora ćwicząc 3 razy w tygodniu.
Seniorzy z Zegrza od dawna widzieli potrzebę i zabiegali o zorganizowanie gimnastyki u siebie.
Od kwietnia Serocka Akademia Seniora
uruchomiła zajęcia z gimnastyki w Zegrzu.
Salę do ćwiczeń udostępnił bezpłatnie Ko-

mendant CSŁiI płk Ireneusz Fura w porozumieniu z panią Katarzyną Tomporowską
kierownikiem Klubu CSŁiI wZegrzu. Zajęcia
z gimnastyki odbywają się raz w tygodniu
w sali byłego Kasyna Wojskowego. Pod okiem
Kingi Frąckiewicz panie i panowie w ,,średnim wieku” pilnie ćwiczą inwestując w swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Wspólne
ćwiczenia sprzyjają również integracji i zacieśnianiu więzi społecznych.

Za zajęcia pobierane są opłaty semestralne. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy, bo im więcej mamy lat tym bardziej
aktywność fizyczna jest niezbędna dla naszego zdrowia.
Wiceprezes
Serockiej Akademii Seniora
Bożena Zalewska

Luiza Srebnik, Anna Strauchold i Zuzanna Murawska

Muzyczne

W dniu 16 kwietnia w warszawskim
Domu Kultury Zacisze odbył się VI Przegląd
wokalny dla dzieci i młodzieży SŁOWIKONADA.
Wzruszenia, radość, piękno muzyki,
ciepli i uśmiechnięci jurorzy: Danuta Błażejczyk, Anna Komorowska-Kwaśniewska
i Jakub Wocial, zaciśnięte kciuki rodziców

(w tym w kategorii IV – 23 solistów, w kategorii V – 15 solistów).
W dniu 17 kwietnia wysłaliśmy na kolejny przegląd podopiecznego Pani Mai
Radomskiej – Łukasza Dziaduszka, który
utworem pt. „St. Jude” z repertuaru Florence
+The Machine wywalczył sobie wyróżnienie
w kategorii 15-19 lat w tegorocznym VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej O’beeBOK. Oceny prezentacji
dokonało Jury w składzie: Natalia Piotrowska,
Iwona Prugar-Fiedorowicz, Paweł Filasiński
oraz Jan Pałys. W Konkursie wzięło udział
141 podmiotów wykonawczych – solistów
i zespołów w sześciu kategoriach wiekowych.
X Wojewódzki Przegląd Twórczości
Artystycznej – Kulturomaniak 2016 organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury
w Mrozach w dniu 11 maja (dzień śpiewu)
okazał się szczęśliwy dla reprezentantów
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Prezentacje oceniało Jury w składzie: Dorota
Wasilewska (wokalista, kompozytorka), Ka-

Klaudia Krawczyk
22 maja podczas finału X Jubileuszowego
Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej - Kulturomaniak 2016. Laureaci tegorocznego Konkursu obejrzeli i wysłuchali
recital w wykonaniu Ewy Błaszczyk.
Serdecznie gratulujemy podopiecznym
Pani Mai Radomskiej z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku życząc jednocześnie wytrwałości w dalszej pracy, wielu wspaniałych
muzycznych przygód i kolejnych sukcesów!!!
CKiCz w Serocku

Joanna Gorczyńska
i przepiękne wykonania uczestników. To
wszystko złożyło się na pozytywne wrażenia z VI Przeglądu Wokalnego dla Dzieci
i Młodzieży Słowikonada. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku reprezentowały podopieczne Pani Mai Radomskiej:
Klaudia Krawczyk (kat. 13-15 lat) i Joanna
Gorczyńska (kat. 16-19 lat), które w swoich
kategoriach zdobyły wyróżnienia - wyjątkowe - gdyż w obydwu kategoriach nie przyznano żadnemu uczestnikowi tytułu laureata.
W VI Przeglądzie wzięło udział 97 solistów
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od lewej Pani Maja Radomsaka, Klaudia Krawczyk, Łukasz Dziaduszek

Sukcesy sportowe Szkoły Podstawowej w Serocku
• Wicemistrzynie powiatu legionowskiego w gimnastyce sportowej.

Dnia 14.05.2016 r. w Legionowie rozegrano zawody w gimnastyce sportowej dziewcząt.
W wyniku zaciętej rywalizacji reprezentacja
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku zajęła II miejsce w zawodach powiatowych i III miejsce w zawodach
międzypowiatowych. Skład zwycięskiej drużyny tworzyły dziewczęta: Mulik Anna, Kozera
Maria, Kopacz Milena, Staniszewska Agata,
Rutkiewicz Julia, Dzido Hanna, Mulik Zuzanna, Wójcik Aleksandra, Borkowska Maja, Borkowska Zuzanna, Głowacz Bianka. Zawodniczkami na co dzień opiekują się nauczycielki
Katarzyna Tulin i Barbara Klik.
• Reprezentanci Szkoły Podstawowej
w Serocku mistrzami Powiatu Legionowskiego

Dnia 17.05.2016 r. w Legionowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego
w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców.
W wyniku zaciętej rywalizacji Szkoła Podstawowa w Serocku zajęła I miejsce. W skład
reprezentacji wchodzą następujący uczniowie: Główczyński Patryk, Zakrzewski Michał,
Bralczak Adrian, Nakielski Daniel, Lubelski
Oskar, Burakowski Grzegorz, Szymański Jakub. Warto też wspomnieć, że 24.05.2016 r.

nasi uczniowie będą reprezentować powiat legionowski w zawodach międzypowiatowych.
Uczniów do zawodów przygotowały panie
Katarzyna Tulin i Barbara Klik. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

cząt i chłopców w tenisie stołowym. Wśród
dziewcząt i chłopców rywalizację wygrały
drużyny ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku. W skład drużyn wchodzą: Maja Kochańska, Dagmara Czestkowska, Mateusz Zalewski i Dawid Staniszewski.
Zwycięstwo dało obydwu drużynom prawo
startu w zawodach na szczeblu międzypowiatowym. Również w tych zawodach młodzi
tenisiści pokazali klasę zajmując II miejsca
i kwalifikując się do Mistrzostw Mazowsza
w tenisie stołowym. Ostatni etap rozgrywek
odbył się 18.03.2016 r. w Jeżewie, gdzie po
zaciętych meczach chłopcy wywalczyli IV
miejsce, a dziewczęta miejsca w przedziale
IX- XII miejsce na Mazowszu. Zawodnikami
opiekuje się pani Barbara Klik.         
Gratulujemy!
Katarzyna Tulin

• Sukcesy tenisistów stołowych z serockiej podstawówki
W dniach 08. i 09.03.2016 r. odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Legionowo dziewINFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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w Ramach

600-lecia

Kącik dyniowy
Przygotowujemy się do przyszłorocznego konkursu „Dynia 600-lecia” w ramach
obchodów nadania praw miejskich miastu
Serock.
Początek czerwca to ostatni moment,
żeby wysadzić do gruntu zakupioną lub wyhodowaną przez siebie rozsadę.

Przypominamy o wymaganiach dyni:
1. Stanowisko – ciepłe i słoneczne, odsłonięte od silnego wiatru
2. Podłoże – żyzne, przepuszczalne
3. Podlewanie – umiarkowane, po pojawieniu się owoców zwiększamy podlewanie

Niestety owoce naszej pracy będziemy
zbierać dopiero jesienią, wtedy też zapraszamy do zaprezentowania swoich okazów podczas Święta Dyni w Stanisławowie.
W następnym numerze przedstawimy
Państwu sposoby wykorzystania dyni.

6 miejsce Darka Jońskiego
w Mazowieckich Biegach Przełajowych!
Dnia 22 kwietnia 2016 roku w Ostrołęce
odbyły się zawody w biegach przełajowych
na szczeblu wojewódzkim. Naszą gminę reprezentowało kilkunastu uczniów, z każdej ze
szkół. Jednym z nich był Darek Joński – uczeń
V klasy Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. Darek przygotowywał się do biegu sumiennie, co zaowocowało
najlepszym od lat wynikiem ucznia z naszej
gminy w biegu wojewódzkim! Na dystansie
1000 metrów w kategorii klas V lepszych od
Darka było tylko 5 chłopców. Gratulujemy
zawodnikowi osiągniętego wyniku!

Wyniki drugiego spotkania Piłkarskiej Ligi Powiatowej
Po udanej inauguracji rozgrywek Piłkarskiej Ligi Powiatowej w dniu 17.04.2016 r.,
w niedzielę 8 maja odbył się drugi turniej
z cyklu, ale dopiero pierwszy, który będzie
zaliczany do klasyfikacji Ligi Powiatowej.
Pierwszy turniej miał na celu zapoznanie się
zespołów, ale od niedzielnego spotkania rywalizacja zaczęła się na punkty. Oczywiście
tak jak poprzednio celem nadrzędnym była
dobra zabawa i nauczanie gry w piłkę nożną.
Mnóstwo uśmiechów dzieci i rodziców – tego
nie zabrakło i tym razem.
Wyniki turniejów "PIŁKARSKIEJ LIGI
POWIATOWEJ" - Niedziela 08.05.2016 r.
Kategoria 2005/06
1. FDA Wieliszew - 9 pkt 19 -6
2. Młode Orły Pułtusk - 6 pkt 13 - 4
3. AP Sokół Serock grupa B - 3 pkt 7 - 9
4. Wisła Jabłonna - 0 pkt 5 - 25
Kategoria 2007
1. Wisła Jabłonna -9 pkt 11 - 2
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2. AP Sokół Serock grupa C - 6 pkt 3 - 3
3. AP 11 Legionowo - 1 - 1 pkt 3 - 6
4. AP 11 Legionowo - 2 - 1 pkt 4 - 11
Kategoria 2008
1. AP Sokół Serock grupa D - 6 pkt 12 - 2
2. AP 11 Legionowo - 3 pkt 5 - 5
3. AP Sokół Serock grupa F - 0 pkt 1 - 11

PTM Wyszków zwycięzcą
Wojciechowego Turnieju Piłki Siatkowej!

Kategoria 2009 i młodsi
1. BUG Wyszków - 6 pkt. 14 - 1
3. AP 11 Legionowo - 3 pkt. 8 - 2
4. AP Sokół Serock grupa G - 0 pkt. 2 - 21
Galeria zdjęć z turnieju znajduje się na
stronie Powiatu Legionowskiego:
http://www.powiat-legionowski.pl/index.
php/pl/aktualnosci/7058-8-05-2016

W niedzielę, 15 maja 2016 roku, w hali
sportowej PZSP w Serocku rozegrany został
Wojciechowy Turniej Piłki Siatkowej OPEN.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn: ADS Volley, Atom Serock, L11 Team, FML Pułtusk,
Grzmoty Wyszków oraz PTM Wyszków.
O godzinie 10:00 nastąpiło oficjalne
otwarcie turnieju, którego dokonał dyrektor
Ośrodka - Pan Maciej Goławski. Drużyny
podzielone zostały na dwie grupy, które równoległe rozgrywały swoje mecze na dwóch
boiskach. Na boisku A spotkały się drużyny:
Atom Serock, FML Pułtusk oraz Grzmoty
Wyszków (grupa A), natomiast na boisku B
rywalizowały: ADS Volley, L11 Team oraz
PTM Wyszków (grupa B).
Wyniki spotkań grupy A:
FML Pułtusk - Grzmoty Wyszków 2:0
(25:17, 25:21)
Grzmoty Wyszków - Atom Serock 0:2
(23:25, 25:27)
FML Pułtusk - Atom Serock 0:2 (21:25,
17:25)
Tabela grupy A:
1. Atom Serock

2. FML Pułtusk
3. Grzmoty Wyszków
Wyniki spotkań grupy B:
L11 Team - ADS Volley 0:2 (23:25, 23:25)
ADS Volley - PTM Wyszków 0:2
(20:25, 17:25)
L11 Team - PTM Wyszków 0:2 (13:25, 21:25)
Tabela grupy B:
1. PTM Wyszków
2. ADS Volley
3. L11 Team
Mecz o V miejsce:
Grzmoty Wyszków - L11 Team 2:1
(25:19, 21:25, 10:15)
Półfinały:
Atom Serock - ADS Volley 2:0 (25:23, 25:20)
PTM Wyszków - FML Pułtusk 2:0
(25:20, 25:17)
Mecz o III miejsce:
ADS Volley - FML Pułtusk 2:1
(24:26, 25:17, 15:8)

Finał:
Atom Serock - PTM Wyszków 0:2
(22:25, 24:26)
Poszczególne mecze były bardzo zacięte,
w trakcie gry nie brakowało nagłych zwrotów
akcji! Uczestnicy i widzowie z pewnością byli
bardzo usatysfakcjonowani poziomem rozgrywek.
Po zakończeniu wszystkich spotkań - nastąpiła dekoracja zwycięzców, w której brali udział
zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan Józef Zając oraz dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Serocku - Pan Maciej Goławski.
Drużyny z miejsc IV-VI otrzymały dyplomy
i statueki, a drużyny z pierwszych trzech miejsc
otrzymały dyplomy, puchary i medale. Dodatkowo zawodnicy PTM Wyszków otrzymali karty
podarunkowe na zakupy w sklepie sportowym.
Gratulujemy zawodnikom bardzo dobrej
gry oraz zachęcamy do udziału w turniejach
piłki siatkowej organizowanych przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Serocku! Najbliższą okazję do gry zawodnicy będą mieć już 18 czerwca podczas inauguracji Letniej Ligi Siatkówki
Plażowej na Plaży Miejskiej w Serocku!

Relacja z V spotkania GP Jeziora Zegrzyńskiego
w piłce siatkowej gimnazjalistek
W środę, 27 kwietnia, w Dąbrówce rozegrany został V turniej cyklu GP Jeziora
Zegrzyńskiego sezonu 2015/2016. Tradycyjnie w turnieju wzięła udział nasza drużyna
pod opieką trenera Mariusza Rosińskiego.
Dziewczęta wygrały 1 mecz (z Dąbrówką II),
a w 4 spotkaniach musiały uznać wyższość
rywalek.
Ostatnie, VI spotkanie cyklu GP, zostało
rozegrane w Hali PZSP w Serocku w ramach
obchodów Święta Patrona Serocka św. Wojciecha w dniu 24 maja 2016 r.
Klasyfikacja V turnieju GP Jeziora Zegrzyńskiego:

1. Nieporęt II 15 pkt
2. Nieporęt I 11 pkt
3. Legionowo 10 pkt
4. Dąbrówka I 6 pkt
5. OSiR Serock 3 pkt
6. Dąbrówka II 0 pkt
Wyniki spotkań dziewcząt OSiR Serock:
OSiR Serock - Dąbrówka II 2:0
OSiR Serock - Nieporęt I 0:2
OSiR Serock - Dąbrówka I 0:2
OSiR Serock - Nieporęt II 0:2
OSiR Serock - Legionowo 0:2
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2. miejsce Mateusza Zalewskiego w turnieju Mistrzostw
Mazowsza Młodzików!
W sobotę 30.04.2016 r. serocki tenisista stołowy Mateusz Zalewski rywalizował w Mistrzostwach Mazowsza Młodzików
w Warszawie. Mateusz brał udział zarówno
w turnieju pojedynczym, jak i w grze podwójnej (deblu), gdzie jego partnerem był
Jan Adamiak ze Spójni Warszawa. Turniej
był dla Mateusza bardzo istotny, gdyż zajęcie
wysokie miejsca gwarantowało mu udział
w Mistrzostwach Polski Młodzików, które
zostały rozegrane w dniach 05-08.05.2016 r.
w Krośnie. Turniej na Mazowszu był ostatnią szansą kwalifikacji dla serockiego zawodnika do udziału w Mistrzostwach Polski. Dodajmy bardzo ważną informację, że
Mateusz Zalewski jest obecnie zawodnikiem
w kategorii młodszej, a mianowicie w Żakach. Występy w Młodzikach są rywalizacją
z o 2 lata starszymi chłopcami. To jednak nie
stało na przeszkodzie uzyskania kolejnego
świetnego wyniku przez naszego zawodnika.
Mateusz nie uległ presji i dzięki znakomitemu występowi zajął 2 miejsce w sobotnim
turnieju singlowym! Drugie miejsce zagwarantowało Mateuszowi udział w turnieju głównym Mistrzostw Polski Młodzików
w Krośnie. Wynik w tym turnieju zapewnił
także Mateuszowi 4 miejsce w klasyfikacji
generalnej Indywidualnych Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Młodzików w sezonie 2015/2016!
Dodatkowo nasz zawodnik, wraz z Janem
Adamiakiem z Warszawy, zajął także 3 miej-

sce w turnieju deblowym rozgrywanym tego
samego dnia.
Poniżej zamieszczamy wyniki meczów
singlowych Mateusza Zalewskiego podczas
Mistrzostw Mazowsza Młodzików w Warszawie – 30.04.2016 r.:
1/16 finału: Mateusz Zalewski – Mikołaj
Jurek (HALS Warszawa) 3:0

1/8 finału: Mateusz Zalewski – Jakub Lis
(Bogoria Grodzisk Mazowiecki) 3:1
1/4 finału: Mateusz Zalewski – Wojciech
Gabler (HALS Warszawa) 3:1
1/2 finału: Mateusz Zalewski – Jan Adamiak (Spójnia Warszawa) 3:1
Finał: Mateusz Zalewski – Adam Banasik
(Bogoria Grodzisk Mazowiecki) 0:3.

Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików
w tenisie stołowym – miejsce 13-16 Mateusza Zalewskiego
W dniach 05-08.05.2016 r. w Krośnie
rozgrywany był finał Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików w tenisie stołowym w sezonie 2015/2016. Do finału „rzutem
na taśmę” zakwalifikował się Mateusz Zalewski z Serocka, który na co dzień rywalizuje w
młodszej kategorii Żaków.
Finał Mistrzostw Polski okazał się turniejem bardzo trudnym dla naszego zawodnika,
szczególnie biorąc pod uwagę rywalizację
ze starszymi chłopcami. W pierwszym meczu turnieju głównego nasz tenisista uległ
0:3 Szymonowi Wiśniewskiemu z Grodziska Mazowieckiego. Z uwagi na przegraną
Mateuszowi pozostała rywalizacja o zajęcie
maksymalnie miejsc 9-12. Nasz zawodnik nie
poddał się i w kolejnych meczach poradził
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sobie bardzo dobrze. Po pierwszej przegranej Mateusz wygrał 4 kolejne mecze z rzędu.
Dzięki temu doszedł do ostatniego pojedynku
o miejsce 9-12. W tej rundzie ponownie trafił
na swojego pogromcę – Szymona Wiśniewskiego – i tym razem Serocczanin uległ mu
nieznacznie wynikiem 2:3, prowadząc już 2:1.
Ostatecznie Mateusz Zalewski zajął miejsce
13-16 w turnieju Indywidualnych Mistrzostw
Polski Młodzików i co należy jeszcze raz podkreślić – w rywalizacji ze starszą kategorią
wiekową! Ponownie gratulujemy Mateuszowi
dobrego wyniku na poziomie ogólnopolskim.
Wyniki gier Mateusza Zalewskiego
w turnieju IMP Młodzików w Krośnie (0508.05.2016 r.):
1/32 finału:

Mateusz Zalewski – Szymon Wiśniewski
(Grodzisk Mazowiecki) 0:3
Mecz o miejsce 33-48:
Mateusz Zalewski – Marcel Błaszczyk
(Rawa Mazowiecka) 3:0
Mecz o miejsce 25-32:
Mateusz Zalewski – Maciej Jaśkiewicz
(Łódź) 3:2
Mecz o miejsce 17-24:
Mateusz Zalewski – Michał Olbrycht
(Dukla) 3:1
Mecz o miejsce 13-16:
Mateusz Zalewski – Jakub Chmielowski
(Przemyśl) 3:2
Mecz o miejsce 9-12:
Mateusz Zalewski – Szymon Wiśniewski
(Grodzisk Mazowiecki) 2:3

II Mistrzostwa Serocka w tenisie stołowym rozstrzygnięte
W piątek 13.05.2016 r. w hali PZSP
w Serocku od godziny 17.00 zawodnicy
rywalizowali w II Mistrzostwach Serocka
w tenisie stołowym. Łącznie we wszystkich
9 kategoriach turniejowych wystartowało aż
82 zawodniczek i zawodników! Mecze rozgrywali wszyscy miłośnicy tenisa stołowego, od najmłodszych do najstarszych. Zdecydowaną większość uczestników stanowili
mieszkańcy gminy Serock, jednak była też
spora grupa gości z innych gmin. Część zawodników - gości już na stałe wpisała sobie
serockie zawody tenisowe do swojego kalendarza startów jako obowiązkową imprezę. (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku
po raz kolejny zorganizował imprezę, na
którą chętnie przyjeżdżają goście z innych
miejscowości). Od godz. 17.00 rywalizację rozpoczęli zawodnicy ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Uczestnicy dopisali
we wszystkich planowanych kategoriach
wiekowych w całym turnieju. Najmłodszym dzieciom wiele radości sprawiała rywalizacja sportowa i każdy zdobyty punkt,
jednak ważniejsze od zwycięstw było same
uczestnictwo w zawodach. W kategoriach
młodzieżowych prym wiedli zawodnicy
z naszej gminy. Zwyciężyli oni we wszystkich kategoriach za wyjątkiem dziewcząt
z gimnazjum. Tutaj bezkonkurencyjna była
Kasia Trochimiuk z Warszawy, która od kilku lat rywalizuje w serockich turniejach tenisowych. O godzinie 19.00 udekorowano
najlepszych tenisistów w kategoriach młodzieżowych. Nagrody wręczyli Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Józef
Zając oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku – Maciej Goławski.
Tuż po ceremonii, rywalizację rozpoczęły Panie i Panowie w kategoriach OPEN
i Weterani 40+. Dorośli na poważnie podchodzili do rywalizacji walcząc o każdy
punkt w meczu. W turnieju OPEN Panów
wystartowało aż 32 zawodników! Tam rywalizacja była największa, a zwycięzca mógł
się cieszyć dużym uznaniem. Rywalizację
wśród Panów wygrał Paweł Brylak, zwyciężając po zaciętym finale z KamilemZalewskim z wynikiem 3:2. Trzecie miejsce
zdobył Rafał Nowosielski. Wszyscy trzej
Panowie reprezentują Sokół Serock. Wśród
Pań zwyciężyła młoda, wymieniona wcześniej zwyciężczyni kategorii gimnazjalnej –
Kasia Trochimiuk. Wyrównana rywalizacja
toczyła się także w kategorii Weterani 40+,
w której finał zakończył się długo po godz.
23.00! Marek Słodkowski ostatecznie pokonał Włodzimierza Brylaka wynikiem 3:2.

Dyrektor OSiR Maciej Goławski wręczył
nagrody zawodnikom w kategoriach seniorów o godzinie 23.45! Mimo dużego zmęczenia, zawodnicy z uśmiechem wskoczyli
na podium. To był prawdziwy maraton tenisowy w Serocku!
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w II Mistrzostwach
Serocka w tenisie stołowym oraz uczczenie
Obchodów Święta Patrona Serocka Św. Wojciecha. Zapraszamy na kolejne imprezy sportowe w naszej gminie!
Wyniki II Mistrzostw Serocka w tenisie
stołowym:
Kategoria dziewcząt rocznik 2006
i młodsze (klasy I-III SP):
1. Anna Mulik
2. Marta Rosińska
3. Julia Borzyńska
Kategoria chłopców
i młodsi (klasy I-III SP):
1. Szymon Wdowiak
2. Kamil Dudek
3. Kuba Kozłowski

rocznik

2006

Kategoria dziewcząt rocznik
i młodsze (klasy IV-VI SP):
1. Dagmara Czestkowska
2. Maja Kochańska
3. Oliwia Szajda

2003

Kategoria chłopców
i młodsi (klasy IV-VI SP):
1. Mateusz Zalewski
2. Dawid Staniszewski
3. Antek Buchalski

rocznik

2003

Kategoria dziewcząt rocznik
i młodsze (Gimnazjum):
1. Katarzyna Trochimiuk
2. Julia Orzeszyna
3. Zuzanna Tulin

2000

Kategoria chłopców rocznik
i młodsi (Gimnazjum):
1. Mateusz Zalewski
2. Antek Buchalski
3. Seweryn Antosiewicz

2000

Kategoria OPEN kobiet:
1. Katarzyna Trochimiuk
2. Renata Szulecka
3. Dagmara Czestkowska
Kategoria OPEN mężczyzn:
1. Paweł Brylak
2. Kamil Zalewski
3. Rafał Nowosielski
Kategoria Weterani 40+ (kobiety i mężczyźni):
1. Marek Słodkowski
2. Włodzimierz Brylak
3. Jacek Obidziński
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Noc Kupałowa
we wsi Kania Polska

dnia 25/26 czerwca 2016 r., start godz. 21.00
miejsce Klub Letni Wieśniaczek
(róg ul. Nadbużańskiej i Szerokiej nad Bugiem)
W programie m.in. chodzenie po ogniu
Obowiązuje jasny strój i wianek dla Pań.
Stroje i wianki będzie można zakupić przed imprezą w klubie.
Serdecznie zapraszamy do Kanii Polskiej

w Ramach

600-lecia
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