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Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wy-
kraczających poza sprawy merytoryczne 
referatów, przyjmuje mieszkańców w ponie-
działki, 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 przyjmu-
je również w poniedziałki w godzinach 
12.00-15.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejno-
ści zgłoszeń, bez konieczności dokonywania 
wcześniejszych zapisów.

W sprawach nagłych, wymagających 
interwencji burmistrza można ustalić 

spotkanie w innym terminie niż ww. ter-
min poniedziałkowy. W tym celu prosimy 
o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby 
pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Se-
rocku Artur Borkowski pełni dyżur w ponie-
działki 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 8:00-
18:00, wt-pt 8:00-16:00).

Informacje dla mieszkańców:
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STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU
siedziba:  Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pok. 22
kontakt:  tel. stacjonarny 22 782 72 92 

tel. kom. 603 873 290 
email: straz.miejska@serock.pl

Straż Miejska w Serocku

siedziba: 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21 pok. 22

kontakt:

tel. stacjonarny 22 782 72 92

tel. kom. 603 873 290

email: straz.miejska@serock.pl
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WOLA KIE£PIÑSKA
rozpoczêcie - godz. 12.00 

uroczysta Msza œwiêta w koœciele parafialnym
--------------------------------------------------------
korowód z darami i wieñcami
--------------------------------------------------------
wystêp chóru Cantores Adalberti
--------------------------------------------------------
wystêp Ludowego Zespo³u Artystycznego 
„Serock”
--------------------------------------------------------

koncert zespo³u MIG
--------------------------------------------------------

koncert zespo³u REMONT
-------------------------------------------------------

organizatorzy: patron medialnypatron honorowy

---------

---------

Marsza³ek 
Województwa 
Mazowieckiego

ponadto: gastronomia, rêkodzie³o artystyczne, 
stoiska, prezentacje, konkursy, zabawy

MIG

VII Festiwal Aktywności Społecznej

i Kulturalnej Sołectw

3 września

plac przy Urzędzie Gminy 
DĄBRÓWKA

Gmina
Dąbrówka

Powiat
Legionowski

Powiat
Wołomiński

Powiat
Wyszkowski

Patronat honorowy

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel

Prezes LGD Zalew Zegrzyński Edward Trojanowski wraz z Wójtem Gminy Dąbrówka  Radosławem Korzeniewskim mają zaszczyt zaprosić na

Uroczyste otwarcie VII Festiwalu, wręczenie wyróżnień i odznaczeń

Koncert zespołu Jorrgus
Konkurs sołectw – 7 sołectw z każdej z gmin członkowskich LGD

rywalizować będzie w kategoriach:

          Prezentacja stoiska: działalność sołectwa, zanikający zawód.

          Smaki, kuchnia regionalna.

          Występ sceniczny: dorobek artystyczny, legenda o sołectwie,

ciekawy człowiek, osiągnięcia – rozwój sołectwa.

Finał konkursu o nagrodę publiczności.

Wręczenie dyplomów i nagród za I, II oraz III miejsce w każdej kategorii.

13:00

13:30 – 14:30

13:30 – 17:30

16:30 – 17:30

17:30 – 18:30

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Plakat opracowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1 października 2016

godz 14:00 plac przy OSP

Zapraszamy do wspólnej zabawy

IV Zawody Sołectw o Puchar Jesieni

Organizatorzy:

Sołectwo 

Stanisławowo

OSP 

Stanisławowo

Konkurs „Rzeźba z Dyni”

Konkurs „Najpiękniejsza Dynia”

Konkurs kulinarny „Potrawa z Dyni”

Dynia na słodko

Pozostałe dania z dyni

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 
31 sierpnia –  Złożenie kwiatów pod płytą pamięci w 36. rocznicę Porozumień 

Sierpniowych i 77. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 
(plac przy Ratuszu godz. 16.00)

1-9 września – Wystawa pt. „Kobiety w Powstaniu Warszawskim” (Ratusz w Serocku)
   Wystawa pt. „Ogrody” (Ratusz w Serocku – I piętro)
1 września - 77. Rocznica Wybuchu II wojny światowej
3 września - Festiwal Sołectw (Dąbrówka)
4 września - Święto Darów Ziemi – Dożynki Gminne (Wola Kiełpińska)
17 września - IX Wrześniowy Rajd Pamięci

"... I nowa bije już godzina, 
Nowy rok szkolny się zaczyna 

Już czeka szkoła i koledzy, 
I w książkach zasób nowej wiedzy…”

Jan Brzechwa „Nowy rok szkolny”

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2016/2017 życzymy wszystkim uczniom, 
by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, 

ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. 
Niech szkoła będzie dla Was miejscem radości i wielu przyjaźni.

Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy, 
aby był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.

Rodzicom zaś życzymy, aby ten nowy rok szkolny przyniósł wiele nadziei 
związanych z przyszłością ich dzieci.
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Z kart historii
We wczesnych godzinach rannych 1 wrze-

śnia 1939 r., bez wypowiedzenia wojny, Niemcy 
zaatakowały Polskę na całej długości granicy 
między obydwoma państwami. Symbolicznym 
początkiem drugiej wojny światowej stał się 
ostrzał polskiej składnicy tranzytowej Wester-
platte w Gdańsku przez pancernik „Schleswi-
g-Holstein”. Żołnierze polscy, mimo ogromnej 
przewagi agresora, od początku stawiali boha-
terski opór. Na północy uderzenie niemieckich 
wojsk pancernych doprowadziło do rozbicia 
części wojsk Armii „Pomorze” w Borach Tuchol-
skich oraz, mimo początkowego sukcesu pod 
Mławą, Armii „Modlin”. Znaczący sukces lokal-
ny zanotowała natomiast na zachodnim odcin-
ku frontu Wołyńska Brygada Kawalerii, która 
1 września w bitwie pod Mokrą zadała duże 
straty niemieckiej dywizji pancernej. Na połu-
dniowym zachodzie w pierwszych dniach wojny 
Niemcy zmusili do odwrotu Armię „Kraków”, 
zajmując Śląsk, i przekroczyli Karpaty, odrzu-
cając słabą na tym odcinku obronę polską. Po 
wycofaniu się ze Śląska regularnych oddziałów 

dał lekceważący przeciwnika jej dowódca gen. 
Stefan Dąb-Biernacki, przyśpieszyła wycofanie 
się na linię obronną na rzekach Narew, Wisła 
i San. W tym czasie Warszawę opuściły władze 
cywilne, które udały się na wschód, a następnie 
na południe kraju. Za nimi wyjechał ze swoim 
sztabem naczelny wódz Edward Śmigły-Rydz, 
który wskutek źle funkcjonującej łączności stop-
niowo tracił realne możliwości dowodzenia woj-
skiem. 8 września niemieckie oddziały pancerne 
dotarły do Warszawy. 

Marek Gałęzowski IPN
„Polski wrzesień”

We wrześniu rozpoczęła się trwają-
ca 6 lat wojna, która pochłonęła ponad 
55 milionów ofiar i zaangażowała blisko 
61 państw na całym świecie. Wojna toczyła 
się na wszystkich frontach Europy, częścio-
wo w Azji, w północnej Afryce i na Bliskim 
Wschodzie. Walczono na lądzie, w powie-
trzu i na wszystkich oceanach. Niemcy Ad-
olfa Hitlera prowadziły wojnę bezwzględ-
ną, totalną, skierowaną również przeciwko 
ludności cywilnej. 3 września Wielka Bry-
tania i Francja wypowiedziały wojnę Niem-
com i konflikt polsko-niemiecki wkroczył 

w ten sposób na arenę międzynarodową. 
17 września 1939 r. Armia Czerwona wkro-
czyła do Polski łamiąc w ten sposób polsko-
sowiecki pakt o nieagresji z 1932 r., a nocą 
z 17 na 18 września Rząd Polski ewakuował 
się do Rumunii. Serock w ogniu działań 
wojennych znalazł się już 5 września, a to 
za sprawą nalotów. Do miasta oddziały 
okupanta wkroczyły 9 września zajmując 
nocą całe miasto. 5 października bitwą 
pod Kockiem zakończyła się wojna obron-
na Polski, a rozpoczęła trwająca do 1945 r. 
okupacja niemiecka.  

Na cmentarzu parafialnym w Woli Kieł-
pińskiej przeprowadzony został remont sta-
rego nagrobka sierżanta Kazimierza Kozłow-
skiego – żołnierza walczącego w 3. Batalionie 
167. Bytomskiego Pułku Piechoty, broniącego 
w 1920 roku przed atakiem Rosjan, odcinka Wola 
Kiełpińska – Dębe. Sierżant Kozłowski poległ 
w dniu 17 sierpnia 1920 r. wskutek ostrzału ar-
tylerii bolszewickiej z rejonu Szadek.

Początkowo został pochowany w pobliżu 
figurki przed kościołem w Woli Kiełpińskiej, 

a w 1966 r. jego szczątki zostały przeniesione 
na cmentarz parafialny. Inni żołnierze pole-
gli w czasie sierpniowych walk zostali po-
chowani w zbiorowej mogile na cmentarzu 
w Serocku.

W ubiegłym roku, z inicjatywy pana Mi-
rosława Pakuły, grobem zajęli się członkowie 
Oddziału Zegrze Światowego Związku Pol-
skich Żołnierzy Łączności, którzy wyczyścili 
starą płytę i odmalowali litery. Ponieważ do-
tychczasowy grób, pomimo oczyszczenia go 

przez żołnierzy łączności, kontrastował wy-
glądem z pozostałymi grobami wojskowymi, 
staraniem gminy, pod której opieką zgodnie 
z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych 
są groby osób wojskowych, poległych lub 
zmarłych z powodu działań wojennych, pły-
ta nagrobna została zastąpiona nową, pasu-
jącą do pozostałych grobów wojskowych na 
cmentarzu. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Wymiana płyty sierżanta Kazimierza Kozłowskiego

36. rocznica porozumień sierpniowych 1980 roku
Sierpień 1980 był impulsem do przemian 

systemowych, które w ostateczności dopro-
wadziły do upadku PRL i innych krajów 
demokracji ludowej z bloku wschodniego, 
odzyskania suwerenności przez Polskę i po-
wstania III Rzeczypospolitej.

14 sierpnia w stoczni gdańskiej pod przy-
wództwem Bogdana Borusewicza zorganizo-
wano strajk w proteście przeciwko wyrzuceniu 
z pracy Anny Walentynowicz. Wkrótce kolejne 
zakłady pracy rozpoczynały strajk solidarno-
ściowy, 16 sierpnia stworzono Międzyzakłado-
wy Komitet Strajkowy, następnego dnia sfor-

mułowano 21 postulatów MKS. Oprócz tych 
związanych z gospodarką, były postulaty poli-
tyczne - m.in. utworzenie wolnych związków 
zawodowych, przestrzeganie zagwarantowanej 
w konstytucji wolności słowa, zwolnienie więź-
niów politycznych. 21 sierpnia do Gdańska 
przyjechała delegacja rządowa z wicepremier 
Jagielskim na czele, a 24 sierpnia powołano ko-
misję ekspercką wśród której byli m.in. Tadeusz 
Mazowiecki, Bronisław Geremek. Rozpoczęły 
się rozmowy, MKS reprezentował coraz więcej 
zakładów - w momencie podpisania porozu-
mień 700. 30 sierpnia w Szczecinie podpisano 

porozumienia z władzą, w Gdańsku zrobiono 
to 31 sierpnia, władza zgodziła się na wszyst-
kie postulaty. 17 września powstał Niezależny 
Związek Zawodowy „Solidarność”. Bez tego 
10-milionowego ruchu społecznego nie byłoby 
zapewne nie tylko wolnej Polski, ale i Europy 
zjednoczonej w obecnym kształcie. 

W rocznicę porozumień sierpniowych 
z 1980 r. obchodzimy w Polsce Dzień Solidar-
ności i Wolności upamiętniający podpisanie 
trzech porozumień zawartych pomiędzy ko-
mitetami strajkowymi a rządem PRL.

Źródło: www.historykon.pl/www.wikipedia.pl

WP do walki z Niemcami przystąpiła miejsco-
wa samoobrona, stanowiąca prawdziwą „sól 
ziemi czarnej”, złożona z dawnych powstańców 
śląskich i harcerzy, broniła m.in. Katowic i Cho-

rzowa. Przełamanie przez Niemców obrony 
granic spowodowało odwrót wojsk polskich na 
całym froncie. Klęska Armii „Prusy” na Kielec-
czyźnie, za którą w dużym stopniu odpowia-
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Bezpłatny numer alarmowy

Nowe ulice w Mieście i Gminie Serock

Bezpłatne powiadomienia sms dla mieszkańców

Nabory wniosków na fundusz alimentacyjny,  
świadczenia rodzinne i stypendia socjalne

Od dnia 8 sierpnia 2016 roku Straż Miej-
ska w Serocku jest dostępna pod bezpłatnym 
numerem alarmowym. Wystarczy na telefo-
nie stacjonarnym lub komórkowym, będąc 
na terenie Miasta i Gminy Serock, wpisać 
skrócony numer 986, a osoba potrzebująca 
pomocy lub chcąca zgłosić problem uzyska 
połączenie z dyżurnym Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Serocku lub Strażą Miejską.

Dotychczasowe numery kontaktowe do 
Straży Miejskiej w Serocku pozostają bez 
zmian.

Komendant 
Straży Miejskiej w Serocku 

Cezary Tudek

Afrykański pomór świń (ASF) – bądźmy czujni
W związku z zaobserwowanym prze-

mieszczaniem się ognisk afrykańskiego 
pomoru świń z województwa podlaskiego 
w kierunku zachodnim, na terenie poszcze-
gólnych gmin wchodzących w skład wschod-
nich powiatów Mazowsza (powiaty łosicki, 
siedlecki, sokołowski) wprowadzone zostały 
niezbędne środki zapobiegawcze, mające na 
celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa 
ekspansji ASF w głąb kraju. 

Dotychczas nie opracowano skutecznej 
szczepionki zabezpieczającej świnie przed afry-
kańskim pomorem, a osobniki zaszczepione 
przeciwko klasycznemu pomorowi są całko-
wicie podatne na afrykańską odmianę. Zaka-
zuje się leczenia trzody dotkniętej wirusem ASF. 
Chorobie przeciwdziała się jedynie środkami 
administracyjnymi (ubój zakażonych stad).

U zwierząt zarażonych wirusem choroba 
powoduje charakterystyczne objawy, takie 
jak: wysoka temperatura (41-42 °C), pojawie-
nie się wybroczyn, sinicę skóry boków ciała, 
brzucha i uszu oraz znaczne powiększenie 
śledziony. Śmiertelność zainfekowanej trzody 
wynosi 100%. Wirus nie stanowi zagrożenia 
dla ludzi!

Likwidacja stada zarażonego ASF, rów-
noznaczna jest z przyznaniem właścicielo-
wi rekompensaty ze skarbu państwa, pod 
warunkiem podjęcia adekwatnych kroków 
zapobiegawczych. Do obowiązków hodow-
ców należy m.in.: szczelne ogrodzenie chlew-
ni, zamykanie bram wjazdowych oraz drzwi 
chlewni, uniemożliwienie osobom postron-
nym przebywanie w pobliżu trzody chlew-
nej (w pobliżu zwierząt mogą przebywać 

wyłącznie osoby, które nie miały kontaktu ze 
świniami przez okres trzech dób). Ponadto 
właściciele stad powinni unikać polowań na 
dziki (są one nosicielami wirusa ASF) oraz 
ograniczyć do niezbędnego minimum zakupy 
świń. Jeżeli zakup trzody jest konieczny, nale-
ży go dokonać w znanym źródle, a zwierzęta 
poddać trzytygodniowej kwarantannie przed 
dopuszczeniem do stada.

Mając na uwadze duże straty finansowe 
spowodowane wirusem ASF, zarówno dla 
indywidualnych hodowców, jak i w skali 
krajowej (potencjalne wstrzymanie obrotu 
i eksportu wieprzowiny), prosimy wszel-
kie przypadki zgłaszać bezpośrednio do 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Nowym Dworze Mazowieckim, nr tel. 
22 775-22-27.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Se-
rocku przy ul. Kościuszki 15 prowadzony 
jest nabór wniosków na kolejny rok zasił-
kowy na:

- fundusz alimentacyjny – nabór wnio-
sków od 1 sierpnia 2016 na okres zasiłko-
wy, który trwa od 1 października 2016 r. 
do 30 września 2017 roku,

- świadczenia rodzinne – nabór wnio-
sków od 1 września 2016 r. na okres za-

siłkowy, który trwa od 1 listopada 2016 
do 31 października 2017 r.

Ważne !
Do wniosków o fundusz alimentacyj-

ny i świadczenia rodzinne wnioskodawcy 
nie dostarczają zaświadczeń o dochodzie 
podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych ani za-
świadczeń z ZUS o wysokości składek. 
Dokumenty te będą pozyskiwane przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej drogą elektro-
niczną.

Wysokość dochodu na osobę będzie obli-
czana w oparciu o dochód uzyskany za 2015 
rok.

- stypendia socjalne – nabór wniosków 
od 1 do 15 września 2016 r. Do wniosku 
wnioskodawcy zobowiązani są dostarczyć do-
kumenty o wysokości dochodu osiągniętego 
za sierpień 2016 r. (netto).

Zarejestruj się w BEZPŁATNYM serwi-
sie informacji SMS Urzędu Miasta i Gminy 
Serock i otrzymuj informacje o planowanych 
przedsięwzięciach oraz ostrzeżenia o lokal-
nych zagrożeniach i gwałtownych zmianach 
meteorologicznych.

1. Wyślij sms o treści TAK.WL04 na nu-
mer 661 000 112 (koszt sms wg. taryfy opera-
tora, z którego usług korzystasz)

2. Otrzymasz zwrotny SMS  z potwier-
dzeniem rejestracji w serwisie.

CHCESZ BYÆ NA CZASIE?
otrzymuj smsy z urzêdu

zapowiedzi wydarzeñ
ostrze¿enia

alarmy

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Rada Miejska w Serocku ustaliła 
roczną ryczałtową opłatę za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych wy-
tworzonych na nieruchomościach:

• na których znajdują się domki letni-
skowe, 

• innych nieruchomościach wykorzysty-
wanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny ustalono opłatę ryczał-
tową  w wysokości 120,00 zł za rok, nato-
miast jeżeli odpady nie są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny opłatę ryczałtową 
w wysokości 240,00  zł za rok.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie od-

padami komunalnymi od domku letniskowe-
go lub innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza 
się w pełnej wysokości, niezależnie od okresu 
korzystania z nieruchomości. Pierwszą opłatę 
w podanej zależnej od sposobu zbierania od-
padów wysokości należy wnieść bez wezwa-
nia, za cały rok z góry w terminie do 15 mar-
ca 2017 roku.

Na Sesji Rady Miejskiej w Serocku, która 
odbyła się dnia 23 maja 2016 r. radni podjęli 
pięć uchwał w sprawie nadania nazw drogom 
w Serocku i na terenie gminy:

• droga będąca własnością gminy zlokali-
zowana w obrębie 03 w Serocku zyskała nazwę 
ul. Serdeczna – Uchwała Nr 223/XXI/2016 
z dnia 23.05.2016 r., opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 6161 z dnia 08.07.2016 r., we-
szła w życie dnia 23 lipca 2016 r.

• Droga wewnętrzna zlokalizowana w ob-
rębie 01 w Serocku zyskała nazwę ul. Teraź-

niejsza - Uchwała Nr 222/XXI/2016 z dnia 
23.05.2016 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 6160 z dnia 08.07.2016 r., weszła 
w życie dnia 23 lipca 2016 r.

• Droga wewnętrzna położona w Borowej 
Górze zyskała nazwę ul. Dereniowa - Uchwa-
ła Nr 219/XXI/2016 z dnia 23.05.2016 r., opu-
blikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6158 
z dnia 08.07.2016 r., weszła w życie dnia 
23 lipca 2016 r.

• Droga wewnętrzna położona w Skubian-
ce zyskała nazwę ul. Nektarynki - Uchwała 

Nr 221/XXI/2016 z dnia 23.05.2016 r., opu-
blikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6159 
z dnia 08.07.2016 r., weszła w życie dnia 
23 lipca 2016 r.

• Droga wewnętrzna położona w Nowej 
Wsi zyskała nazwę ul. Dęby - Uchwała Nr 
220/XXI/2016 z dnia 23.05.2016 r., opubliko-
wana w Dz). Urz. Woj. Maz. poz. 6256 z dnia 
12.07.2016 r., weszła w życie dnia 27 lipca 
2016 r.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

3. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi – wy-
ślij SMS z kodem wyrejestrowującym NIE.
WL04 na ten sam numer 661 000 112

 
Wysłanie wiadomości SMS o zdefinio-

wanej treści oznacza akceptację regulaminu, 
z którym można zapoznać się tu.

Zapraszamy do rejestracji.

Każdy rolnik, który w terminie od 1 sierp-
nia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. złożył do 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego otrzyma wypłatę  środ-
ków w terminie od 01 października 2016 
do 31 października 2016 r.  gotówką w kasie 
Urzędu Miasta i Gminy Serock w godzinach 

pracy urzędu (8-14 i 15-16) lub przelewem na 
wskazany rachunek bankowy.

TRZECIA RATA PŁATNOŚCI PO-
DATKÓW LOKALNYCH 

Przypominamy , że do dnia 15 września 
2016 roku należy dokonać płatności III raty  
podatków lokalnych. 

W tym terminie płacimy: 

• Podatek od nieruchomości:
Termin płatności: osoby fizyczne do 

15 września 2016 roku. 
Termin płatności: osoby prawne do 

15 dnia każdego miesiąca roku 2016.  
• Podatek rolny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 

15 września 2016 roku. 

Uwaga podatki!

Termin płatności: osoby prawne do 
15 września roku 2016.  

• Podatek leśny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 

15 września 2016 roku. 

Termin płatności: osoby prawne do 
15 dnia każdego miesiąca roku 2016.

• Podatek od środków transportowych :
Termin płatności: osoby fizyczne i praw-

ne  do 15 września 2016 roku.

• Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Termin płatności: osoby fizyczne i praw-
ne  do 15 września 2016 roku.

Redakcja 

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE 

ORAZ INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH 
NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK
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Nauczyciele awansowali 
na stopień nauczyciela mianowanego

Przed pierwszym dzwonkiem 
w roku szkolnym 2016/2017

5 sierpnia 2016 roku odbyły się postępo-
wania egzaminacyjne 5 nauczycieli, którzy 
złożyli wnioski o przeprowadzenie egzaminu 
po odbyciu stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesię-
cy oraz uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku 
zawodowego za okres stażu.  

Nauczyciele, zdający egzamin, wykazali 
się wiedzą z zakresu nauczanego przedmio-
tu i prowadzonych działań, a co szczególnie 
istotne, wykazali ogromne zaangażowanie 
i troskę o uczniów i wychowanków.

Egzamin zdawały:
1. Pani Agnieszka Górska – nauczycielka 

języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie,

2. Pani Justyna Łyszkowska – nauczyciel-
ka wychowania fizycznego z Gimnazjum im. 
Romualda Traugutta w Serocku,

3. Pani Judyta Wojciechowska – nauczy-
cielka języka polskiego z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,

4. Pani Iwona Wykowska – nauczycielka 
wychowania przedszkolnego ze Szkoły Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,

5. Pani Katarzyna Zajączkowska – na-
uczycielka wychowania przedszkolnego 
z Przedszkola w Zegrzu.

Przed nauczycielami jeszcze złożenie uro-
czystego ślubowania w obecności Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock oraz odbiór decyzji 
o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego.

Paniom, które uzyskały wyższy stopień 
awansu zawodowego życzymy satysfakcji 
z wykonywanej pracy i kolejnych sukcesów 
w podejmowaniu nowych działań eduka-
cyjnych na rzecz dzieci i środowiska oświa-
towego.

Jadwiga Stradomska 
Inspektor ds. oświaty 

w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Serocku

Przed nami zapowiadane zmiany w sys-
temie oświaty, nad którymi samorządy będą 
pracować w trakcie roku szkolnego. 

Ten rok szkolny rozpoczynamy z szeroką 
ofertą edukacyjną, którą możemy zapropo-
nować także dzięki dodatkowo pozyskanym 
środkom.

Od września w szkołach będą realizowane 
projekty dofinansowane z Rządowego progra-
mu „Bezpieczna+”, w ramach których ucznio-
wie zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie bezpiecznego zachowania na 
drodze, umiejętnego zachowania i działania 
w sytuacji zagrożeń, odbędą także warsztaty 
w zakresie profilaktyki uzależnień od środków 
psychoaktywnych. Zajęcia odbywać się będą 
w ciekawych formach, wzbogacone wycieczka-
mi tematycznymi i odpowiednimi pomocami 
dydaktycznymi do prowadzenia zajęć.

W ramach Rządowego programu „Bezpiecz-
na i przyjazna szkoła” Gimnazjum w Zegrzu 
będzie realizować projekt skierowany na działa-
nia rozwijające postawy aktywności i twórczego 
działania wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej, 
w formie koła teatralno-językowego.

Gimnazjum w Serocku otrzymało dofinan-

sowanie z Programu Erasmus + na realizację 
projektu pt. „Aktywnie po wiedzę” w wysokości 
13.184,00 Euro na podniesienie kompetencji 
nauczycieli poprzez wyjazdy zagraniczne.

Ponadto szkoły zgłosiły do organu pro-
wadzącego oraz Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty, realizację następujących innowacji:

• Szkoła Podstawowa w Serocku pt. „Se-
rock – miasto moje a w nim…” oraz „Klasowy 
misz – masz, mój kolega/koleżanka z ławki”,

• Szkoła Podstawowa w Zegrzu pt. „Po-
znajemy świat”,

• Gimnazjum w Zegrzu pt. „Świat jest te-
atrem”,

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 
Kiełpińskiej pt. „Klub Przyrodnika”.

Z informacji otrzymywanych od dyrekto-
rów szkół wynika, że pod koniec sierpnia szkoły 
mają zgłosić także innowacje z programowania.

W roku szkolnym 2016/2017 będzie kon-
tynuowany program nauki pływania dla klas 
III szkół podstawowych. Program realizowa-
ny w ubiegłym roku szkolnym pn. „Pływam 
na 6” spotkał się z ogromnym zainteresowa-
niem i odpowiadał na różnorodne potrzeby 
uczniów. Dzieci chętnie uczestniczyły w za-

jęciach, nauczyły się pływać, przestały bać 
się wody – jednocześnie zachowując do niej 
dystans.

Uwzględniając postulaty dyrektorów oraz 
rodziców zwiększy się zatrudnienie w szkołach 
specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej m.in. o 1 etat psychologa w Szko-
le Podstawowej w Serocku i 0,5 etatu psycholo-
ga w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Gmina Serock pozyskała środki z rezer-
wy subwencji oświatowej na doposażenie 
szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowot-
nej i pomocy przedlekarskiej w wysokości 
14.320,00 zł, za które szkoły zakupią:

- małe podręczne stoliki zabiegowe,
- parawany medyczne i szafki na leki,
- apteczki/torby pierwszej pomocy z wy-

posażeniem,
- termometry i ciśnieniomierze elektro-

niczne,
- tablice do pomiaru ostrości wzroku, 

widzenia barw oraz inne drobne, potrzebne 
wyposażenie.

Alicja Melion
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół

i Przedszkoli w Serocku

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G A C H

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 I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

działek położonych w obrębie 10 w Serocku:

L.p.
Nr dz.

Powierzchnia

Cena

wywoławcza

brutto

wadium
Godzina

przetargu

1. 20/4 3,5185 ha 1.415.730 zł 75.000 zł 1400

2. 20/5 3,7142 ha 606.390 zł 35.000 zł 1415

Stan prawny działek uregulowany jest w księdze wieczystej Kw Nr WA1L/00001877/8 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 24.10.2016 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 października 2016 roku 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

 Opis nieruchomości: działki są niezabudowane, położone w odległości ok. 70 m od drogi powiatowej, ul. 
Nasielskiej w Serocku w sąsiedztwie terenów leśnych, częściowo porośnięte drzewostanem iglastym i 
liściastym. 

 Przeznaczenie  nieruchomości: zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  działki
położone są :

 działka nr 20/4 na terenie zabudowy usług turystyki i/lub zabudowy rekreacji indywidualnej,
 działka  nr  20/5  w  części  na  terenie  zabudowy  usług  turystyki  i/lub  zabudowy  rekreacji

indywidualnej, w części na terenie zadrzewień i zakrzewień oraz lasów i zalesień. 

 Sposób zagospodarowania nieruchomości:  zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.                      

 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.

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

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

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  IV 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 26.09.2016 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 30 września 2016 roku o godz.1500 
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.                      

 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

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

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 I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

działek położonych we wsi Skubianka, gm. Serock:

L.p.

Nr

dz.

Powierzchnia
Cena

wywoławcza
wadium

Godzina

przetargu

1. 30/3 0,1604 ha 183.270 zł  brutto 20.000 zł 1400

2. 30/4 0,1600 ha 183.270 zł  brutto 20.000 zł 1410

3. 30/5 0,1600 ha 183.270 zł brutto 20.000 zł 1420

4. 30/6 0,2164 ha 191.880 zł brutto 20.000 zł 1430

Stan prawny działek uregulowany jest w księdze wieczystej Kw Nr WA1L/00002255/9 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 03.10.2016 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 07 października 2016 roku 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

 Opis nieruchomości: działki są niezabudowane, położone ok. 200 m od Jeziora Zegrzyńskiego, na skarpie o 
zróżnicowanej rzeźbie terenu, porośnięte drzewostanem sosny, posiadają dostęp do drogi publicznej - drogi 
gminnej, gruntowej, istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, wodociągi, gazu. 

 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.

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

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G A C H

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 IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

działek położonych we wsi Zalesie Borowe, gm. Serock:

L.p. Nr dz. Powierzchnia Cena wywoławcza wadium
Godzina

przetargu

1. 84/1 0,2200 ha 148.830 zł brutto 15.000 zł 1330

2. 84/2 0,2200 ha 148.830 zł brutto 15.000 zł 1340

3. 84/3 0,2200 ha 148.830 zł brutto 15.000 zł 1350

4. 84/4 0,2200 ha

111.930 zł

brutto

15.000 zł 1400

5. 84/5 0,2200 ha 111.930 zł brutto 15.000 zł 1410

6. 84/6 0,2200 ha 148.830 zł brutto 15.000 zł 1420

7. 84/7 0,2200 ha 130.380 zł brutto 15.000 zł 1430

8. 84/8 0,2319 ha 100.860 zł brutto 15.000 zł 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 26.09.2016 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 30 września 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.

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

Skauci w Serocku
Od listopada 2015 r. działają w naszym 

mieście, dwie gromady wilczków - najmłod-
sze grupy wiekowe - Stowarzyszenia Harcer-
stwa Katolickiego "Zawisza" Federacji Skau-
tingu Europejskiego, jednej z największych 
organizacji harcerskich w Polsce. Popularnie 
zwani „Zawiszacy ” lub Skauci Europy, w Se-

rocku tworzą gromadę dziewcząt oraz gro-
madę chłopców. 

Kilka słów o historii SHK Zawisza. 
Kiedy Polski Sierpień'80 przynosi świeży 
powiew wolności, również w harcerstwie, 
w  lutym 1982 roku powstaje Ruch Harcer-
stwa Katolickiego, przekształcony w 1989 

roku w Stowarzyszenie Harcerstwa Katolic-
kiego "Zawisza", które w 1995 roku przyłącza 
się do wielkiej rodziny Skautingu Europejskie-
go - międzynarodowej organizacji harcerskiej 
jednoczącej młodych ludzi z 20 krajów Eu-
ropy, mających te same oznaczenia, prawo, 
mundury, pedagogikę, wartości. Jest to ruch 
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Spotkanie funkcjonariuszy z dziećmi

W dniu 28 lipca 2016 roku, w Świetlicy 
Środowiskowej w Wierzbicy, wchodzącej 
w skład Zespołu Gminnych Świetlic Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Serocku, odbyło 
się spotkanie funkcjonariuszy Policji i Straży 
Miejskiej w Serocku z dziećmi.

W trakcie spotkania funkcjonariu-
sze opowiedzieli o codziennej służbie oraz 

wskazali zagrożenia, z jakimi dzieci mogą  
spotkać się w okresie wakacyjnym oraz 
w ciągu roku szkolnego. Propagowali rów-
nież zachowania w ramach akcji „Bezpiecz-
na gmina”. Każdy uczestnik otrzymał drobny 
upominek w postaci odblasków, a opiekuno-
wie kamizelki odblaskowe z napisami „Bez-
pieczna gmina”.

Jedną z atrakcji była również możliwość 
zapoznania się z wyposażeniem funkcjona-
riuszy podczas codziennej służby oraz okazja 
do zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z przed-
stawicielami Policji oraz Straży Miejskiej.

Komendant Straży Miejskiej 
Cezary Tudek

harcerski, w którym kultywuje się patrio-
tyzm, miłość do ojczyzny wraz z miłością, 
szacunkiem i  budowaniem więzi z innymi 
narodami. Od tego momentu pełna nazwa 
stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenia Har-
cerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacji 
Skautingu Europejskiego.

W harcerstwie SHK Zawisza FSE, mło-
dzież kształtuje swoje postawy i charakter, 
zgodnie z duchem harcerstwa okresu mię-
dzywojennego,  przez działanie w obszarach: 
zdrowie, sprawność fizyczna, zmysł praktycz-
ny, kształtowanie charakteru, służba, wia-
ra. Formacja, osobno dziewcząt i chłopców 
odbywa się w  trzech gałęziach wiekowych: 
wilczki (9-11 lat), harcerki i harcerze (12-17 
lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 
17 lat). Wartościowym i unikatowym ele-
mentem tej organizacji harcerskiej, jest moż-

liwość włączania się dorosłych, tj. rodziców, 
nauczycieli, dorosłej młodzieży,  w budowa-
nie i funkcjonowanie  lokalnego  środowiska 
harcerskiego. 

Podsumowując ubiegłoroczną pracę 
w gromadach serockich skautów, chcę pod-
kreślić duże zaangażowanie rodziców i na-
uczycieli. Jednocześnie, pragnę wszystkim 
serdecznie podziękować, za to zaangażowanie 
i współpracę. 

W maju tego roku, kandydaci na skautów, 
złożyli swoje pierwsze przyrzeczenie i zosta-
li oficjalnie przyjęci do I Gromady Serockiej 
SHK Zawisza FSE. Jako znak przynależności 
do gromady, przyjęli niebiesko-żółte chusty. 
Kolory te nawiązują do barw Miasta i Gminy 
Serock. Kolor niebieski symbolizuje jedno-
cześnie Matkę Bożą, która jest patronką całe-
go stowarzyszenia.

Uczciliśmy pamięć 
Powstańców Warszawskich z 1944 roku

Wyścig kolarski w Serocku

„63 dni chwały... Dni, w których przy-
jaźń zastępowała broń. A kilka chwil szczę-
ścia... całe życie. A wszystko po to, by pokazać 
światu, czym dla Polaka jest WOLNOŚĆ”. 
1 sierpnia 2016 r. o godz. 16.30 mieszkańcy 
oraz goście Miasta i Gminy Serock uczcili pa-
mięć bohaterów Powstania Warszawskiego. 
Uroczystość rozpoczął utworem pt. „Kate-
dralności” (Mirona Białoszewskiego), aktor 
i wokalista scen warszawskich, Artur Gotz.

Po krótkim muzycznym wstępie, pro-
wadzący uroczystość, Dyrektor Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Tomasz 
Gęsikowski, przybliżył historię powstań-
czego zrywu. Następnie przedstawiciele 
różnych środowisk złożyli kwiaty pod tabli-
cą pamięci (władze Miasta i Gminy Serock, 
Związek Kombatantów RP i byłych więź-
niów politycznych - Koło Kombatantów 
w Legionowie, Centrum Szkolenia i Łącz-
ności i Informatyki w Zegrzu, delegacja 

z pełnomocnikiem w imieniu posłów i se-
natorów PiS, Serocka Rada Seniorów, Se-
rocka Akademia Seniora oraz delegacje 
dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół 
z terenu Miasta i Gminy Serock).

W oczekiwaniu na syreny upamiętniają-

ce godzinę rozpoczęcia powstańczego zrywu, 
uczestnicy uroczystości zaśpiewali „Pałacyk 
Michla” i słuchali powstańczych piosenek.

Uroczystość zakończyła minuta ciszy 
o godzinie „W”.

CKiC w Serocku

21 sierpnia w Serocku kolarze rywalizo-
wali w wyścigu organizowanym przez Żyrar-
dowskie Towarzystwo Cyklistów w ramach 
cyklu wyścigów ŻTC Bike Race. 160 zawod-
ników poruszało się po 20 kilometrowej run-
dzie. Start i meta położone na głównej ulicy 

miasta, obok parku, pozwalały na swobodny 
dostęp licznym kibicom.

Wbrew pozorom, trasa należała do wyma-
gających. Kilka podjazdów kosztowało uczest-
ników dużo wysiłku. Pikanterii dodała sama 
aura – w połowie wyścigu spadł deszcz, a naj-

młodsze kategorie na ostatniej rundzie "zmy-
ła" drobna ulewa. Nie zakłóciło to prawdziwie 
sportowej atmosfery, w jakiej zostały rozegra-
ne finisze na najdłuższym dystansie 120 km.

Źródło www.ztc.pl
Wyniki www.ztc.pl

Zbiórki odbywają się w soboty, co dwa ty-
godnie, przeważnie na powietrzu, w bliskości 
z naturą, a rok formacyjny kończy się obozem 
letnim.  

Od września rozpoczynamy kolejny rok 
formacji, przez zabawę, do której zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych, dzieci, mło-
dzież i dorosłych, którym bliskie są wartości 
narodowo-patriotyczne, oraz kształtowanie 
dzieci i młodzieży w duchu tych wartości, 
aby wspólnie budować środowisko harcerskie 
w Serocku.

Więcej informacji oraz zapisy do gromad 
i drużyn: 

Tel: 792-460-044
email: harcerstwoserock@tlen.pl
www.skauci-europy.pl 
Kanał YouTube: Skauci Europy

Akela I Gromady Serockiej
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SEROCKI 
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Odcinek 55 - ŁACHA

Łacha wieś z piasków Narwi wyrosła
Nazwa ma charakter topograficzny. Mogła funkcjonować dla tego terenu jeszcze przed powstaniem wsi, gdyż zgodnie ze słownikiem 
języka polskiego oznacza piaszczystą mieliznę rzeczną, dawne koryto rzeki, częściowo wypełnione wodą, częściowo porośnięte 
zaroślami lub podmokłymi łąkami. W połowie XIX w. używano też nazwy w liczbie mnogiej Łachy lub Holendry. Nazwę mogli też 
nadać niemieccy koloniści, gdyż w języku niemieckim "lache" oznacza kałużę. Wieś powstała w II połowie XVIII w. Niemieccy koloniści 
zostali tu sprowadzeni przez właściciela dóbr Popowo, by zagospodarowali tereny podmokłe nad Narwią i przekształcili je w tereny 
rolnicze.  
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Osadnicy byli wyznania ewangelickiego-augsburg-
skiego i w XIX-XX w. należeli do parafii w Pułtusku. Więk-
szość miała gospodarstwa od 15 do 25 mórg. W czasie 
budowy twierdzy w Serocku, w Łasze zbudowano szaniec 
przedmostowy. W 1807 r. był tu obóz wojsk bawarskich gen. 
Wrede i polskiej jazdy, zabezpieczający szaniec. Stąd oraz 
z Serocka 18 czerwca przeprowadzono atak na wojska rosyj-
skie w rejonie Nowej Wsi i Zator.

Taką samą rolę miejsce to pełniło w czasie wojny pol-
sko-rosyjskiej 1831 r., co widać na mapie z tego okresu. 
W październiku 1833 r. budowa nowego mostu była dość 
zaawansowana, gdyż wystawiono na sprzedaż kafary ręczne 
„w zupełnie dobrym stanie”. Wraz z uruchomieniem w 1837 r. 
traktu białostockiego wzrosło znaczenie komunikacyjne Ła-
chy, tym bardziej, że jeszcze przed Powstaniem przestał funk-
cjonować most między Gąsiorowem a Kluskiem.

Wobec niekorzystnej sytuacji militarnej, w styczniu 
1915 r. Rosjanie postanowili wysiedlić niemieckich mieszkań-
ców Mazowsza. Niemcy z Łachy zostali wywiezieni do guberni 
charkowskiej. Przygotowując się do obrony Modlina wojska 
rosyjskie wysadziły most w sierpniu 1915 r.

W II RP budowę nowego mostu zaangażowało się Mini-
sterstwo Robót Publicznych. Koszt wyniósł około 0,5 mln zł. 
Budową kierował inż. Stanisław Willman, a szefem robót był 

zięć dróżnika Wacława Śniegockiego. Pochodzący ze wsi Karoli-
no k. Serocka, był podchorążym rezerwy, uczestnikiem kampa-
nii wrześniowej w 13 pp z Pułtuska. Przebywał głównie w Ka-
rolinie i działał w konspiracji. Jako podchorąży Sęp był dowódcą 
plutonu Armii Krajowej placówki Serock-Zegrze, dowodzonej 
przez por. Franciszka Sokolnickiego ps. Lord, byłego kierownika 
szkoły w Serocku. Po wojnie był kierownikiem szkół w Jackowie 
Górnym, Woli Kiełpińskiej, Piskorni i Psarach k. Pułtuska.

W sierpniu 1944 r. w czasie walk na przyczółku serocko-
-pułtuskim Rosjanie zbudowali tu most po  którym 108 i 186 
dywizje 46 korpusu 65 Armii generała Pawła Batowa sforsowały 
rzekę i uderzyły na Wierzbicę i Pobyłkowo.  Wiele gospodarstw 
zostało zniszczonych np. w 1946 r. Franciszek Pawlak właściciel 
12 ha  twierdził iż nie jest w stanie uiścić opłaty za sporządzenie 
planu odbudowy, gospodarstwa doszczętnie zniszczonego. 

Opuszczone przez Niemców gospodarstwa szybko stały 
obiektem zainteresowania rolników z okolicznych miejsco-
wości, ale wykaz gospodarstw z 1946 r. jeszcze zmian nie 
potwierdza. Byli wtedy następujący gospodarze: Jan Sokulski 
29 h, Wacław Pawlak 18 h, Wiktor Dzierżanowski 16 h, Jan 
Walkowski 16 h, Franciszek Pawlak 15 h, Franciszek Piotrow-
ski 8 h, Franciszek Wroński 8 h, Władysław Walkowski 8 h, 
Czesław Walkowski 5 h. 

Należy też wspomnieć, że przed 1939 r. mieszkali w Łasze 
dróżnicy Wacław Śniegocki i Bolesław Suchodolski.

W XIX w. była tu również karczma prowadzona przez Ży-
dów.

Pierwszym sołtysem po II wojnie  został wybrany 10 mar-
ca 1945 r. Czesław Walkowski, był nim jeszcze w 1952 r. Wów-
czas  Łacha stanowiła jedno sołectwo z Gąsiorowem Małym, 
mając razem 107 mieszkańców.

majster Plebanek. Most miał 286 m długości i 6 żelaznych przę-
seł. Dwa przęsła pochodziły z dawnego Mostu Poniatowskiego 
w Warszawie, trzy z jakiegoś mostu w Grudziądzu, a jedno po-
zostało ze starego mostu. 22 stycznia 1925 r. nastąpiło otwarcie 
mostu. Uczestniczyli w nim m.in. naczelnik wydz. mostowego 
Ministerstwa Robót Publicznych inż. Strożecki, prezes Okręgo-
wej Dyrekcji Robót Publicznych inż. Tryliński oraz Starosta Puł-
tuski Morawski.

Zmieniła się struktura narodowościowa wsi, gdyż nie 
wszyscy Niemcy powrócili z przesiedlenia. Pojawiła się też szan-
sa na zmianę rolniczego charakteru miejscowości w związku 
z powstałą po sąsiedzku inwestycją miasta-ogrodu Popowo, 
m.in. z kasynem i terenami rekreacyjnym. Udało się to dopiero 
po II wojnie światowej, a naprawę po powstaniu sztucznego 
Jeziora Zegrzyńskiego. Przy jego budowie mieszkańcy utracili 
ponad 30 h ziemi, w tym 6,5 h łąk wspólnoty gruntowej wsi. 
Świetne położenie nad Narwią oraz pobliskie lasy popowskie 
przyciągnęły wielu mieszkańców Warszawy. Działkę ma tu 
m.in. znany aktor Roman Kłosowski, który zagrał jedną z głów-
nych ról w filmie Andrzeja Kondratiuka „Pełnia” nakręconym 
w Łasze, w 1979 r. Działkę ma też np. znakomity brydżysta, były 
mistrz świata Janusz Połeć.

Ważną cezurę w dziejach wsi stanowi II wojna światowa. 
Most został wysadzony 5 września 1939 r. Odcinek od Łachy do 
Wyszkowa był osłaniany przez 1 pułk szwoleżerów. Folkslistę 
podpisali prawie wszyscy Niemcy zamieszkali przed 1939 r. na 
terenie powiatu pułtuskiego. Tylko trzy osoby odmówiły, w tym 
Daniel Wedman gospodarz z Łachy. Wedmana wraz z żoną wy-
wieziono do Oświęcimia. Do Łachy powrócił po 1946 r. Był pod 
obserwacją władz i stał się obiektem donosów, np. w jednym z 
doniesień napisano, że jest wrogiem nowego ustroju, gdyż jako 
jedyny we wsi nie uczcił święta 1 maja, pracując w polu. Przy 
budowie Jeziora Zegrzyńskiego zabrano mu 2,85 ha ziemi. Był 
ostatnim przedstawicielem potomków niemieckich kolonistów 
w gminie Serock i mimo iż jego dzieci wyjechały do Niemiec po-
został  tu do śmierci w 1987 r. Władze odrodzonego samorządu  
pamiętając o jego postawie w czasie wojny, uczciły jego pamięć 
nazwą ulicy. Niechlubną postać stanowi natomiast Adolf Najch-
man, który był wachmanem w obozie karnym w Serocku.

W latach 1939-1943, we wsi zamieszkanej w większości 
przez Niemców, tajne nauczanie  obejmujące przez pierwsze 
dwa lata grupę 5, a przez kolejne dwa lata 7 osobową grupę 
dzieci prowadził nauczyciel Mieczysław Łabęda (1915-1998), 

W 1954 r., gdy nastąpiły zmiany administracyjne w Polsce, 
Łacha, jedna z mniejszych wsi, mająca tylko 76 mieszkańców, 
została siedzibą władz nowej gromady Łacha, w skład której 
weszły dotychczasowe gromady: Łacha, Wierzbica, Nowa Wieś, 
Kania Polska i Kania Nowa z gminy Zegrze oraz gromada Gąsio-
rowo z gminy Zatory w pow. pułtuskim. Gromadzka Rada Naro-
dowa wybrana 5 grudnia 1954 r. liczyła 9 radnych, a jej liczbę 
podniesiono do 15 w 1957 r.! 8 września 1959 r. uchwałą Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej została zniesiona gromada Łacha 
i włączona wraz z gromadą Borowa Góra do gromady Serock.

Dzisiaj tereny Łachy są głównie wykorzystywane jako ob-
szar sprzyjający wypoczynkowi i rekreacji.

Sławomir Jakubczak

Fragment mapy z 1828 r.

Lacha 1831 r. Mapa 1915 r. Mapa 1941 r.

Akt hołdowniczy niemieckich kolonistów 
z 1864 r.

Łacha na mapie z I poł. XIX w

Most między Wierzbicą i Łachą w czasie I wojny światowej

Pieczęć sołtysa Łachy 1939
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Tradycyjnie w pierwszy weekend sierp-
nia, na placu przy sali widowiskowej Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbył 
się Piknik Rodzinny. Choć pierwsze popołu-
dniowe, deszczowe godziny nie zachęcały do 
rodzinnych zabaw na świeżym powietrzu, to 
chwilę przed godziną 18:00 przez chmurne 
jeszcze niebo zaczęły przebijać pierwsze pro-
mienie słońca zapowiadające udaną zabawę. 
Rezem z nimi  na scenie pojawiła się równie 
rozpromieniona prowadząca – Bożena Fur-
czyk, która wprowadziła zgromadzonych 
przed piknikową sceną w pogodny nastrój 
i zaprosiła do wspólnej zabawy z występują-
cymi artystami.

Program rozpoczął spektakl w wykona-
niu Teatru Katarynka “Muzyczne ZOO” bę-
dący wspaniałą interaktywną zabawą pełną 
wspólnych śpiewów i edukacyjnych quizów 
o zwierzętach. Na zakończenie spektaklu ak-
torzy Jakub Czachor oraz Kamila Kamińska 
zaprosili najmłodszych do tańca oraz wspól-

Krzyśkowa biesiada w Nowej Wsi

W sobotę, 30 lipca, już po raz siódmy od-
był się doroczny festyn w Nowej Wsi – Krzyśki. 
Tradycyjnie po Mszy świętej polowej cele-
browanej przez Proboszcza Parafii Popowo 
– ks. Remigiusza Stacherskiego, odbyło się 
święcenie pojazdów przybyłych do naszej 
wioski. Zgromadzonych na festynie powitali: 
Tomasz Gęsikowski – Dyrektor Ośrodka Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku, Anna Mazur-
kiewicz – sołtys Nowej Wsi i Prezes Fundacji 
Nowa Wieś oraz Dariusz Stradomski – Pre-
zes Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi. 
Podczas tej oficjalnej części wyróżniono kilku 
mieszkańców Nowej Wsi, którzy szczególnie 
ochoczo włączali się w różnorakie inicjatywy 
mające na celu poprawianie wizerunku miej-
scowości i integracji lokalnej społeczności. 
Byli to Państwo Urszula i Franciszek Tylińscy, 
Barbara Osowska i Sebastian Kaim.

W tym roku do Alei Przyjaciół Nowej 
Wsi nominowano Pana Zenona Durkę – 
muzyka, polityka, działacza kultury, który 
brał udział w pierwszym Koncercie pod 
Brzozami w Nowej Wsi i pomógł w zorgani-
zowaniu spotkania członków Stowarzysze-

nia Sympatyków Nowej Wsi z Ambasado-
rem Gruzji w Polsce.

Część artystyczną festynu rozpoczął wy-
stęp Zespołu Talizman, który znanymi pio-
senkami wprowadził zebraną publiczność 
w atmosferę biesiady. Znany mieszkańcom 
gminy Serock zespół SMS, w którym przekrój 
wiekowy artystów był bardzo zróżnicowany, 
wystąpił z repertuarem zespołu Enej. Na-
stępnie akordeonista Waldemar Kwiatkowski 
wraz z prowadzącym całą imprezę showma-
nem i parodystą Andrzejem Maroszkiem roz-
bawili widownię maksymalnie. Wśród kolej-
nych atrakcji przygotowanych przez trojącego 
się na scenie prowadzącego, szczególnie dow-
cipny okazał się konkurs trzepania jajek przez 
damsko-męskie pary.

Na koniec prezentacji artystycznych wy-
stąpiła Gwiazda Wieczoru – tenor Marian 
Adam Ruta – artysta Opery Białostockiej i Te-
atru Muzycznego w Łodzi, którego repertuar 
i wykonanie znanych przebojów operowych 
i operetkowych tak przypadł do gustu publicz-
ności, że kilkukrotnie wywoływali artystę na 
bis. Bardzo atrakcyjnie zabrzmiały operetkowe 

Piknik Rodzinny

nej zabawy przy ogromnych bańkach mydla-
nych i przeciąganiu liny.

Po przedstawieniu i animacjach, zebra-
ne przed sceną dzieci zaczarował talentem 
i ogromnym poczuciem humoru Konrad 
Modzelewski. Rozbawił on publiczność 
swym „magi-komicznym” programem tak 
bardzo, że widzowie spragnieni kolejnych 
sztuczek i żartów nie chcieli wypuścić go ze 
sceny. Atrakcje dla najmłodszych uzupełniły 
rodzinne gry i konkursy z  cennymi nagroda-

mi prowadzone przez Panią Bożenę Furczyk, 
a także "szaleństwa" na dmuchańcach. Dzię-
ki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Serocku najmłodsi mogli zaprzyjaźnić się 
ze strażackim psem oraz obejrzeć z bliska 
strażackie wozy bojowe.

Po atrakcjach dla dzieci przyszedł czas na 
zabawę dla nieco starszych uczestników, przy 
muzyce zespołu Jorrgus. Zespół na swoim 
koncie ma już dwa krążki “Do re mi”, oraz “Po 
królewsku”, jak również osiem klipów utwo-
rów: Do re mi, Ja chcę mieć żonę, Mama ci 
mówiła, Magia lata, Boję się, Mocniej, więcej, 
jeszcze oraz Kochaj ludzi i świat, które dosko-
nale znała serocka publiczność, co udowod-
niła śpiewając wraz z zespołem jego najwięk-
sze hity. Na zakończenie zabawę taneczną do 
samej północy poprowadzili DJ Parys oraz 
DJ Wujo,  którzy nawet na chwilę nie dali 
odpocząć od największych tanecznych hitów 
tegorocznych wakacji oraz szlagierów muzyki 
rozrywkowej lat 80 i 90-tych.

szlagiery w duecie z Panią Anną Mazurkiewicz 
– sołtysem Nowej Wsi, która w swoim życio-
rysie ma na koncie liczne występy sceniczne.

Pozostały do północy czas wypełniły 
dźwięki muzyki dyskotekowej, które "pod-
nosiły" radosno-zabawowy nastrój zebranym 
gościom.

Ogólnie, w opinii organizatorów, a szcze-
gólnie licznie zebranej publiczności,  impreza 
wyszła wspaniale. Było na ludowo, przaśnie 
i biesiadnie. Pogoda dopisała, humory i kon-
dycja taneczna również.

Zapraszamy za rok.
 

W imieniu organizatorów:
Anna Mazurkiewicz, Dariusz Stradomski

Organizatorzy Festynu Krzyśki 2016:
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, 
Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi, 
Fundacja Nowa Wieś, 
Sołectwo Nowa Wieś, 
Sołectwo Cupel.

Podziękowania dla Firmy Aviotex z Legio-
nowa za piękne banery na naszą imprezę.
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„Szczęśliwe kwiaty! mogą patrzeć śmiele 
I składać życzeń utajonych wiele, 
I śnić o szczęściu jeden dzień słoneczny… 
Zanim z tęsknoty uwiędną serdecznej.”

Adam Asnyk, Posyłam kwiaty 
 
Miło nam poinformować, że w dniu 

27 lipca 2016 r. zakończyły się prace ko-

misji konkursowej polegające na ocenie 
posesji i balkonów zgłoszonych w ramach 
konkursów „Mój balkon-moja pasja” 
 i ,,Moja posesja-moja pasja”. Do tegorocz-

Najładniejsza posesja i najładniejszy balkon 2016

nej, VII już edycji konkursów wpłynę-
ło bardzo wiele zgłoszeń z terenu Miasta 
i Gminy Serock. Każde ze zgłoszeń podle-
gało wnikliwej ocenie komisji konkursowej, 
która przyznawała punkty w określonych 
kryteriach. Głównym kryterium branym 
pod uwagę przez komisję był wkład pracy 
własnej w stworzenie wymarzonego ogro-

du i jego dalsze utrzymanie. Oceniany był 
również całościowy wystrój ogrodu, dobór 
gatunków roślin oraz ilość i stan elementów 
małej architektury.

Każdy z ogrodów i balkonów zgłoszo-
nych do tegorocznej edycji miał w sobie „coś 
innego”, „coś wyjątkowego”. Jedne urzekały 
niezwykłą ilością kolorów i kształtów, pod-
czas, gdy inne charakteryzowały się ory-
ginalnymi rozwiązaniami zastosowanymi 
w ogrodzie. Wszystkie osoby, które spotyka-
liśmy w ogrodach z ogromną pasją i radością 

opowiadały nam o swoich zielonych zakąt-
kach. Warto wspomnieć, że w większości 
ogrodów, które mieliśmy przyjemność oglą-
dać w tym roku, właściciele nie zapominali 

I miejsce - balkon p. Izabela Dzierzęcka

I miejsce - działka p. Alicja Wykowska

I miejsce - nieruchomość państwo Powała II miejsce - nieruchomość p.Woletta Smykla III miejsce - nieruchomość 
p. Barbara Gwiazdowska

II miejsce - działka p. Elżbieta Olszewska II miejsce - działka p. Halina Wolańska

II miejsce - balkon p. Katarzyna Kozłowska II miejsce - balkon p Stanisława Białek

Festyn z okazji Święta Wojska Polskiego

13 sierpnia, jak co roku, na Zegrzyńskim 
osiedlu odbył się festyn z okazji Święta Woj-
ska Polskiego. Jego organizatorami byli: Mia-
sto i Gmina Serock, Klub Centrum Szkolenia 

Łączności i Informatyki, 26. Wojskowy Od-
dział Gospodarczy w Zegrzu i Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku. Uczestników 
festynu, przywitał w imieniu organizatorów 
oraz złożył życzenia żołnierzom i pracowni-
kom cywilnym Wojska Polskiego, prowadzą-
cy - Bartosz Adamczyk.

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłod-
szych uczestnikach festynu i już na początku 
zaprosili dzieci do udziału w interaktywnym 
spektaklu pt. „Baśń Afrykańska o Słońcu 
i Księżycu”. Do wspólnej zabawy włączali się 
również nieco starsi uczestnicy, zachęcani 
przez dwójkę aktorów Lidię Sycz i Michała 
Głowackiego. Na scenie odbył się także kon-
kurs dla najmłodszych z „Polskimi łamańca-
mi językowymi”, w którym każdy uczestnik 
został nagrodzony tzw. „mordoklejką” - dla 
rozluźnienia języka po gimnastyce słownej. 

28 lipca na plaży miejskiej odbyło się otwarcie wystaw uczestników kursu fotograficznego oraz członków serockiego Fotoklubu „Złota 
Godzina” i „Przedmiot banalny”. Uczestnikom tegorocznego kursu pamiątkowe dyplomy wręczył dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa 
Tomasz Gęsikowski.

Wystawa na serockim molo

Ponadto dla dzieci przygotowano atrakcje 
w postaci trampoliny, dmuchańców oraz po-
kazu ogromnych baniek mydlanych.

Kolejnym punktem programu był kon-
cert zespołu Altus z Przemyśla, który zapre-
zentował bogaty repertuar piosenek, od pie-
śni patriotycznych przez muzykę biesiadną 
po muzykę rozrywkową.

Następnie na scenie pojawił się zespół 
Meltrad dzięki, któremu zgromadzona pu-
bliczność przekonała się, że tradycyjne me-
lodie polskie i irlandzkie w parze z dobrym 
wykonaniem mogą brzmieć niczym szlagiery 
z list przebojów.

Tradycyjnie na zakończenie odbył pokaz 
sztucznych ogni, a później uczestnicy festynu 
bawili się przy rytmach najnowszych przebo-
jów muzyki dance, disco, disco polo i pop.

Żródło: CKiCz w Serocku



18 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 19INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 19INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK18 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Tego dnia w poniedziałkowe popołudnie 
pogoda po raz kolejny dała się we znaki or-
ganizatorom oraz publiczności oczekującej 
na serockim rynku, na koncert z cyklu Fon-
tanna Muzyki. Po krótkim oczekiwaniu na 
bezdeszczową pogodę i opóźniony koncert, 
Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku – Tomasz Gęsikowski zaprosił 
i przedstawił artystów szczecińskiego Zespo-
łu Harmonijek Ustnych „Animato” na scenę. 
Zespół Animato działa od 1978 r. Od 1992 
roku jego skład tworzy czterech muzyków 
grających na różnego typu harmonijkach: 
Jerzy Grzesiukiewicz (chromatyczna i diato-
niczna), Marek Jaroszyński (chromatyczna), 
Piotr Bieliński (akordowa) i Piotr Włodar-
czyk (basowa).

„Magiczne Brzmienie Harmonijek” - taki 
właśnie tytuł nosił koncert i śmiało można 
uznać ten tytuł za trafiony.

Nieprzeciętny zespół zachwycał możliwo-
ściami technicznych i walorami orkiestrowego 
brzmienia harmonijek. Można było zauważyć, 
że harmonijka ustna w rękach szczecińskich 
muzyków ma prawie nieograniczone możliwo-
ści pozwalające im na zagranie z powodzeniem 
każdego rodzaju muzyki. Serocka publiczność 
miała okazję wysłuchać przebojów muzy-
ki klasycznej i rozrywkowej w oryginalnych 
aranżacjach na harmonijkę - od najmniej-
szej harmonijki na świecie poprzez klasyczne 
i akordowe do harmonijek basowych. Wśród 
prezentowanych utworów znalazły się m.in. 
kompozycje F. Chopina, A. Piazzolli, S. Mo-
niuszki, Chaczaturiana utwory z repertuaru 

Cz. Niemena, P. Anki, The Beatles, a także wią-
zankę melodii ludowych. 

Koncert zakończył utwór na bis przygo-
towany przez artystów z okazji Święta Wojska 
Polskiego w rocznicę tzw. Cudu nad Wisłą. 
Upamiętniono w ten sposób zwycięską bitwę 
warszawską 1920 r.

Ogromna ilość muzycznej energii i świet-
ne muzyczne porozumienie panujące między 
artystami sprawiło, iż zespół zaskarbił sobie 
sympatię publiczności, czemu wyraz dały 
gromkie brawa na zakończenie. Koncert, za-
pewne jeszcze nie raz wspominać będziemy 
wyjątkowo ciepło.

CKiCz w Serocku

Fontanna Muzyki - 15 sierpnia 2016 r.

GARY GUTHMAN QUARTET - Jazz na Rynku w Serocku
31 lipca na rynku w Serocku odbyło się 

wyjątkowe wydarzenie z udziałem świato-
wej klasy artysty Gary Guthmana. Dyrektor 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
Tomasz Gęsikowski od dawna zabiegał o ten 
koncert i w końcu udało się namówić artystę, 
by wystąpił dla serockiej publiczności.

Guthman to wyśmienity trębacz. Znako-

mity technik. Dowodem na to jest nie tylko 
jego biografia, ale także i niedzielny serocki 
koncert. Mocne brzmienie, jasny ton, niena-
ganna intonacja sprawiały, że słuchanie jego 
gry wywoływało zachwyt, a całość podsycała 
estradowa swoboda. Na serockim rynku to-
warzyszyli artyście znakomici polscy muzycy. 
Nazwiska mówią same za siebie: Wojciech 

Gogolewski – pianino, Paweł Pańta – kon-
trabas i gitara basowa oraz Cezary Konrad 
perkusja oraz gość specjalny wokalistka Sasha 
Strunin. Widownia serocka okazała się być 
wytrawną publicznością i wspaniale reagowa-
ła na czyste jak kryształ dźwięki instrumen-
tów GARY GUTHMAN JAZZ QUARTET…

CKiCz w Serocku

W dniu 15 sierpnia, podczas odpu-
stu z okazji Święta Matki Boskiej Zielnej 
w Woli Kiełpińskiej odbył się po raz dzie-
siąty konkurs ZIELE ROKU 2016. W kon-
kursie wzięło udział 38 uczestników z terenu 
gminy Serock. Organizatorami byli: Ma-
zowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Warszawie, Stowarzyszenie Wspólno-
ta Lokalna oraz Proboszcz Parafii Zegrze 
z siedzibą w Woli Kiełpińskiej ks. Andrzej 
Marchlewski. Celem konkursu jest popula-
ryzacja tradycji wśród rolników i mieszkań-
ców wsi, pobudzenie aktywności społecz-
ności wiejskiej oraz wyłonienie najbardziej 
twórczych pomysłów kultywujących nasze 

polskie święto oraz obrzędy z nimi związane. 
Z roku na rok impreza cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Świadczy o tym 
fakt, że wśród uczestników są również dzieci 
i młodzież. Uczestnicy konkursu wykonali 
kompozycje ze zbóż, kwiatów i ziół. 

Komisja konkursowa w składzie: 
Przewodniczący: Artur Pozorek, 
Członkowie: Zofia Pietrzyk, Alicja Za-

krzewska, Jolanta Kaczmarska i Marian Ma-
linowski 

dokonała następującej oceny:
I – miejsce Halina Nałęcz zam. Marynino 
II– miejsce Elżbieta Rasińska zam. Szadki

III – miejsce Iwona Stalmach zam. 
Jachranka.

Ze względu na różnorodność i ilość prac 
komisja postanowiła przyznać wyróżnienia 
trzem osobom:

Janinie Kita zam. Marynino za pra-
cochłonność w wykonaniu zbożowego heli-
koptera,

Adzie Szczęsnej zam. Szadki i Ewie Kac-
przyckiej zam. Guty za elementy tradycji.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody, 
a wszyscy uczestnicy konkursu upominki 
ufundowane przez Stowarzyszenie Wspólno-
ta Lokalna Powiatu Legionowskiego.

Teresa Krzyczkowska

Ziele Roku 2016

I – miejsce  Halina Nałęcz II – miejsce  Elżbieta Rasińska III – miejsce Iwona Stalmach

o naszych przyjaciołach owadach czy pta-
kach. Napotkaliśmy bowiem niezliczoną 
ilość karmników, a także specjalnie stworzo-
ne domki dla owadów.

Wyłonienie zwycięźców tegorocznych 
konkursów nie było łatwym zadaniem, jed-
nakże po burzliwych dyskusjach komisja 
konkursowa wybrała laureatów i wyróżnio-
nych. Poniżej prezentujemy wyniki:

Konkurs „Mój balkon- moja pasja”
I miejsce – Pani Izabela Dzierzęcka, Lu-

dwinowo Zegrzyńskie
II miejsce – Pani Katarzyna Kozłowska, 

Stasi Las  i Pani Stanisława Białek, Serock

Konkurs: „Moja posesja moja pasja”
Kategoria działka rekreacyjna:
I miejsce – Pani Alicja Wykowska, Łacha
II miejsce – Pani Elżbieta Olszewska, 

Skubianka i Pani Halina Wolańska, Wola 
Smolana

Wyróżnienie: Pan Ignacy Zalewski, Kania 
Nowa- za nowatorskie pomysły zastosowane 
w ogrodzie

 
Kategoria zabudowana nieruchomość:
I miejsce – Państwo Marianna i Witold 

Powała, Gąsiorowo
II miejsce – Pani Wioletta Smykla, Serock
III miejsce - Pani Barbara Gwiazdowska, 

Ludwinowo Zegrzyńskie

Wyróżnienia: Pani Bogusława Żaczkie-
wicz – za kreatywność oraz nieszablonowe 
elementy dekoracyjne w ogrodzie

Pani Krystyna Kacperska – za pasję wkła-
daną w prace ogrodowe

 
Wszystkim uczestnikom konkursu dzię-

kujemy za  zgłoszenia oraz za to, że z wielką 
pasją opowiadaliście nam o swoich ogrodach.
Laureatom gratulujemy zajętych miejsc. Uro-
czyste wręczenie nagród nastąpi podczas ob-
chodów „Święta Darów Ziemi” w Woli Kieł-
pińskiej w dniu 4 września 2016 r., na które 
bardzo serdecznie zapraszamy. 

Referat Ochrony Środowiska, 
 Rolnictwa i Leśnictwa
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Letnie szachowe warsztaty z CKiCz w Serocku

Plener malarski „PASTELĄ MALOWANE”

Na plaży miejskiej na stałe zamontowane 
są specjalne stoliki szachowe, które wykorzy-
stano w czasie warsztatów. Dyrektor Tomasz 
Gęsikowski postanowił przypomnieć zalety 
i radość, która czerpać można z tej królew-
skiej gry oraz zachęcić osoby do skorzystania 
z oferty nauki gry w szachy jaką proponuje 
Centrum. Dlatego 28 lipca na plaży miejskiej 
w Serocku odbyły się warsztaty szachowe 
w ramach letnich warsztatów z Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Jak miło i pożytecznie można spędzić 
czas grając w szachy w plenerze, przeko-
nały się osoby które skorzystały z czwart-
kowej oferty CKiCz w Serocku. Uczestnicy 
grali pod okiem wykfalifikowanego in-
struktora Ryszarda Królikowskiego (sędzia 
FA, arbiter FIDE, IBCA, wicemistrz Polski, 
instruktor nauki gry w szachy) korzystając 
z wielu nowych wskazówek i podpowie-
dzi. Warto wiedzieć, że szachy to nie tyl-
ko klasyczna rozgrywka. Grać można na 
przykład w ciemno. Mnogość rozwiązań 
powoduje, że nawet doskonale zaprogra-
mowane komputery nie są w stanie dojść 

do wszystkich wariantów, jakie można za-
obserwować na szachownicy. Biorąc pod 
uwagę wzrost liczby entuzjastów tej gry, 
można wysnuć tylko jeden wniosek: wiel-
kie czasy szachów dopiero przed nami. 
Zachęcamy, by korzystać ze stolików do 
grania w szachy ustawionych na plaży. 

Zapraszamy wszystkich chętnych: dzieci, 
młodzież i dorosłych do udziały w zaję-
ciach nauki gry w szachy już od września 
w środowe popołudnia, a także na organi-
zowane przez Centrum turnieje szachowe 
(najbliższy w listopadzie).

CKiCz w Serocku

Relacja z programu „LATO 2016”

„Lato 2016” - program Gminnego Zespo-
łu Świetlic Środowiskowych OPS w Serocku 
został zrealizowany zgodnie z planem. Trwał 
od  27 czerwca do 28 lipca włącznie. Program 
„PIERWSZY DZIEŃ  LATA 2016”  rozpoczął 
się festynem dla całego środowiska. Wspól-
ne rodzinne grillowanie, pyszna szarlotka,  
dmuchańce, malowanie twarzy,  konkursy, 
zabawa z wodzirejem i jego pomocnika-
mi były zapowiedzią następnych 5 tygodni 
dobrej zabawy. Miła,  przyjazna atmosfera, 
ciekawe zajęcia  plastyczne oraz zajęcia z rę-
kodzieła,  dużo ruchu na świeżym powietrzu, 
rekreacje na basenie, wycieczki do ciekawych 
miejsc wybranych przez samych uczestników, 
jak np.: ZOO, Dom nad Wierzbami z warsz-
tatami przyrodniczymi i malarskimi, skan-
sen nad Bugiem z warsztatami garncarskimi,  
w połączeniu z piękną słoneczną pogodą 
i stosowaniem zasad bezpiecznej zabawy, były 
gwarantem uśmiechniętych i zadowolonych 
buziaków uczestników programu.

Wolontariusze młodzieżowi tryskający 
radością okazali się prawdziwą kopalnią świe-
żych pomysłów na wspólną zabawę.

Rodzice, jak też członkowie rodzin 
podopiecznych po raz kolejny stanęli  na 
wysokości zadania, biorąc udział we współ-

realizacji programu. Tu chylimy czoła przed 
pasją i zamiłowaniem piękna pani Kasi - po-
kazane nam anioły, wykonane nową metodą 
powerteks, oczarowały nas, a prace dzieci, 
wykonane nowo poznanymi metodami, były 
przepiękne. Ta współpraca ma już swoją 
tradycję, a przez Kadrę Zespołu jest bardzo 
ceniona. Na pięć tygodni trwania programu 
tylko jedna z wielu nawałnic (silnego wiatru 
i ulewnego deszczu wraz z piorunami), po-
psuła nam pobyt w parku linowym w Niepo-
ręcie. Wspólna zabawa ze słowem – „LITER-
KOWO”, następnie bieg w strugach deszczu, 
po kałużach sięgających powyżej kostek 
i ściągających klapki ze stóp, głośne krzyki 
i piski, wspólna zabawa w „słowołamacze”, 
przywróciły utraconą w pierwszych chwi-
lach nawałnicy, radość. Uśmiech znów za-
gościł na twarzach  wszystkich uczestników. 
Przy spotkaniu z rodzicami opowieściom nie 
było końca.  Ostatniego dnia zajęć, uczestni-
kom  naszego programu, funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej  zorganizowali spo-
tkanie pt. „BEZPIECZNE WAKACJE”, a tak-
że przygotowali drobne upominki. W myśl 
naszego hasła tygodnia „BEZPIECZNYCH 
ZABAW I UŚMIECHU WIELE ŻYCZĄ 
WSZYSTKIM LATA PRZYJACIELE” była to 

„Pastelą Malowane” taki tytuł nosiły ko-
lejne letnie warsztaty z Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku, które odbyły się 
4 sierpnia. W zorganizowanym na plaży ple-
nerze udział mogły wziąć dzieci, młodzież 
i dorośli. 

Praca twórcza w otoczeniu przyro-
dy i osób o podobnych zainteresowaniach 
sprzyjała poszukiwaniom artystycznym 
i wypracowaniu własnych środków wyrazu. 
Malownicze położenie plaży, bliskość przy-
rody sprawiała, że plener był dodatkowo 
wyjątkową formą wypoczynku. Uczestnicy 
byli tak zaabsorbowani swoją pracą, że nie 

zwracali uwagi na malowane - przy okazji 
- własne buzie.

Plener prowadziła instruktorka plastyki 
CKiCz w Serocku pani Paulina Nowaczyk-Pi-
sarska, która udzieliła wielu cennych wskazó-

wek zarówno początkującym jak i zaawanso-
wanym uczestnikom pleneru, począwszy od 
wyboru dogodnego miejsca do malowania po 
wskazówki uzyskania różnych efektów łącze-
nia pasteli suchej z olejną. 

W rodzinnym gronie, przy profesjonal-
nych malarskich sztalugach, podczas dwu-
godzinnych warsztatów można było spędzić 
wspólnie twórczo i miło czas.

Efekty pracy uczestników warsztatów 
można było zobaczyć podczas Pikniku Ro-
dzinnego, w ramach którego zorganizowano 
wystawę.

CKiCz w Serocku

„WISIENKA NA TORCIE” naszych wspól-
nych zajęć.

I tak wszystko stało się jedną wielką przy-
godą, a my bezpiecznie i radośnie zakończyli-
śmy nasz program „LATO 2016”.

Ogółem w programie  „Lato 2016” wzięło 
udział  71 osób w tym  65 w wieku od 7 do 
17 lat. Pięciotygodniowy program prowadził 
1 Koordynator, 2 wychowawców,  3 wolon-
tariuszy – dorosłych członków rodzin dzieci 
7 wolontariuszy młodzieżowych - wywodzą-
cych się ze środowiska świetlic środowisko-
wych.

Dziękuję za współpracę wychowawcom - 
pani Barbarze i pani Emilii, wolontariuszom 
- pani Kasi, Kamili i Monice oraz naszym 
wolontariuszom młodzieżowym - Ani, Izie, 
Klaudii, Karolowi, Mateuszowi, Dominikowi 
oraz Dorianowi. Dziękuję za uśmiech, ra-
dość, życzliwość  pogodę ducha towarzyszącą  
każdego dnia. Szczególnie serdecznie dzię-
kuję za ciepło i wyrozumiałość skierowaną 
do wszystkich podopiecznych programu, tak 
zupełnie bezinteresownie. Jeszcze raz dzięku-
ję, za poświęcony dzieciom i młodzieży czas 
i serce.

Janina Orzepowska 
 – Koordynator GZŚŚ w Serocku
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Relacja z pobytu rocznika 2002/2003 w Dzierżoniowie

Inauguracja sezonu piłkarskiego 2016/2017W dniach 31.01 - 02.08.2016 roku, na 
stadionie Polonii Warszawa, odbywał się 
Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar 
Pamięci Małego Powstańca. W tym roku od-
była się już dziewiąta edycja tego turnieju. 
Z pewnością jest to ważna impreza sporto-
wa dla Warszawy. Turniej był organizowany 
w celu oddania hołdu poległym bohate-
rom Powstania Warszawskiego w 1944 roku 
i II wojny światowej, a przede wszystkim ma-
łym chłopcom, którzy walczyli o wyzwolenie 
Warszawy.

Reprezentacja KS Sokół OSiR Serock 
po raz drugi wzięła udział w tym turnieju. 
W 2016 roku turniej był organizowany dla 
chłopców z rocznika 2005. Nasz klub repre-
zentowali chłopcy z roczników 2005/2006, 
a także 2 chłopców z rocznika 2007 pod opie-
ką trenera Krzysztofa Szymańskiego. 

W turnieju wzięło udział 10 drużyn, które 
podzielono na grupę A i B. W grupie A rywa-
lizowały następujące drużyny: Fortuna Dussel-
dorf, MKS Polonia Warszawa, CeSIR Warka, 
303 PSC Northampton oraz AP Soccer Słup-

no. Naszą drużynę przydzielono do grupy B. 
Chłopcy rywalizowali z następującymi druży-
nami: FC Opir Lviv, Karpaty Lwów, RKS Ma-
zur Radzymin, Dzieci Fundacji. Turniej stał 
na bardzo wysokim poziomie, a sam udział 
był dla naszego klubu dużym wyróżnieniem. 
Mecze rozgrywano w systemie 2x20 minut. 
Pierwszego i drugiego dnia rozegraliśmy po 
2 spotkania, a ostatniego dnia odbył się mecz 

o IX miejsce. W trakcie rozgrywania turnieju 
nie brakowało atrakcji dla uczestników.

Chłopcy ze wszystkich drużyn złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Małego Powstańca 
1-go sierpnia, a także uczestniczyli w pikniku 
powstańczym. Poniżej przedstawiamy wyniki 
turnieju:

Ostateczna klasyfikacja turnieju:
1. Fortuna Dusseldorf

Turniej o Puchar Pamięci Małego Powstańca 
- IX miejsce naszej drużyny

Letnia Liga Siatkówki Plażowej W dniach 25 – 30 lipca rocznik 
2002/2003 przebywał w Dzierżoniowie, na 
obozie piłkarskim, który odbył się w ra-
mach wymiany miast partnerskich (Serock 
- Dzierżoniów).

Młodzi zawodnicy trenowali dwa razy 
dziennie pod okiem trenerów – Mariusza 
Rosińskiego i Krzysztofa Szymańskiego. Nasi 
chłopcy trenowali na obiektach Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie (rano na 
boisku trawiastym, po południu na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią). Po każdym trenin-
gu cała kadra korzystała z kąpieli w pływalni 
OSiR-u. Młodzi zawodnicy na obozie pod-
nosili swoje umiejętności, jak również mieli 
zapewnione dodatkowe atrakcje. Wspólnie 
przeszliśmy traktem Smoka, a także ogląda-
liśmy mecz Legii Warszawa w pobliskiej re-
stauracji.

W sobotę w godzinach przedpołudnio-
wych rozegraliśmy grę kontrolną z roczni-
kiem 2002 Lechii Dzierżoniów. Gospodarze 
byli drużyną lepszą, zwyciężając 11-1.

Po rozegraniu sparingu, wróciliśmy do 

szkoły, w której byliśmy zakwaterowani i po 
zjedzeniu posiłku ruszyliśmy w podróż do 
Serocka. Serdecznie dziękujemy za gościnę 
pracownikom z Dzierżoniowa!

OSiR

W sobotę 13.08.2016 r. na Stadionie Miej-
skim w Serocku odbyła się inauguracja sezonu 
piłkarskiego 2016/2017 drużyn Sokoła Serock. 
W ramach inauguracji organizator, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Serocku zaplanował 
atrakcje dla kibiców. Głównymi punktami 
programu były: prezentacja wszystkich drużyn 
i grup treningowych KS Sokół OSiR Serock, 

mecz Ligi Okręgowej Sokół – Olimpia Warsza-
wa oraz mecz Pucharu Polski Sokół II – Mazur 
Radzymin. Poza tym dla kibiców zorganizo-
wano losowania nagród, konkursy piłkarskie 
oraz przygotowano ogródek gastronomiczny. 
Świetnie prezentowały się liczebne drużyny 
piłkarskie, począwszy od I drużyny seniorów, 
a kończąc na najmłodszych adeptach Akade-

mii Piłkarskiej. Kibice wspierali drużyny pod-
czas pierwszych meczów nowego sezonu. Na 
inaugurację rozgrywek Ligi Okręgowej Sokół 
zremisował z Olimpią Warszawa 1:1 po golu 
Daniela Głowackiego. II drużyna seniorów 
uległa w I rundzie Pucharu Polski Mazurowi 
Radzymin 2:6, a obie bramki zdobył Łukasz 
Kaniewski.

2. Karpaty Lwów
3. Fc Opir Lviv
4. MKS Polonia Warszawa
5. CeSIR Warka
6. Mazur Radzymin
7. 303 PSC Northampton
8. Dzieci Fundacji
9. KS Sokół OSiR Serock
10. AP Soccer Słupno
Wyniki meczów naszej drużyny:

31.07. KS Sokół Serock - Fc Opir Lviv 0:7
31.07. KS Sokół Serock - Dzieci Fundacji 

3:8 (Bramki: A. Pietrzak x 2, D. Malanowski)
01.08. KS Sokół Serock - Mazur Radzy-

min 3:8 (Bramki: T. Sperczyński, F. Tomalak, 
A. Krupa)

01.08. KS Sokół Serock - Karpaty 
Lwów 0:23

Mecz o IX miejsce:
02.08. KS Sokół Serock - AP Soccer Słup-

no 3:1 (Bramki: F. Tomalak, M. Mendyk, 
A. Pietrzak)

Dla chłopców biorących udział w turnieju 
z pewnością będzie to niezapomniana przy-
goda i miejmy nadzieję, że także mobilizacja 
do ciągłej pracy na treningach. Mimo zajęcia 
IX miejsca chłopcy z uśmiechem na twarzy 
wyjechali ze stadionu Polonii Warszawa. Każ-
dy z uczestników otrzymał upominki, a także 
puchar za uzyskane w turnieju miejsce.

W sobotę, 6-go sierpnia na plaży miejskiej w Serocku został roze-
grany IV turniej tegorocznego cyklu Letniej Ligi Siatkówki Plażowej. 
Tradycyjnie nie brakowało chętnych, mimo niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych.

W grupie A rywalizowały drużyny: Lewa Prawa, Biedota i jeszcze 
większa biedota oraz Nie wiem, natomiast w grupie B spotkały się 
drużyny: Team Ziemiora, Żerański/Wiedeński oraz Cokolwiek.

Mecze rozgrywano do 2 wygranych setów do 21 punków, 
a w przypadku tie breaka grano do 15 punków. Pierwsze dwie dru-
żyny z poszczególnych grup spotkały się w półfinale, a drużyny 
z 3 miejsc rozegrały mecz o V miejsce.

Wyniki rozgrywek na stronie internetowej www.osir.serock.pl

Przygotowujemy się do przyszłoroczne-
go konkursu „Dynia 600-lecia” w ramach 
obchodów nadania praw miejskich Seroc-
kowi.

Przez ostatnie miesiące w naszym In-
formatorze dostarczaliśmy Państwu in-
formacji na temat prawidłowej uprawy 
dyń, a także sposoby wykorzystania tego 
warzywa.

W tym numerze przedstawiamy sposób 
zbioru i prawidłowego przechowywania dyni, 
a także zapraszamy do zaprezentowania swo-
ich okazów podczas Święta Dyni w Stanisła-
wowie 1 października 2016 roku.

Termin zbioru owoców dyni ma istotny 
wpływ na ich trwałość. Jesienią, przed na-
staniem przymrozków, trzeba zebrać wszyst-
kie owoce. Dojrzałość dyni rozpoznajemy 

po mocno wybarwionej skórce i „pustym” 
dźwięku przy pukaniu. Owoce dojrzewają 
nierównomiernie, więc konieczny jest kilka-
krotny zbiór. Dynie odcina się ostrym nożem 
od pędu pozostawiając kilka centymetrów 
szypułki. 

Warzywo przechowujemy w przewiew-
nym miejscu w temperaturze ok. 10 st. C 
i wilgotności ok. 80%

Kącik dyniowy

w Ramach

600-lecia
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4 WRZEŒNIA 2016

WOLA KIE£PIÑSKA
rozpoczêcie - godz. 12.00 

uroczysta Msza œwiêta w koœciele parafialnym
--------------------------------------------------------
korowód z darami i wieñcami
--------------------------------------------------------
wystêp chóru Cantores Adalberti
--------------------------------------------------------
wystêp Ludowego Zespo³u Artystycznego 
„Serock”
--------------------------------------------------------

koncert zespo³u MIG
--------------------------------------------------------

koncert zespo³u REMONT
-------------------------------------------------------

organizatorzy: patron medialnypatron honorowy

---------

---------

Marsza³ek 
Województwa 
Mazowieckiego

ponadto: gastronomia, rêkodzie³o artystyczne, 
stoiska, prezentacje, konkursy, zabawy

MIG


