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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 e-mail: serock.radase-
niorow@gmail.com

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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udostêpnionych dziêki uprzejmoœci 

Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Urz¹d Miasta i Gminy Serock
3 - 21 paŸdziernika 2016

W imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Serock 
składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

– nauczycielom, pedagogom, wszystkim pracownikom placówek oświatowych 
z terenu gminy Serock. Dziękujemy za trud wkładany w naukę i wychowanie 

dzieci i młodzieży, za opiekę, życzliwość i ciepło, które od Was otrzymują. 
Życzymy Państwu cierpliwości, satysfakcji zawodowej i osobistej, 

życzliwości od podopiecznych. 
Dzieciom i młodzieży życzymy radości ze zdobywania wiedzy, dobrego wykorzystywania 

czasu spędzanego na nauce, poszukiwania dróg do rozwijania swoich pasji.

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora składamy Państwu życzenia 
długich lat życia w dobrym zdrowiu i pogodzie ducha. 

Dni pełnych rodzinnego ciepła i szacunku od najbliższych. 
Niech omijają Państwa wszelkie troski i smutki, niech spełnią się Wasze marzenia, 

a w realizacji planów nie zabraknie sił i entuzjazmu. Wszystkiego dobrego. 
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Podatki i opłaty lokalne w 2016 roku

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.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
         Sylwester Sokolnicki

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 terrmin 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
         Sylwester Sokolnicki

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 prawa użytkowania wieczystego 
niezabudowanych działek położonych w obrębie Borowa Góra, gm. Serock:

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

przetargu

1. 221/3 0,1103 ha 110.700 zł  brutto 10.000 zł 1400

2. 221/4 0,1150 ha 114.390 zł  brutto 10.000 zł 1410

3. 221/5 0,1200 ha 119.310 zł brutto 10.000 zł 1420

Działki stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto i Gmina Serock.
Stan prawny działek uregulowany jest w księdze wieczystej Kw Nr WA1L/00047492/9 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 17.10.2016 r. 

 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 21 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 drogi krajowej Warszawa-Serock  
i w odległości ok. 50 m od ul. Lipowej (gminna droga o nawierzchni asfaltowej), w sąsiedztwie hydroforni
oraz placu zabaw w Borowej Górze. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, wodociągu i gazu. 

 Przeznaczenie  nieruchomości: zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  działki
położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych.

 Sposób  zagospodarowania  nieruchomości:  zabudowa  budynkiem  mieszkalnym  jednorodzinnym  i/lub
budynkiem usługowym.                      

 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
          Sylwester Sokolnicki

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy terminowo do-
konali wpłaty trzeciej raty podatku za 2016 rok. Przypominamy, o 
ostatnim - czwartym terminie płatności:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Terminy płatności: osoby fizyczne – do  15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 dnia każdego miesiąca.

PODATEK ROLNY
Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 listopada.

PODATEK LEŚNY
Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 dnia każdego miesiąca.
Przypominamy również, że nastąpiła  zmiana w systemie go-

spodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy 
Serock dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo. 

Od dnia 01.01.2017 roku nieruchomości niezamieszkałe, na któ-
rych powstają odpady komunalne zostały włączone do systemu od-
bioru odpadów komunalnych. Oznacza to, że odpady komunalne 
wytwarzane przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się 

domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe będą odbierane przez wyspecjalizowaną 
firmę świadczącą usługi na rzecz Miasta i Gminy Serock.

Od ww nieruchomości została ustalona stawka opłaty ryczałtowej 
odpowiednio:

• 120 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i  odbierane w sposób  
selektywny,

• 240 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny.   

Stawka opłaty ryczałtowej będzie obowiązywała od 01 stycznia 
2017 roku. Termin wniesienia opłaty ryczałtowej: do dnia 15 marca 
2017 roku.

Właściciele którzy dotychczas nie składali deklaracji proszeni 
są o ich złożenie na druku – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 231/
XXII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016 roku, 
w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku. Formularz deklaracji 
oraz przykładowy sposób wypełnienia deklaracji znajduje się na 
stronie internetowej Miasta i Gminy Serock www.serock.pl, w PO-
RADNIKU INTERESANTA, Referat Podatków, Opłat Lokalnych 
i Windykacji.  

Deklaracji nie muszą składać te osoby, które wcześniej złożyły de-
klarację. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunal-
nymi nie dotyczą nieruchomości zamieszkałych na stałe. 

Ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To 
innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeń-
stwa mieszkańców, w wersji pilotażowej będzie funkcjonowało na te-
renie garnizonu stołecznego Warszawy, Podlasia i Pomorza. Później 
swoim zasięgiem obejmie również cały kraj. „Mapa” jest dostępna na 
stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji, a jej obsługa zosta-
ła zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł 
z niej skorzystać każdy obywatel.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, 
czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji prze-
kazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych 
oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje róż-
nych instytucji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbar-
dziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z wła-
maniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, 
uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz 
przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane 
z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub 
substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione 
zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informa-
cje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesie-
nie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez miesz-
kańców regionu.

policja.waw.pl

Odwiedź Krajową 
Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 września 2016 roku 
ulega likwidacji kasa w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

Od dnia 01 października 2016 roku obsługę kasową dla Urzę-
du Miasta i Gminy  w Serocku będzie prowadził Bank Spółdziel-
czy w Legionowie: Filia w Serocku, Rynek.

LIKWIDACJA KASY 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
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Nowi pracownicy samorządowi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803 
w miejscowości Wola Kiełpińska

Przebudowa ul. Retmańskiej w Serocku

Remonty i inwestycje w szkołach

Budowa kanalizacji w Zegrzu i wodociągu
na ul. Chrobrego w Serocku ze środków unijnych

Czterech nowych pracowników z pozy-
tywnym wynikiem ukończyło służbę przygo-
towawczą uprawniającą do pracy w Urzędzie 
Miasta i Gminy Serock. 

25 sierpnia nowi urzędnicy przyjęli gra-
tulacje od Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
– Sylwestra Sokolnickiego i w jego obecności 
złożyli uroczyste ślubowanie. Tekst wypowie-
dzianej roty brzmiał: „Ślubuję uroczyście, że 
na zajmowanym stanowisku będę służyć pań-
stwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, 
przestrzegać porządku prawnego i wykonywać 
sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi do-
pomóż Bóg.”

Przedstawiamy Państwu nowych pracow-
ników samorządu serockiego:

Pani Beata Dobrowolska – Kierownik 
Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Win-
dykacji

Pan Adam Krzemiński – Kierownik Refe-
ratu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cy-
wilnej i Bezpieczeństwa

Pan Mateusz Sikorski – Podinspektor ds. 
zarządzania kryzysowego i ochrony przeciw-
pożarowej.

Pan Mateusz Wyszyński - Podinspektor 
ds. gospodarki odpadami.

Serdecznie gratulujemy zakończenia 
służby przygotowawczej. Życzymy samych 
sukcesów w pracy na stanowisku urzędni-
czym.

Redakcja

Na początku wakacji informowaliśmy 
Państwa o zamierzeniach budowlanych, 
które chcieliśmy wykonać w okresie waka-
cyjnym, w tym w szczególności w obiektach 
oświatowych. Na dzień dzisiejszy możemy 

potwierdzić, że prace, które były do wyko-
nania w budynkach szkół udało się zreali-
zować i oddać przed wakacjami. Roboty 
były prowadzone w trzech szkołach: w Se-
rocku, Jadwisinie oraz w Woli Kiełpińskiej. 

W szkole w Jadwisinie zakończono ro-
boty polegające na przebudowie łazienek 
w starej części szkoły oraz adaptacji sal lek-
cyjnych i pomieszczeń stołówki i świetlicy do 
nowego układu, który jest związany z prowa-

We wrześniu rozpoczęły się prace związa-
ne z przebudową ul. Retmańskiej w Serocku 
na odcinku od południowego wejścia na teren 
plaży miejskiej do skrzyżowania z ul. Zdrojo-
wą (wraz z przebudową tego skrzyżowania).

W ramach zadania planuje się wykonać 
remont istniejącego chodnika i krawężników, 
a także przebudowę nawierzchni jezdni na 
bitumiczną.

Zadanie obejmuje także zmianę organizacji 

ruchu. Po przebudowie ulica Retmańska będzie 
jezdnią jednokierunkową (ruch będzie odbywał 
się od ul. Brukowej w kierunku ul. Zdrojowej), 
z wydzielonymi po prawej stronie miejscami 
parkingowymi i utwardzonym poboczem.

W trakcie trwania robót budowlanych 
mogą wystąpić okresowe trudności w komu-
nikacji samochodowej i pieszej. Przewiduje 
się także dokonanie całkowitego wyłączenia 
ulicy Retmańskiej z ruchu na czas wykony-

wania robót bitumicznych. Zgodnie z zawar-
tą umową, zakończenie zadania przewidzia-
no na dzień 8.11.2016 r.

Wszystkie pytania dotyczące inwesty-
cji proszę kierować do Referatu Przygoto-
wania i Realizacji Inwestycji telefonicznie 
(22 782-88-19) lub drogą mailową (dro-
gownictwo@serock.pl)

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

W wrześniu rozpoczęły się prace zwią-
zane z przebudową drogi powiatowej nr 
1803W w Woli Kiełpińskiej. W ramach za-
dania zostanie przebudowana nawierzch-
nia jezdni, chodników i zjazdów na odcin-
ku o długości 1500 m, tj. od skrzyżowania 
z drogą krajową Nr 62 do wysokości cmen-
tarza. W ramach przedsięwzięcia, poza 
wymianą nawierzchni zostaną zmienione 
spadki poprzeczne jezdni, uporządkowane 
odwodnienie drogi oraz pobocza. Droga 
otrzyma również nowe oznakowanie. Głów-

nym inwestorem przedsięwzięcia jest Staro-
stwo Powiatowe w Legionowie, nasza gmina 
natomiast, w ramach współpracy pomiędzy 
samorządami udziela pomocy finansowej 
w wysokości 350.000 zł. Wykonawcą zamó-
wienia jest firma SKANSKA z siedzibą przy 
ul. Gen. Józefa Zajączka 9 w Warszawie. 
Wartość zadania 1.074.738,88 zł brutto. Ro-
boty wykonane zostaną w terminie 10 tygo-
dni od dnia wprowadzenia na budowę.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag 
czy wątpliwości prosimy sprawy kierować 

do Starostwa Powiatowego w Legionowie do 
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, który 
to bezpośrednio odpowiada za realizację in-
westycji. Oczywiście nasz urząd jako insty-
tucja pośrednicząca, również służy wszelką 
pomocą i w razie Państwa pytań będziemy 
starali się na nie odpowiedzieć lub taką od-
powiedź uzyskać u źródła. W takim przy-
padku pytania prosimy kierować na e-maila: 
inwestycje@serock.pl.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

W dniu 6 września 2016 r. została pod-
pisana umowa pomiędzy Miastem i Gminą 
Serock a Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie o dofinansowanie projektu pod nazwą: 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w gminie Serock: Przebudowa systemu ka-
nalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu 
w Serocku ul. Chrobrego. Przedsięwzięcie 
realizowane będzie w ramach działania 2.3 
“Gospodarka wodno-ściekowa w aglomera-
cjach” II oś priorytetowa Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. Łączna wartość inwestycji szacowana 

jest na kwotę 6.661 292,43 zł brutto, w tym 
uzyskane dofinansowanie to 3.223 200,93 zł 
brutto.  W efekcie realizacji inwestycji po-
wstanie ok. 3,17 km nowej sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz 0,64 km. sieci wodociągowej. 
W dniu 25 września dokonano otwarcia ofert 
– wpłynęło 11 ofert. Zgodnie z warunkami 
przetargu Wykonawca będzie zobowiązany 
w terminie do 30 sierpnia 2018 roku wykonać 
całość zadania. Wprowadzenie na roboty pla-
nujemy  jeszcze w tym roku kalendarzowym. 
Rozliczenie z jednostką wdrażającą całości 
wniosku o dofinansowanie projektu plano-
wane jest do połowy 2019 roku.

W okresie późniejszym uruchomiony zo-
stanie przetarg na budowę wodociągu w ul. 
Chrobrego w Serocku, który to stanowi II etap 
projektu objętego umową o dofinansowanie.  

Wszelkich niezbędnych informacji do-
tyczących zakresu przedsięwzięcia udziela 
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji 
tutejszego urzędu, e-mail: inwestycje@se-
rock.pl. Szczegóły dotyczące harmonogramu 
realizacji budowy kanalizacji w Zegrzu zo-
staną Państwu udostępnione po podpisaniu 
umowy z Wykonawcą.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

dzoną rozbudową szkoły. Łazienki na parte-
rze i piętrze  w starej części budynku zostały 
gruntownie przebudowane, zmieniono układ 
ścian, wymieniono wszystkie instalacje, 
wyposażone zostały w nowe kabiny, płytki, 
oświetlenie, wykończono w nowej kolorysty-
ce. Pomieszczenie świetlicy i stołówki rów-
nież gruntownie zmieniono poprzez nowy 
podział, nowe wykończenie podłóg, ścian, 
nową kolorystykę. 

W szkole w Serocku oprócz remontu 
podłóg w siedmiu salach lekcyjnych oraz 

wymiany drzwi wejściowych do budynku 
wykonano gruntowną przebudowę dwóch 
łazienek w starej części budynku na pierw-
szym i drugim piętrze. Tutaj również łazienki 
otrzymały nowe wykończenie, kolorystykę, 
kabiny łazienkowe, umywalki, przebudowano 
instalacje.  

W Woli Kiełpińskiej natomiast zapla-
nowane i zrealizowane zostały prace zwią-
zane z modernizacją kotłowni gazowej po-
legającej na wymianie kotłów gazowych, 
wymienione zostały okna w sali gimna-

stycznej oraz wyremontowano pokrycie 
dachowe na starej części budynku szkoły. 
Dodatkowo remontowi została poddana 
zachodnia elewacja budynku wraz z wy-
mianą uszkodzonej stolarki drzwiowej. 
Na inwestycję staramy się obecnie uzy-
skać środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w ramach pożyczki 
umarzalnej. W lipcu został złożony sto-
sowny wniosek, obecnie czekamy na jego 
rozpatrzenie.

PRI
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Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się jubileuszem 600-lecia nadania praw 

miejskich Serockowi i towarzyszącym mu akcjom promocyjnym poszu-
kujemy fotografii dawnego Serocka i jego mieszkańców oraz różnego 
rodzaju dokumentów, starych gazet, itp., których kopie będziemy mogli 
wykorzystać w powstającej izbie pamięci oraz publikacjach serockich.

Chętnie spotkamy się również z osobami, które pamiętają dawne 
dzieje miasta, nagramy i spiszemy ich wspomnienia. Mając świado-

mość, jak cenną pamiątką są fotografie i pamiątki informujemy, że nie 
chcemy pozyskiwać ich oryginałów, a jedynie zrobić im skany, proszę 
się więc nie martwić, że je Państwo stracicie. Każda osoba, która włą-
czy się w akcję otrzyma od nas niespodziankę. 

Serdecznie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 782-88-43, 
a.wozniakowska@serock.pl lub promocja@serock.pl pokój 12 UMiG 
Serock.

Referat Komunikacji Społecznej

13 września w Urzędzie Miasta i Gminy 
Serock odbyło się spotkanie władz samorzą-
dowych gminy oraz kierowników referatów 
i dyrektorów jednostek organizacyjnych 
z sołtysami. 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki na ręce 
sołtysów złożył podziękowania wszystkim 
osobom zaangażowanym we współorgani-

zację Święta Darów Ziemi, za udział w świę-
cie oraz przygotowanie pięknych wieńców 
i koszów dożynkowych. 

Spotkanie było okazją do poruszenia 
ważnych tematów dotyczących sołectw, ich 
rozwoju, integracji mieszkańców oraz róż-
nego rodzaju trudności dotykających społe-
czeństwo.

Wyjaśniono kwestie związane z plano-
waniem i rozliczaniem zadań w ramach fun-
duszu sołeckiego, poborem podatków przez 
sołtysów, organizacją przedsięwzięć sołec-
kich, czy organizacją zbiórek publicznych. 

Dziękujemy przedstawicielom sołectw za 
wszelkie przekazane sugestie.

Redakcja

Spotkanie z sołtysami

Adam Struzik na konwencie w Serocku
5 września w Urzędzie Miasta i Gmi-

ny w Serocku odbyło się spotkanie władz 
samorządowych miast i gmin Powiatu Le-
gionowskiego z Adamem Struzikiem – Mar-
szałkiem Województwa Mazowieckiego.  
Przedmiotem dyskusji podczas konwentu 
były: plany inwestycyjne w odniesieniu do 
dróg pozostających w zarządzie samorządu 
województwa mazowieckiego, zlokalizowa-
nych na terenie powiatu legionowskiego; 

koncepcja rewitalizacji szlaku kolejowego ze 
stacją końcową w Zegrzu Płd. oraz kwestia 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na te-
renie powiatu legionowskiego. 

W spotkaniu udział wzięli: Tomasz Le-
wandowski – zastępca dyrektora Departa-
mentu Nieruchomości, Zbigniew Ostrowski 
– dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Radosław Rybicki – dyrektor 
Departamentu Rolnictwa, Bernard Mucha – 

dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, Janusz Klusek z Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
Robert Wróbel – starosta Powiatu Legionow-
skiego, Roman Smogorzewski – prezydent 
Miasta Legionowo, Maciej Sławomir Mazur – 
wójt Gminy Nieporęt, Paweł Kownacki – wójt 
Gminy Wieliszew, Jarosław Chodorski – wójt 
Gminy Jabłonna, Sylwester Sokolnicki – bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock.

Gadżety za zdjęcia dawnego Serocka

Badanie sprawności fizycznej seniorów

II etap unieszkodliwiania azbestu

Rada Seniorów. Dodaj ICE do kontaktów w telefonie

W dniu 12 września 2016 r. pracownicy 
naukowi i studenci Akademii Wychowa-
nia Fizycznego, w ramach ogólnopolskiego 
projektu badawczego, prowadzili w Seroc-
ku badania sprawności fizycznej osób star-
szych 60+.  

W badaniach uczestniczyli słuchacze Se-
rockiej Akademii Seniora oraz inne osoby 

spoza stowarzyszenia. Ochotnicy, którzy zgło-
sili się na badanie wypełniali ankietę dotyczącą 
trybu życia i stanu zdrowia. Następnie  senio-
rzy wykonywali kilka prostych ćwiczeń oraz 
byli poddawani próbie wysiłkowej polegającej 
na kilku minutowym marszu z pomiarem ci-
śnienia tętniczego przed i po wysiłku. 

Kierownik  badania dr Sylwia Nowacka – 

Dobosz zobowiązała się, że  po opracowaniu 
ankiet oraz testów sprawnościowych zostaną 
nam udostępnione wyniki badań. Ponadto na 
podstawie analizy porównawczej dowiemy 
się jak wygląda sprawność fizyczna serockich 
seniorów na tle innych badanych grup oraz 
w odniesieniu do średniej krajowej.

Serocka Akademia Seniora

ICE to skrót od angielskiej frazy „In 
Case of Emergency” co można przetłuma-
czyć jako „w razie wypadku”. Bardzo często 
telefon komórkowy jest jedynym przedmio-
tem, który można znaleźć przy poszkodowa-
nym w wypadku. Wpis oznaczony skrótem 

ICE służy  do kontaktu z bliskimi osoby po-
szkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na 
uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, 
przyjmowane leki, choroby przewlekłe, aler-
gie... Lista kontaktów w naszych telefonach 
zwykle jest bardzo długa i nie wiadomo, 

kogo w pierwszej kolejności powiadomić 
o wypadku i poprosić o informacje o po-
szkodowanym. Dlatego ważne jest, aby nu-
mery telefonów osób, które mogą udzielić 
informacji, były w naszym telefonie ozna-
czone w jednoznaczny sposób.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa informuje, że w br. do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie został złożony 
kolejny wniosek o dofinansowanie w formie 
dotacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodli-
wianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Se-
rock w 2016 roku – II etap”.

Uchwałą Nr 1586/16 z dnia 26.07.2016 r. 
Zarząd WFOŚiGW w Warszawie udzielił pro-
mesy na dofinansowanie ww. zadania w wy-
sokości do 16.110,85 zł, co stanowi do 85% 
kosztu kwalifikowanego zadania. Pozostała 

kwota w wysokości 2.845,32 zł (15%) zostanie 
sfinansowana z budżetu gminy.

W dniu 22 września 2016 roku została 
podpisana umowa z GREENLAND TECH-
NOLOGY Paweł Lewandowski, ul. Wylot 4/3, 
02-494 Warszawa na wykonanie usług w za-
kresie:

a) demontażu pokryć dachowych wy-

konanych z wyrobów zawierających azbest 
(płyt azbestowo-cementowych), zabez-
pieczenie, ważenie, załadunek, transport 
i utylizacja na składowisku odpadów nie-
bezpiecznych,

b) odbioru składowanych luzem lub na 
paletach wyrobów zawierających azbest (bez 
ich demontażu), zabezpieczenie, ważenie, 
załadunek, transport i utylizacja na składowi-
sku odpadów niebezpiecznych,

- z nieruchomości osób fizycznych i jed-
nostek samorządu terytorialnego, znajdują-
cych się na terenie Miasta i Gminy Serock.

Pacjenci –Seniorzy
Informujemy, że osoby, które ukończyły 

75 rok życia, od 1 września 2016 roku mają 
prawo do bezpłatnych leków znajdujących się 
na liście ogłoszonej przez Ministra Zdrowia. 
Recepta na bezpłatne leki może być wystawio-
na najwcześniej w dniu 75 urodzin pacjenta. 
Bezpłatne leki dla seniorów mogą  przepisy-
wać tylko lekarze POZ wyłącznie dla pacjen-
tów zadeklarowanych do SPZOZ w Serocku. 
Pacjenci spoza listy np. w trakcie odwiedzin 
rodziny, w razie potrzeby mogą otrzymać re-
ceptę  na brakujące leki z płatnością według 
obowiązującej refundacji. Lekarz, który na co 

dzień nie opiekuje się pacjentem,  nie będzie 
mógł mu wystawić recepty na bezpłatny lek. 
Bezpłatne leki przysługują seniorom jedynie 
we wskazaniach określonych w decyzji o ob-
jęciu refundacją.

Nie zawsze za darmo
Nie zawsze lek, który znajduje się 

w wykazie ministra, seniorzy będą mogli 
otrzymać bezpłatnie. Uprawnienie to przy-
sługuje im pod warunkiem, że został on 
przepisany we wskazaniu objętym refunda-
cją. Jeśli więc lek jest refundowany w okre-
ślonych wskazaniach, wówczas pacjent, 

który ma go stosować w innym wskazaniu, 
będzie musiał za niego zapłacić. Recept na 
bezpłatne leki nie mogą wystawiać lekarze 
specjaliści. Jeśli specjalista leczy pacjen-
ta środkami, które znajdują się w wykazie 
bezpłatnych leków, musi przekazać tę infor-
mację lekarzowi POZ. Ten wówczas będzie 
mógł wystawić specjalnie oznaczoną recep-
tę, dzięki czemu pacjent dostanie w aptece 
lek bezpłatnie.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło portal 
informacyjny o lekach dla seniorów:

www.75plus.mz.gov.pl
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Bezpieczna droga do szkoły

Serock uczcił rocznicę wybuchu 
II wojny światowej i porozumień sierpniowych

Polski Wrzesień

31 sierpnia o godz. 16.00 odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod płytą pamięci przy serockim ratuszu. W uroczystości upamiętniają-
cej 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 36. rocznicę porozumień sierpniowych wzieli udział przedstawiciele władz samorządowych, 
wojska, instytucji publicznych, szkół i organizacji pozarządowych.

12 września 2016 r., w Szkole Podsta-
wowej w Serocku, odbyło się spotkanie 
funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej 
z uczniami klas pierwszych i drugich w ra-
mach akcji "Bezpieczna droga do szkoły", 
zorganizowanej przy współpracy z PSB 
Mrówka w Serocku.

Spotkanie miało charakter zarówno teo-
retyczny jak i praktyczny. Po instruktażu na 
temat bezpiecznego poruszania się po drogach 
i wskazaniu zagrożeń wynikających z niewłaści-
wego korzystania z przejść dla pieszych, funk-
cjonariusze przystąpili do pokazania w praktyce 
jak prawidłowo pokonywać drogę do szkoły. 
Przemarsz ulicami miasta, przechodzenie przez 
przejścia dla pieszych odbyło się bez zakłóceń 
i miało charakter czysto edukacyjny.

Uczestnicy otrzymali drobny upominek 
w postaci elementów odblaskowych, a opie-
kunowie kamizelki odblaskowe z napisem 
"Bezpieczna gmina".

Przypominamy numery telefonów alar-
mowych, pod które należy dzwonić w razie 
zagrożeń:

Policja nr tel. alarmowego 112, 997 nr tel. 
22 782 – 75 – 07

Straż Miejska nr tel. kom. 603 – 873 – 290 
nr tel. 22 782 – 72 – 92 nr tel. alarmowego 986

Straż Miejska w Serocku

W dniu 7 września 2016 roku licznie 
zgromadzona w Sali Widowiskowej mło-
dzież, z wielką uwagą wysłuchała prelekcji dr. 
Radosława Lolo nt. „Kampania wrześniowa 
– bilans po ośmiu dekadach”. Historyk, ilu-
strując odczyt prezentacją multimedialną na 
ekranie, przedstawił międzynarodowe uwa-
runkowania II wojny światowej, zapoczątko-
wanej agresją III Rzeszy na Polskę 1 września 
1939 roku.

Dr Lolo zwrócił szczególną uwagę mło-
dych słuchaczy na zasadnicze znaczenie dwu 
czynników, przesądzających o klęsce armii 
Rzeczpospolitej Polskiej: tajnego porozumie-

nia o wspólnej agresji III Rzeszy i Związku 
Radzieckiego a z drugiej strony niewywią-
zania się Francji i Wielkiej Brytanii ze zobo-
wiązań sojuszniczych. Osamotniona Polska, 
w kleszczach dwóch wrogów, musiała prze-
stać istnieć jako państwo. Po 1 i 17 września 
IV rozbiór stał się faktem. Terytorium Rzecz-
pospolitej podzieliły się Niemcy hitlerowskie 
i Rosja Sowiecka oraz w nieznacznej mierze 
Litwa i Słowacja. 

Graficzne zestawienia liczebności 
i uzbrojenia poszczególnych armii faktycznie 
i potencjalnie zaangażowanych w działania 
wojenne, doskonale zilustrowały miażdżącą 

przewagę III Rzeszy i Związku Radzieckiego 
nad pozostałymi uczestnikami konfliktu.

Prelegent przytoczył również epizod wo-
jenny związany z Serockiem. W wyniku nalo-
tu bombowego 5 września 1939 r. w kamieni-
cy w centrum miasta zginęło ponad 50 osób. 
Obecnie w tym miejscu znajduje się Dom 
Handlowy „Wodnik”.

Na zakończenie swego odczytu dr Rado-
sław Lolo uświadomił młodzieży, że chociaż 
te tragiczne w dziejach Narodu wydarzenia 
są dla niej bardzo odległe w czasie, trzeba 
zawsze pamiętać o bohaterstwie Polaków 
w obronie niepodległego bytu Ojczyzny.

CKiCz w Serocku

czych Straży Pożarnych, Straż Miejską, Policję 
pracowników Referatu Zarządzania Kryzy-
sowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa 
oraz innych pracowników komórek organiza-
cyjnych Urzędu Miasta i Gminy.

Pierwszego dnia sprawdzone zostały zdol-
ności organizacyjne komórek odpowiedzial-
nych za zarządzanie kryzysowe, w warunkach 
podwyższonej gotowości obronnej państwa. 
Przed gminami powiatu legionowskiego po-
stawiono zadania rozwinięcia akcji kurierskiej  

W dniach 14-15 września odbywały się 
powiatowo-gminne ćwiczenia obronne pk. 
„DĘBE – 2016”. Z terenu miasta i gminy Se-
rock zaangażowano w nie jednostki Ochotni-

Ćwiczenia obronne pk. „DĘBE – 2016”
i dostarczenia kart powołania żołnierzom 
rezerwy, przygotowania się do przyjęcia du-
żej liczby osób rannych, poprzez rozwinięcie 
zapasowych miejsc szpitalnych, czy też utrzy-
mywania gotowości do przystąpienia do ewa-
kuacji urzędów i instytucji do zapasowych 
miejsc pracy.

Drugi dzień ćwiczeń rozpoczął się odpra-
wą w Starostwie Powiatowym w Legionowie,  
w trakcie której meldunek z dotychczas 
podjętych na terenie Miasta i Gminy Serock 
działań złożył Zastępca Burmistrza, Pan Józef 
Zając. W dalszej części dnia ćwiczyły Straż 
Pożarna, Policja, a także Służby Ratownictwa 
Medycznego. 

Kulminacyjnym momentem był epizod na 
zaporze wodnej w Dębe, gdzie miało miejsce 
zdarzenie o charakterze terrorystycznym. Do 
Policji wpłynęło zgłoszenie o dwóch podejrza-
nie zachowujących się osobach. W celu zbada-
nia sytuacji na miejsce skierowany został patrol 
prewencji oraz służby drogowej. Natychmiast 
po dotarciu na miejsce, w stronę Policjantów 
zostały oddane strzały z broni maszynowej. 
W wyniku wymiany ognia ranny został Poli-
cjant, oraz pasażerowie przejeżdżającego obok 

autobusu. W celu zneutralizowania napastni-
ków wezwano oddziały antyterrorystyczne, 
które po dotarciu na miejsce zdarzenia, zmu-
siły terrorystów do złożenia broni. Następnie 
do działań przystąpili Strażacy oraz służby 
medyczne. Dokonano wstępnej segregacji ran-
nych, każdej osobie została udzielona niezbęd-
na pomoc. Ostatnim epizodem ćwiczeń była 
detonacja ładunku wybuchowego w samocho-
dzie zaparkowanym w pobliżu zapory wodnej. 
Strażacy z Państwowej oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych, sprawnie uporali się z po-
żarem, niedopuszczając do rozprzestrzenienia 
się ognia w pobliże konstrukcji zapory.

Referat Zarządzania Kryzysowego, 
Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa
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Wbrew pędzącemu na oślep światu i na 
przekór wszystkim niedowiarkom, wrzesień 
przyciąga do Jadwisina prawdziwe tłumy wiel-
bicieli latawców wykonywanych tradycyjną me-
todą oraz miłośników podniebnych pokazów. 
10 września w Jadwisinie po raz kolejny odbył 
się festiwal latawców zorganizowany przez So-
łectwo Jadwisin, Szkołę Podstawową i Radę 
Rodziców. Gośćmi tego święta byli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock pan Sylwester Sokolnic-
ki, który objął patronat na przedsięwzięciem, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku pan 
Artur Borkowski, Dyrektor Zespołu Obsłu-
gi Szkół i Przedszkoli pani Alicja Melion oraz 
profesor Instytutu Lotnictwa w Warszawie pan 
Jacek Mazurkiewicz. Startujące w konkursie 
okazy cieszyły oko i zachwycały oryginalnością, 
starannością wykonania i estetyką.

W czasie, gdy konkursowicze prezento-
wali swoje dzieła i oczekiwali na werdykt jury 
pod przewodnictwem państwa Gabrieli i An-
drzeja Dybków, wszyscy goście mogli obej-
rzeć występy artystyczne m.in. pana Janusza 
Godlewskiego. Nad oprawą muzyczną czu-

wał pan Robert Sowiński. Smakosze zajadali 
pyszności przygotowane przez mistrzów oko-
licznych kuchni, które były serwowane przez 
kadrę szkoły w Jadwisinie. Nad boiskiem 
unosił się smakowity zapach ciast upieczo-
nych przez rodziców naszych uczniów oraz 
panie z Tradycyjnego Koła Gospodyń Dosin. 
Aromat bigosu oraz grochówki pani Mał-
gorzaty Kochanowskiej przyciągał tłumy na 
stoisko obsługiwane przez panią Mirosławę 
Beli i pana Andrzeja Dąbkowskiego. Malu-
chy biegały beztrosko z wesoło umalowanymi 
przez panią Magdalenę Chacińską buziami, 
wspinały się na trampoliny, dmuchańce i inne 
atrakcje zafundowane przez Sołectwo Jadwi-
sin. Loteria przygotowana przez nauczycieli 
naszej szkoły wzbogaciła wszystkich kupują-
cych w masę ciekawych gadżetów.

Atrakcją dla uczestników festiwalu było 
stoisko pszczelarskie oraz stoisko rękodzie-
ła artystycznego. Pan Sławomir Beli czuwał 
nad stroną techniczną całej imprezy. Dyrek-
tor szkoły pani Maria Jacak wręczyła przy-
gotowane przez placówkę dyplomy, a sołtys 

Jadwisina pan Krzysztof Pielach – puchary 
zwycięzcom poszczególnych kategorii. I tak 
w kategorii indywidualnej I miejsce zdobyła 
Anastazja Brzezińska z kl. Ia i Maja Sochac-
ka z kl. VIa, II miejsce Anna Krajewska z kl. 
IVa, III miejsce Oliwia Kosewska z kl. VIb. 
Wyróżnienia otrzymały: Amelia Podgórna 
z kl. IIIa i Weronika Małecka z kl. VIa. W ka-
tegorii rodzinnej I miejsce zdobyła rodzina 
państwa Kalmus, II miejsce rodzina państwa 
Kucińskich, a III miejsce rodzina państwa 
Przybyło Impreza ta, wielu z nas, przenio-
sła w beztroskie czasy dzieciństwa, kiedy 
bieganie po łące z latawcem było codzienną 
radością, dziś niestety trochę zapomnianą. 
Z roku na rok „Święto latawca” staje się coraz 
większą atrakcją, wrasta w tradycję Jadwisi-
na i co ważne łączy pokolenia. Jednocześnie 
zachwyca niezmiennie innowacyjnością, nie-
powtarzalnością i coraz większym zasięgiem. 
Chce się rzec – urasta do rangi prawdziwego 
lokalnego festiwalu.

Monika Krajewska
SP Jadwisin

Święto Latawca w Jadwisinie Serock czyta w ramach akcji „Narodowe Czytanie”

Piknik Country w Dębem

2 września Serock włączył się w 5. edy-
cję ogólnopolskiej akcji Narodowe Czyta-
nie, podczas której Polacy razem czytają 
powieść Henryka Sienkiewicza „Quo Va-
dis”. Tegoroczna lektura została wybrana 
podczas internetowego głosowania spośród 
pięciu propozycji. Akcja „Narodowe Czy-
tanie” jest organizowana przez Prezyden-
ta RP od 2012 roku. Została zainicjowana 
wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama 

Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce 
odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fre-
dry, a w rok później „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza.

W czytanie na serockim rynku chętnie 
zaangażowali się urzędnicy oraz Burmistrz 
Sylwester Sokolnicki, Dyrektor i pracowni-
cy Centrum Kultury i Czytelnictwa, goście 
z miasta partnerskiego Radzionkowa, a tak-
że nauczyciele oraz uczniowie szkół z terenu 

Miasta i Gminy Serock. O godzinie 15:00 na 
rynku w Serocku zaczęli się pojawiać pierwsi 
słuchacze. Po przywitaniu gości i rozpoczęciu 
spotkania przez Burmistrza oraz Dyrektora 
CKiC rozpoczęło się „Narodowe Czytanie” 
w Serocku.

W roli Petroniusza wystąpił Wojciech 
Machnicki. W roli Winicjusza – Tomasz Gę-
sikowski.

Redakcja

Na skwerze w Dębem, 20 sierpnia, odbył się 
Piknik Country zorganizowany przez Sołtysa 
Wiesława Winnickiego i Radę Sołecką, pod patro-
natem burmistrza Miasta i Gminy Serock. Impre-
zie towarzyszyła nie tylko muzyka w stylu coun-
try, ale również muzyka taneczna w wykonaniu 
zespołu "RAY". Uczestnicy zabawy wzięli udział 
w konkursie na najładniejszy strój country oraz 
konkursie tańca country i korzystając z bogatej 
oferty gastronomicznej bawili się do późnych go-
dzin nocnych. Na zakończenie imprezy, o godzinie 
22.00, odbył się pokaz sztucznych ogni.

Sołectwo Łacha na VII Festiwalu Aktywności 
Społecznej i Kulturalnej Sołectw

3 września podczas Festiwalu w Dąbrów-
ce mieszkańcy Łachy zaprezentowali swoje 
sołectwo niezwykle pięknie. Festiwalowe 
stoisko pachniało ziołami, kwiatami, sianem 
i słomą. Zdobiły je obrazy subtelnie oplecione 
bluszczem i jarzębiną. Opiekę nad wszystkim 
sprawowały, prócz ślicznych aniołów, równie 
śliczne mieszkanki Łachy, którym uroku do-
dawały kwietne wianki specjalnie na tę okazję 
uplecione. Całość dekoracji współtworzyły 
wymyślnie podane i własnoręcznie przez 
mieszkanki Łachy przygotowane wędliny, 

sery, pierożki, ziemniaczane baby, dyniowa 
zupa, sałatki, masła ziołowe, pieczywo, ciasta, 
napary z ziół, ziołowe i owocowe nalewki, 
słowem smakołyki prosto z Łachy.

Łachę, spośród innych 7 sołectw biorą-
cych udział w rywalizacji, wyróżniało nie 
tylko niezwykłe stoisko, jadło przepysz-
ne i nalewki kuszące, ale również festiwalowa 
stylizacja. Wszyscy bowiem stwierdzili, bez 
względu na wiek czy zasługi, że są „Niezły-
mi Ziółkami z Łachy” i prezentowali swą 
miejscowość odziani w koszulki z tym napi-

sem. Urokliwe Nimfy z Łachy, ich przystojni 
towarzysze oraz dzieciaczki  zwracali uwa-
gę publiczności, również swym występem 
artystycznym. Było skocznie i na ludową 
nutę, było też akrobatycznie dzięki ślicznym 
zwiewnym panienkom, no i „modowo”. Po-
kaz „Łachy z Łachy” zadziwił wszystkich. 
Muzyka, wybieg, kreacje i stylizacje świato-
wej sławy dyktatorów mody Łachaviusa i Ła-
cherfelda zaskoczyły publiczność nietuzin-
kowym spojrzeniem na współczesne trendy 
w modzie mazowieckiej wsi.
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Mural z historią w tle

Historia polskich murali, czyli wielkofor-
matowych grafik tworzonych na ścianach bu-
dynków, sięga czasów PRLu, kiedy stanowiły 
one głównie nośnik reklamy wizualnej. Stosun-
kowo niedawno murale zaczęły funkcjonować 
w przestrzeni miejskiej jako street art., czyli 
sztuka uliczna. Dziś posiadają nie tylko war-
tość kulturową i informacyjną, ale stanowią 
również istotny element promocji miast.

Zalewamy Serock muralami
Kiedy w 2008 roku twórcy alternatyw-

nej sztuki z Grupy Twożywo, znani choćby 
z warszawskich „wlepek” (przyklejanych 
jakby „przypadkowo” w pojazdach komu-
nikacji miejskiej, czy w budynkach pu-
blicznych) przyjęli zaproszenie do Serocka, 
poczuliśmy się wyróżnieni. Był to bowiem 
czas, kiedy murale zaczęły dopiero powsta-
wać na zlecenie samorządów, a ich autorzy 
obawiali się zbyt zachowawczej ingerencji 
w innowacyjne, odważne, często kontro-
wersyjne projekty, którymi chcieli zwracać 
uwagę na trapiące współczesne społeczeń-
stwo problemy. Z Grupą Twożywo szybko 
jednak znaleźliśmy wspólny kierunek, i tak 
przy ul. Pułtuskiej powstał mural pod ha-
słem „Zalew informacji”, nawiązującym 
do popularnej nazwy serockiego zbiornika 
wodnego, a jednocześnie symbolizującym 
powszechny w dzisiejszej rzeczywistości 
natłok informacji, bez którego trudno by-
łoby funkcjonować. Kolejnym krokiem 
w naszej współpracy z Twożywem było 
zaprojektowanie logotypu Miasta i Gminy 
Serock oraz stworzenie identyfikacji wizu-
alnej miasta.

Dziś trudno wyobrazić sobie promocję 
Miasta i Gminy Serock bez używania logo-
typu. Projekt szybko przypadł mieszkańcom 
do gustu i dziś bez problemu kojarzą serockie 
działania promocyjne opatrzone niebiesko–
czerwonym znakiem przyjaźnie puszczają-

cym do nas oczko znad Jeziora Zegrzyńskie-
go, nad którym położony jest Serock.

Sztuka, która nas identyfikuje
Po ośmiu latach powróciliśmy do tematu 

murali. Koncepcja zagospodarowania tere-
nu wokół powstającej izby pamięci i tradycji 
rybackich niemal „krzyczała”, aby wzbogacić 
ją o mural utworzony na sąsiadującym z izbą 
budynku. Nie tylko dlatego, że wielka po-
wierzchnia ściany była idealnym miejscem na 
mural, ale także dlatego, że warto było z mu-
ralu uczynić dodatkowy element przekazują-
cy informację o rodowodzie miasta.

Grupa Twożywo przestała istnieć w 2011 
roku, ale okazało się, że jego członkowie działają 
nadal - w pojedynkę. Mariusz Libel  rozpoczął 
realizację projektu muralu zapoznając się z hi-
storią Serocka, a potem przelał swą artystyczną 
wizję na „papier”. W malowaniu (obu murali) 

Drzewo 600-lecia 
 - wypełnij deklarację

Na całym świecie znana jest Pumpkin 
Spice Latte serwowana w sieci kawiarni Star-
bucks. Ten pyszny sezonowy napój zapowia-
da koniec lata i początek jesieni. Dyniową 
kawę z powodzeniem można przygotować 
w domu, a jej smak jest jeszcze bardziej wyra-
zisty niż w kawiarniach.  Podajemy Państwu 
przepis znaleziony na http://lovelatte.blog.pl:

Składniki na dwa kubeczki.
• kawa - 4 łyżeczki 
• 250 ml mleka
• 4 łyżki musu z dyni* 
• 1-2 łyżeczki cynamonu 
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii  (bez niej 

też kawa będzie udana)
• 1 łyżeczka przyprawy dyniowej (4 ły-

żeczki cynamonu, 2 łyżeczki mielonego im-
biru, 1 łyżeczka mielonego ziela angielskiego, 
1 łyżeczka gałki muszkatołowej – wymiesza-
ne z sobą).

*jak przygotować mus z dyni?
Można go przygotować troszkę więcej, 

ponieważ przecier bardzo dobrze przechowu-

je się w lodówce w zamkniętym pojemniku. 
Kawałki miąższu dyni – bez pestek – 

wkładamy do garnka, wlewamy odrobinę 
wody, by nie przywierało do dna, dodajemy 
cukier (na ok. kilogram dyni, ok. szklanki cu-
kru) i smażymy jak konfiturę. Gdy ostygnie – 
wrzucamy wszystko do blendera i miksujemy 
na mus. 

Przygotowanie kawy:
Do garnka wlewamy mleko i dyniowy 

mus oraz cynamon i przyprawę dyniową. Mie-
szamy i podgrzewamy do zagotowania (jeśli 
mamy spieniacz do mleka, to grzejemy mle-
ko jednocześnie pieniąc je). Kawę parzymy 
w ok. 200 ml wrzątku. Następnie do szklanek 
wlewam na dno kawę, następnie mleko.  Tak 
przygotowane Latte możemy udekorować bitą 
śmietaną i posypać przyprawą do ciasteczek 
korzennych. Przepyszne Pumpkin Spice Latte 
jest już gotowe do podania!

Drugim pysznym przysmakiem dynio-
wym, szczególnie przypominającym smaki 
jesieni w zimowe popołudnia jest dżem dy-

niowy. Podany niżej przepis można modyfi-
kować przez dodawanie różnych owoców we-
dle uznania. (źródło: kwestiasmaku.pl)

Składniki:
• 1 kg dyni o żółtym miąższu
• 2 duże pomarańcze
• 1 cytryna
• 1 saszetka żelfix (1:3)
• 350 g cukru
Przygotowanie dżemu: 
Dynię umyć, obrać ze skórki, wyjąć mięk-

ki miąższ wraz z pestkami. Pozostały twardy 
miąższ pokroić w kostkę i włożyć do garnka.

Dodać 4-5 łyżek wody i co chwilę miesza-
jąc gotować do miękkości przez ok. 20 minut.

Miękką dynię zmiksować blenderem na 
mus. Dodać sok z pomarańczy i cytryny oraz 
żelfix z saszetki, wymieszać i doprowadzić do 
wrzenia. Następnie dodać cukier, wymieszać 
i gotować przez 3 minuty.

Gorącym dżemem napełnić wyparzone 
gorące słoiki i od razu zakręcić. Przechowy-
wać w spiżarce.

Kącik dyniowy
w Ramach

600-lecia

W ramach obchodów 600 – lecia nada-
nia praw miejskich, posadzimy w 2017 roku 
w mieście i gminie Serock, 600 jubileuszo-
wych drzew, opatrzonych okolicznościowym 
certyfikatem.

Do akcji mogą przystąpić właściciele 
nieruchomości położonych na terenie Mia-
sta i Gminy Serock, którzy złożą w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
deklarację udziału w akcji „Drzewo 600-lecia”. 

Do wyboru mają Państwo sadzonki następu-
jących gatunków: Kasztanowiec czerwony, 
Lipa drobnolistna, Jarząb szwedzki oraz Głóg 
pośredni.  

Każdy, kto wypełni deklarację otrzyma 
pamiątkowy gadżet.

Szczegóły akcji w Referacie Komunikacji 
Społecznej oraz Referacie Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokoje 12 i 11) 
oraz pod nr telefonu 22 782 88 43.

pomagała mu artystka Urszula Pieregończuk. 
Trzeci mural nawiązuje stricte do przyszło-
rocznego serockiego jubileuszu 600-lecia na-
dania praw miejskich. Miejsce, które wybra-
liśmy na mural nie jest „łatwe” dla odbiorcy 
- ściana budynku sąsiaduje z zamkniętą pose-
sją prywatną i widoczna jest tylko z chodnika 
i jednokierunkowej ulicy - stąd projekt musiał 
być tak skonstruowany, żeby stanowił silny 
przekaz, ale jednocześnie nie rozpraszał pa-
trzących na niego kierowców.

Wszystko płynie…
Mural przedstawia flisaka na tratwie pły-

nącej po rzece – w domyśle rzece Narew. To 
impresja na temat historii miasta i jego miesz-
kańców. Postać flisaka jest tu najważniejsza. 
To symbol mieszkańca Serocka – tego daw-
nego, którego życie codzienne i działalność 
koncentrowały się wokół Narwi, trudniącego 
się flisactwem czy rybołówstwem, znajdują-
cego pożywienie w rzece i spławiającego nią 
towary na sprzedaż.  Ale można w nim od-
naleźć również obecnego mieszkańca, zapa-
trzonego w symbole miasta powstałe dzięki 
działaniom jego przodków: grodzisko, ko-
ściół, ratusz. To właśnie te znaki tworzą dziś 
markę Serocka – służą identyfikacji i promo-
cji miasta na mapie Polski i Europy. I to na 
nich również oparty został projekt logotypu 
towarzyszącego jubileuszowi 600-lecia, któ-
ry wykorzystany został w projekcie muralu. 
Metaforyczna na muralu jest również rzeka – 
funkcjonująca nie tylko jako symbol upływają-
cego czasu, ale również jako świadek zmian za-
chodzących w mieście na przestrzeni wieków.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia mura-
lu i szukania własnej interpretacji jego prze-
kazu.

Serdecznie dziękujemy Państwu Burakow-
skim za udostępnienie terenu na prace związa-
ne z powstawaniem muralu.

Redakcja

Ostatecznie, festiwalowe jury  przy-
znało Łasze II miejsce oraz okolicznościo-
wą statuetkę, za oryginalny wystrój sto-
iska. W imieniu mieszkańców odebrał ją 
w towarzystwie Łaszańskich Nimf sołtys 
wsi, pan Ryszard Kacperski. Mieszkań-
cy przyjęli tę nagrodę z zadowoleniem, 
wszyscy bowiem, mimo zmęczenia przy-
gotowaniami do prezentacji w Dąbrów-
ce,  świetnie bawili się na festiwalu i cie-

szyli, że dzięki niemu mogli się poznać 
i zintegrować.

Gratulujemy serdecznie mieszkańcom Ła-
chy i dziękujemy wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w przygotowanie i realizację prezentacji 
sołectwa na tegorocznym Festiwalu Sołectw.

Postanowieniem jury festiwalową rywali-
zację w 2016 roku wygrało sołectwo Skierdy 
z gminy Jabłonna.

Redakcja
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Wrześniowe Święto Darów Ziemi, trady-
cyjnie organizowane w Woli Kiełpińskiej, dla 
serockich gospodarzy,  rolników i sadowników, 
to święto dziękczynienia – za urodzajne plony 
i owocne zbiory. Dla mieszkańców i sympaty-
ków Serocka to przedsięwzięcie podsumowują-
ce lato i wprowadzające w sezon jesienny. 

Tegoroczne dożynki, które w tym roku 
odbyły się 4 września, rozpoczęła uroczy-
sta Msza święta, podczas której gospodarze 
sołectw z gminy Serock złożyli na ołtarzu 
dziękczynne kosze i wieńce – owoce ich te-

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki, w towarzystwie Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Serocku Artura Borkow-
skiego oraz zaproszonych gości.

W tym roku, po raz pierwszy na dożyn-
kach gościła delegacja z zaprzyjaźnionego Ra-
dzionkowa, która wzbudzała zainteresowanie 
regionalnymi strojami. 

W części artystycznej na scenie zaprezen-
towali się jako pierwsi: działający od grudnia 
ubiegłego roku chór Miasta i Gminy Serock 
„Cantores Adalberti” pod przewodnictwem 

Wrześniowe Święto Darów Ziemi

gorocznych plonów i zbiorów. Tematyka 
kazania księdza Andrzeja Marchlewskiego – 
proboszcza parafii w Woli Kiełpińskiej - kon-
centrowała się również wokół dziękczynienia 
za ciężką pracę w gospodarstwie, na polach 
i w sadach. 

Po Eucharystii korowód z darami prze-
szedł na plac obok kościoła, gdzie co roku 
odbywa się impreza plenerowa. Ze sceny, 
którą przez całe popołudnie zdobiły przynie-
sione kosze i wieńce dożynkowe – przybyłych 
na święto – powitał gospodarz uroczystości 

Jana Krutula oraz Ludowy Zespół Artystycz-
ny „Serock” prowadzony przez Kamila Rzącę. 

Główną atrakcją dla publiczności oka-
zał się koncert zespołu MIG, który wykonał 
swoje największe hity. Fani zgromadzeni pod 
sceną śpiewali z grupą wszystkie utwory za 
co w nagrodę otrzymywali płyty zespołu. Na 
koniec występu wielka „migowo – kiełpińska” 
rodzina zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Tuż po nich na scenę wbiegli członkowie Sto-
warzyszenia Miłośników Skubianki, którzy 
zaprezentowali kilka hitów zespołu Enej.

Tradycyjnie na Święcie Darów Ziemi nie 
zabrakło również rękodzielników i wystaw-
ców, których stoiska jak zawsze były chętnie 
odwiedzane. O kwestię kulinarną zadbały na-
sze niezawodne gminne gospodynie wiejskie. 
Jak co roku zainteresowanym rolnikom po-
rad udzielali przedstawiciele Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 

Na stoisku promocyjnym Urzędu Mia-
sta i Gminy w Serocku można było nie tylko 
otrzymać pamiątkowy gadżet, ale również 
podpisać deklarację o przystąpieniu do akcji 

„drzewo 600-lecia”, w ramach której w 2017 
roku rozdamy mieszkańcom do posadzenia 
600 drzew. 

Jak co roku przedsięwzięciu towarzyszył 
konkurs na najpiękniejszy wieniec i kosz do-
żynkowy. Dużo śmiechu i radości towarzy-
szyło zabawom, w których sołectwa rywalizo-
wały z sobą w rzucaniu skarpetą do wiadra, 
wyścigach w workach, czy przeciąganiu cią-
gnika. 

Zwycięzcy konkursów zostali zaproszeni 
na scenę po odbiór nagród. 

Dożynki zakończył występ zespołu Re-
mont, który zaprezentował covery polskich i za-
granicznych utworów popowych i rockowych.  

Serdecznie dziękujemy Państwu za liczną 
obecność i wspólną zabawę. Kosze i wieńce 
dożynkowe mogą Państwo obejrzeć na wy-
stawie w holu Urzędu Miasta i Gminy w Se-
rocku.

Redakcja

Święto Darów Ziemi 
- wyniki konkursów

Mamy wrażenie, że z roku na rok 
przygotowywane przez sołectwa i insty-
tucje kosze i wieńce dożynkowe są coraz 
piękniejsze. Dla komisji konkursowej wy-
bór najpiękniejszych z nich był wielkim 
wyzwaniem. Za trud i ogrom pracy, którą 
włożyliście Państwo w przygotowanie do-
żynkowych darów dziękczynnych oraz za 
ich urok i piękno - słowa uznania i szcze-
rych podziękowań należą się wszystkim.  
Pierwsze miejsca - choć bez wątpienia 
ważne - są tak naprawdę tylko symbo-
liczne, bo zwycięzcami jesteście Wszyscy. 
Wyróżnieni nagrodami (biletami na spek-
takl do Teatru Kwadrat) zostali:

•  w kategorii "Najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy":

Sołectwo Dosin - I miejsce
Sołectwo Borowa Góra - II miejsce
Sołectwo Kania Polska - III miejsce
•  w kategorii "Najpiękniejszy 

kosz dożynkowy":
 Sołectwo Ludwinowo Dębskie 
- I miejsce
Sołectwo Marynino  - II miejsce
Sołectwo Guty - III miejsce
• "Nagrodę Publiczności"
zdobyło Sołectwo Guty.
(Konkurs na najpiękniejsze Dary Ziemi 

dofinansowany został ze środków Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego).

Tradycyjnie na Święcie Darów Ziemi 
rozegrane zostały również zawody spraw-
nościowe dla sołectw. W tym roku do roz-
grywek: wyścig w workach, przeciąganie 
traktorów, rzut skarpetą do celu - przystą-
piło dziesięć sołectw: Guty, Bolesławowo, 
Dębinki, Stanisławowo, Jadwisin, Ludwi-
nowo Dębskie, Dębe, Skubianka, Maryni-
no, Ludwinowo Zegrzyńskie.

Najlepsi okazali się:
• Skubianka - I miejsce
• Marynino - II miejsce
• Ludwinowo Zegrzyńskie - III miejsce
Zwycięzcy otrzymali puchary i vo-

uchery na nagrody od sponsorów, nato-
miast przedstawiciele wszystkich sołectw 
biorących udział w zabawach - pamiątko-
we dyplomy.

Tego dnia zostały wręczone rownież 
nagrody laureatom konkursów na najład-
niejszy balkon i najładniejszą posesję.
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Przy okazji jubileuszu rozmawialiśmy 
z Panią Anią - nie tylko o muzyce. 

 Pani Aniu, gdyby była taka możliwość, że 
od jutra może Pani zmienić coś w swoim życiu, 
to, co by to było?

Myślę, że nic bym nie zmieniła. Moje ży-
cie jest takie, jak je  sobie wymarzyłam. Robię 
to, co kocham, i chociaż praca pochłania wie-
le godzin, to jestem szczęśliwa, że mogę robić 
to co lubię, co sprawia mi przyjemność. 

 Skoro praca zajmuje Pani tak dużo cza-
su, czy pozostaje go na życie prywatne?

Oczywiście. Mam koło siebie wspaniałe-
go, czułego faceta, córkę, która także ma du-
szę artystyczną, mamę, która we wszystkim 
mnie wspiera i przyjaciół, na których mogę 
zawsze liczyć.

 W pracy jest Pani wymagającą perfekcjo-
nistką. Czy prywatnie również?

mam do siebie jakieś „ale”.  A prywatnie… je-
stem wręcz bałaganiarą. Staram się nie łączyć 
życia prywatnego z zawodowym, w domu je-
stem zupełnie inna niż w studiu.

 Jako zodiakalna ryba ma Pani ogromną 
intuicję, czy wykorzystuje ją Pani w życiu?

Owszem posiadam ją, jednak w większo-
ści przypadków zwycięża głos serca i ufność 
ludziom, co nie zawsze kończy się dla mnie 
„happy endem”. Ostatnio doświadczyłam dość 
trudnych lekcji od życia i ludzi, jednakże mój 
stosunek do otaczającego mnie świata nie zmie-
nił się. Wierzę, że każdy jest z natury dobry. 

 Przez swoje 30 lat pracy artystycznej 
uczestniczyła Pani w wielu różnych projektach, 
współpracując ze znanymi muzykami, kompo-
zytorami. Może Pani przybliżyć kilka z nich?

Rzeczywiście projektów było wiele. Wystę-
powałam w Teatrze Syrena, w Teatrze Nowym 
w Warszawie w musicalach np. „Orfeusz i Eu-
rydyka w krainie tęczy”, później przez blisko 
20 lat w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. 
Teraz wróciłam do muzyki popowej i jazzowej. 
Każdy projekt to kolejne wyzwanie, okazja do 
poznania czegoś nowego i ciągły rozwój. Ak-
tualnie jestem w trakcie realizacji albumu 
„Kobieta szuka szczęścia” z TRIO Gogolew-
ski. Singiel promujący wspomniany album 
na światowym festiwalu 12.networldsong De-
troid’15 zdobył 3-cie miejsce. Mam na swoim 
koncie również płyty z kolędami w języku pol-

Anna Osmakowicz „30-lecie pracy artystycznej”
Anna Osmakowicz – artystka od wielu lat mieszkająca nad Jeziorem Zegrzyńskim, 

związana z Serockiem, w tym roku roku obchodzi jubileusz 30-lecia pracy artystycznej.
1 października o godz. 19.00 w Warszawie-Wesołej w Klubie Kościuszkowca obędzie się 

uroczysty koncert, podczas którego wokalistka zostanie odznaczona medalem „Zasłużony dla 
kultury – GLORIA ARTIS” przez Wicepremiera RP Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Serock Syl-
wester Sokolnicki.

W czasie koncertu zostaną wykonane utwory m. in. z ostatniego albumu Pani Anny „...bez 
Ciebie” z muzyką Tadeusza Prejznera, do tekstów najwybitniejszych polskich twórców: Wisła-
wy Szymborskiej, Wojciecha Młynarskiego i Jonasza Kofty.

Staram się, aby to, co robię, było z moje 
strony rzetelne, ale nie uważam się ani za per-
fekcjonistkę, ani pracoholiczkę. Wymagam 
od siebie dużo, zawsze chcę wszystko mieć 
„dopięte na ostatni guzik” jednak zawsze 

14 września br. odbyły się obchody Święta 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 
połączone z odsłonięciem miejsca pamięci 
mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła.

Powstanie Obozu Wyszkolenia Oficerów 
Wojsk Łączności w 1919 roku w Zegrzu miało 
szczególne znaczenie dla tego miejsca, a także 
okolicznych miejscowości. Na pamiątkę tego 
wydarzenia dzień 13 września jest świętem 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. 
Tegoroczne obchody święta Centrum Szkole-
nia Łączności i Informatyki były wyjątkowe, 
zostały połączone z odsłonięciem miejsca 
pamięci poświęconego mjr. Konstantemu 
Mikołajowi Radziwiłłowi i zorganizowane 
14 września, który to dzień jest datą jego za-
mordowania przez Niemców w 1944 roku na 
terenie koszar obecnego Centrum.

14 września br. w obchodach uczestniczy-
li m.in.: Minister Zdrowia Konstanty Radzi-
wiłł, Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz 
Błaszczak, Biskup Polowy Wojska Polskiego 
Józef Guzdek, Dyrektor Departamentu Edu-
kacji, Kultury i Dziedzictwa MON Sławomir 
Frątczak, Inspektor Szkolenia Dowództwa 
Generalnego RSZ gen. bryg. Andrzej Danie-
lewski, władze samorządowe Powiatu Legio-
nowskiego, przedstawiciele instytucji cen-
tralnych MON i środowisk kombatanckich, 
byli komendanci i zastępcy oraz absolwenci 
zegrzyńskiego ośrodka szkolenia, przedsta-
wiciele jednostek wojskowych i instytucji 

współpracujących z Centrum, służb mundu-
rowych, rodzina mjr. Konstantego Mikołaja 
Radziwiłła i patrona Centrum Państwo Zo-
fia i Edward Potkowscy, poczty sztandaro-
we lokalnych jednostek wojskowych i szkół, 
uczniowie z miejscowych i współpracujących 
szkół oraz okoliczni mieszkańcy.

„Bieżący rok to czas intensywnego szkole-
nia w Centrum specjalistów łączności i infor-
matyki na potrzeby wszystkich Rodzajów Sił 
Zbrojnych, w tym na potrzeby PKW. W Cen-
trum szkolimy także kandydatów na oficerów 
i podoficerów Wojska Polskiego w zakresie 
eksploatacji urządzeń i systemów łączności 
i informatyki. To również czas szkolenia żoł-
nierzy służby przygotowawczej…. Chciałbym 
podkreślić, że szczególną wartością Centrum 
są ludzie. Żołnierze i pracownicy resortu 
obrony narodowej, którzy codzienną służ-
bą i pracą pomnażają jego dorobek. Za to 
wszystko jako Komendant Centrum wam Pa-
nie i Panowie dziękuję…. Dzień dzisiejszy ma 
dla Centrum wyjątkowy charakter. To dzisiaj 
będzie mieć miejsce również doniosła uro-
czystość odsłonięcia miejsca pamięci poświę-

conego oficerowi sztabu 3 batalionu I Rejonu 
„Marianowo – Brzozów” VII Obwodu „Obro-
ża” Armii Krajowej – majorowi Konstantemu 
Mikołajowi Radziwiłłowi ps. Korab. Oficero-
wi, który 72 lata temu – 14 września 1944 r. 
na tym terenie został zamordowany przez 
okupantów niemieckich, a jego szczątki od-
naleziono w 1969 r.” – powiedział Komendant 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 
pułkownik doktor Ireneusz Fura w swoim 
przemówieniu.

Następnie gen. bryg. Danielewski wręczył 
żołnierzom Centrum medale nadane przez 
Ministra Obrony Narodowej w uznaniu zasług 
położonych w dziedzinie rozwoju i umacnia-
niu obronności RP, a później zabierając głos 
powiedział: „Dzięki waszej służbie i pracy 
Wojsko Polskie posiada najwyższej klasy spe-
cjalistów oraz systemy wsparcia dowodzenia, 
które pozwalają dowódcom efektywnie do-
wodzić podległymi siłami i środkami. W tym 
szczególnym dniu życzę aby praca w wojsku 

służba dla umiłowanej ojczyzny była dla was 
wielką satysfakcją i powodem do dumy.”

Na zakończenie uroczystości, na placu od-
była się defilada pododdziałów oraz pojazdów 
łączności i informatyki oraz zabezpieczenia 
Centrum, które później ustawiły się na placu 
apelowym, by mogli je obejrzeć zebrani goście.

Kolejnym etapem obchodów święta CSŁiI 
było uroczyste odsłonięcie miejsca pamięci - ta-
blicy i muralu - mjr. Konstantego Mikołaja Ra-
dziwiłła przy byłej strzelnicy, niedaleko miejsca 
gdzie odnaleziono w 1969 r. jego szczątki. Pod-
czas uroczystości Minister Spraw Wewnętrz-
nych Mariusz Błaszczak wręczył Ministrowi 
Zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi Krzyż Ofi-
cerski orderu Odrodzenia Polski.

Zabierając głos Minister Błaszczak po-
wiedział, że mjr. Radziwiłł „To człowiek któ-
ry umiłował ojczyznę i służy innym, oddany 
swoim żołnierzom i ojczyźnie… Ta postać 
jest postacią legendarną w Powiecie Legio-
nowskim, i z całą pewnością przyczyniła 

się do tego, żeby patriotyzm w naszym spo-
łeczeństwie był wartością realną”. Miejsce 
pamięci poświęcił Biskup Polowy WP Józef 
Guzdek. Następnie uczniowie klas pierw-
szych Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja 
Radziwiłła w Zegrzu złożyli uroczyste ślubo-
wanie na sztandar. Obchody były okazją także 
do złożenia kwiatów przed odsłoniętą tablicą 
pamiątkową oraz tablicą pamiątkową poświę-
coną patronowi Centrum gen. bryg. Heliodo-
rowi Cepie.

W ramach święta zorganizowany zo-
stał także Dzień Otwartych Koszar, podczas 
którego dzieci licznie przybyłe z lokalnych 
i współpracujących z Centrum szkół oraz 
okoliczni mieszkańcy mogli obejrzeć sprzęt 
łączności i informatyki, zapoznać się z obiek-
tami szkoleniowymi i salą tradycji CSŁiI, czy 
też skosztować wojskowej grochówki.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran 
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran, 

Joanna Dudek

Z okazji święta Centrum na Strzelnicy 
Piechoty w Zegrzu 10 września br. odbył 
się także Festyn Żołnierski. W jego ramach 
zorganizowany zostały pokazy sprzętu 
wojskowego, animacje dla najmłodszych, 
występy artystyczne oraz tzw. wojsko-
wa grochówka. Festyn zgromadził wielu 
uczestników, żołnierzy, pracowników woj-
ska, rodzin z dziećmi oraz mieszkańców 
Zegrza i okolicznych miejscowości.

Święto Centrum 
i odsłonięcie miejsca pamięci mjr. Radziwiłła
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Sportowy Piknik Rodzinny w Jadwisinie

Inaguracja działalności Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego w SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Aktywne pożegnanie lata i wakacji IX Wrześniowy Pieszy Rajd Pamięci za nami!

W niedzielę 28.08.2016 r. odbył się 
w Jadwisinie Sportowy Piknik Rodzinny. 
Impreza ta została wprowadzona do ka-
lendarza imprez Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Serocku w ubiegłym roku. Druga 
edycja imprezy cieszyła się powodzeniem, 
gdyż wzięło w niej udział kilkadziesiąt 
osób. W zdecydowanej większości były 
to rodziny zamieszkałe na terenie gminy 
Serock. Głównym punktem pikniku był 
Rodzinny Turniej Piłki Nożnej, w którym 
przewidziano 5-osobowe składy drużyn 
z przynajmniej dwójką dzieci w wieku 
do 15 lat. Turniej, choć przyjął formę 
zabawy kosztował uczestników wiele sił. 
Słoneczna pogoda była pewnym utrud-

W sobotę, 10 września 2016 r., po raz 
kolejny odbył się Wrześniowy Pieszy Rajd 
Pamięci. W tym roku rajd odbył się już po 
raz IX. Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizo-
wał rajd wspólnie z Miastem i Gminą Serock 
oraz  Stowarzyszeniem „Nasze Zegrze”. Tuż 
przed godziną 10:00 wszyscy uczestnicy byli 
gotowi do startu. W rywalizacji wzięło udział 
27 drużyn trzyosobowych w 5 kategoriach: 
służby mundurowe, seniorzy, open, gimna-
zjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Dodat-
kowo trasę swobodnie pokonało 8 piechurów. 

Mimo, że trasa przebiegała w dużej części 
przez tereny zalesione, to przemarsz wymagał 
sporej wytrzymałości, ze względu na wysoką 
temperaturę. Uczestnicy startowali z dwóch 
miejsc: służby mundurowe, uczniowie gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także 
uczestnicy kategorii open – z plaży miejskiej 
w Serocku (trasa nr. 1), a seniorzy z okolic 
Klubu Mila w Jadwisinie (trasa nr. 2). Obie 
grupy musiały dotrzeć na metę, która w tym 
roku mieściła się w Ogródku Jordanowskim 
w Zegrzu. Na trasie nr. 1 znajdowały się dwa 
punkty kontrolne – w okolicach Klubu Mila 
i przy boisku szkolnym w Jadwisinie, na trasie 
nr. 2 z kolei znajdował się jeden punkt kon-
trolny –  przy boisku szkolnym w Jadwisinie. 

Punkt kontrolny nr . 1 był jednocześnie miej-
scem startu dla trasy nr. 2. 

Ideą Wrześniowego Pieszego Rajdu Pa-
mięci jest propagowanie wiedzy historycz-
no-krajoznawczej dotyczącej w szczególności 
naszego regionu. W rajdzie liczyła się przede 
wszystkim wiedza uczestników, która była 
sprawdzana na punktach kontrolnych. Py-
tania z pewnością były bardzo wymagające, 
ponieważ drużyny miały problem ze zgroma-
dzeniem kompletu punktów.

Około godziny 12:45 wszystkie grupy do-
tarły już na metę. Po przejściu trasy uczestni-

cy chętnie spożywali posiłek w naszym punk-
cie gastronomicznym. 

We wszystkich kategoriach niezbędna była 
dogrywka, w celu wyłonienia zwycięzców. 
W tym roku służby mundurowe przeciągały 
linę, a pozostali uczestnicy wykonywali rzuty 
woreczkami do celu. Ostateczna klasyfikacja 
rajdu znajduje się na stronie www.osir.serock.pl

Uczestnicy zostali nagrodzeni pucharami 
i medalami za zdobycie miejsc na podium, 
a dodatkowo wszyscy zawodnicy otrzymali 
Certyfikat Piechura. Puchary i medale wręczali 
dyrektor OSiR – Pan Maciej Goławski, a także 
Pan Piotr Kijak, który jak zwykle mocno  za-
angażował się w przygotowanie imprezy. Po 
dekoracji uczestników, delegacje udały się na 
miejski cmentarz w Serocku, by zapalić znicze 
na grobie Konstantego Radziwiłła.

Chcemy podziękować wszystkim oso-
bom, które pomogły w organizacji rajdu, 
a zwłaszcza Mieczysławowi Hucałowi, Stani-
sławowi Banaszkowi, Grzegorzowi Foryszew-
skiemu, Mirosławowi, Bożenie i Sławomirowi 
Pakuła oraz Pawłowi Koźniewskiemu. Zapra-
szamy do uczestnictwa w kolejnym Wrze-
śniowym Pieszym Rajdzie Pamięci w przy-
szłym roku! Będzie to X – jubileuszowy rajd!

OSiR w Serocku

Słońce, woda, wiatr we włosach. Jeśli do-
rzucimy do tego przepiękne nadnarwiańskie 
krajobrazy i dobry humor, to otrzymamy 
sportowy weekend w wydaniu uczestników 
Koła Turystyczno-Krajoznawczego.

Koło, o którym mowa, rozpoczęło swo-
ją działalność z początkiem roku szkolnego 
2016/2017, a jego pomysłodawczyniami są pa-
nie Elżbieta Borkowska i Małgorzata Gańska 
- Niemczyk.  Skierowane jest do uczniów klas 
IV-VI i ma na celu propagowanie idei aktyw-
nego wypoczynku w kontakcie z naturą, sztu-
ką, kulturą i historią Polski oraz gminy Serock.

Działalność Koła częściowo pokrywa się 
z realizacją założeń innowacji pedagogicznej 
pt. „Serock – miasto moje, a w nim…” (któ-
rej autorami są nauczyciele szkoły) napisanej 
z okazji 600 - lecia uzyskania praw miejskich 
przez nasze miasto. 

W tym miesiącu przeprowadzone 
zostały już dwie imprezy turystyczne. 
W piątek 9 września odbył się Wrześnio-
wy Rowerowy Rajd Pamięci, na którym 
pokonując 25-kilometrową trasę Wierzbi-
ca – Zegrze – Serock, mogliśmy podziwiać 
zabytki i walory przyrodnicze gminy Se-

rock z perspektywy siodełka rowerowego. 
W sobotę uczestników Rodzinnego Spły-
wu Kajakowego z Karniewka do Wierzbicy 
zachwycał błękit Narwi, który był praw-
dziwym balsamem dla duszy wszystkich 
kajakarzy. 

Już niedługo kolejna wyprawa, tym ra-
zem do Wielkopolski szlakiem pierwszych 
Piastów. Odwiedzimy Biskupin i Gniezno, 
miasto św. Wojciecha – patrona Serocka. 
Mamy nadzieję, że dołączycie do nas!

Opiekunowie Koła:
E. Borkowska, M. Gańska - Niemczyk

nieniem dla uczestników, jednak nikogo 
nie zraziła do wzięcia udziału w zabawie. 
W turnieju wystąpiło 8 drużyn i łącznie 
ponad 50 zawodniczek i zawodników. 
Organizator dopasował system gier tak, 
aby każda drużyna rozegrała jednako-
wą ilość minut, bez względu na osiągane 
wyniki. Rywalizacja na boisku przebiega-
ła w przyjaznej atmosferze i obfitowała 
w zabawne sytuacje. Każda drużyna roze-
grała łącznie 5 meczów po 15 minut, czyli 

aż 75 minut gry na boisku. Z przerwami 
na odpoczynek, turniej trwał łącznie 
ponad 4 godziny. Zespoły rywalizowały 
najpierw w dwóch grupach po 4 druży-
ny, a następnie w półfinałach A i B oraz 
w meczach o dane miejsce w turnieju. 
Wyniki Rodzinnego Turnieju Piłki Noż-
nej na stronie www.osir.serock.pl 

W trakcie trwania turnieju oraz po 
jego zakończeniu uczestnicy biesiadowali 
piekąc kiełbaski przy ognisku przygotowa-

nym przez organizatora. Wszyscy uczestni-
cy pikniku mieli zapewniony poczęstunek 
przy ognisku, gdzie miło wspominali tur-
niej przy wspólnym biesiadowaniu, a trzy 
najlepsze drużyny zostały nagrodzone 
medalami. Dodatkowo zawodnicy zwycię-
skiej drużyny otrzymali od naszego spon-
sora, firmy kosmetycznej Avon, zestawy 
kosmetyków.

Zapraszamy na kolejną edycję Rodzinne-
go Pikniku Sportowego w roku 2017.

skim i esperanto, album z pieśniami poświę-
cony papieżowi Janowi Pawłowi II. Utwory 
i klimat koncertu jubileuszowego to powrót do 
moich początków edukacji muzycznej, warsz-
tatów jazzowych w Chodzieży, klimatów naj-
bliższych mojemu sercu.

 Czy nie obawia się Pani, że obecnie pre-
ferowany gatunek muzyczny ograniczy Pani 
grono odbiorców?

Zdaję sobie sprawę, jaka muzyka jest pre-
ferowana przez ogół, jednak nie zniechęca 
mnie to. Wręcz przeciwnie - uważam, że do-
bre kompozycje i znakomite teksty, głębokie 
i niebanalne w swej treści, czynią te utwory 
wyjątkowymi. Nie chcę tworzyć muzyki ko-
mercyjnej.

 Czego Pani życzyć z okazji tak pięknego 
jubileuszu?

Myślę, że przede wszystkim wytrwało-
ści w dalszym tworzeniu, entuzjazmu oraz 
życzliwych ludzi wokół siebie. Korzystając 
z okazji zapraszam serdecznie czytelników 
Informatora Gminy Serock na swój koncert 
jubileuszowy. Będzie mi bardzo miło gościć 
Państwa na tym jakże ważnym dla mnie wy-
darzeniu.

 Dziękujemy za rozmowę.
Niech się Pani wszystko spełni.
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Kosz ykówk a
to wspaniała i niezpomniana życiowa przygoda...

Red. Na wstępie wymieniliśmy wiele 
Pana sukcesów zawodowych z parkietów 
koszykarskich, czy coś pominęliśmy ?

Krzysztof: Kilka medali młodzieżowych 
mistrzostw Polski.

Red. Od kiedy zaczęła się Pana przygo-
da ze sportem? Co lub kto sprawił, że naj-
bardziej pokochał Pan koszykówkę?

Krzysztof: W szkole podstawowej upra-
wiałem różne dyscypliny sportu: piłkę nożną, 
koszykówkę, piłkę ręczną, tenis ziemny i inne. 
Bardzo lubiłem sport i każdą wolną chwilę spę-
dzałem na boisku. W koszykówce odnosiłem 
największe sukcesy drużynowe i indywidual-
ne, podczas zawodów zauważył mnie trener 
Polonii Warszawa Adam Latos i tak zaczęła 
się moja przygoda z koszykówką, która trwa 
do dziś.

Red. Kiedy stał się Pan profesjonalnym 
zawodnikiem?

Krzysztof: W wieku 16 lat rozegrałem 
pierwszy mecz w Ekstraklasie i otrzymałem 
pierwsze stypendium sportowe. W tym mo-
mencie pomyślałem, że mogę być profesjonal-
nym koszykarzem i zacząłem zupełnie inaczej 
traktować ten sport.

Red. Czy miał Pan kiedyś propozycję 
gry za granicą? Kiedyś bowiem trend wy-
dawał się odwrotny. To zawodnicy zagra-
niczni zasilali polską ligę. Dopiero teraz 
zaczyna się to trochę zmieniać by wymienić 
Marcina Gortata, Maćka Lampego czy Ada-
ma Waczyńskiego.

Krzysztof: Miałem wiele propozycji gry 
za granicą, ale w tamtym okresie, tak jak Pan 
wspomniał trend był odwrotny i praktycznie 
nikt z polskich zawodników nie grał w zagra-
nicznych klubach. Wtedy koszykówka była 
w Polsce sportem nr 2 zaraz po piłce nożnej, 
mieliśmy dużo sponsorów, wiele transmisji 
w telewizji, więc nie było potrzeby szukania 
klubów za granicą. Dlatego nigdy nie zdecydo-
wałem się na wyjazd.

Red. Wspólnie z Pana kolegą z drużyny 
Walterem Jeklinem, stworzył Pan wspaniały 

projekt koszykarski Polonia 2011. Roman-
tyczna wizja klubu, w którym szansę pro-
fesjonalnej gry otrzymują najzdolniejsi na-
stolatkowie w Polsce. Co znaczył dla Pana 
ten Projekt?

Krzysztof: Ten projekt znaczył i nadal zna-
czy dla mnie bardzo wiele. Dla tego projektu za-
kończyłem profesjonalną karierę na parkiecie. 
Projekt Polonia 2011 był projektem spełniają-
cym najnowsze europejskie standardy szkolenia 
młodzieży. Wspólnie z Walterem Jeklinem i Ar-
kadiuszem Miłoszewskim stworzyliśmy klub od 
podstaw do poziomu najwyższej klasy rozgryw-
kowej w Polsce (PLK). W ciągu 4 lat opierając 
się tylko i wyłącznie na polskich zawodnikach 
w wieku 16 – 18 lat stworzyliśmy drużynę, która 
awansowała do ekstraklasy. Do dnia dzisiejsze-
go wielu zawodników, których wychowaliśmy 
w Polonii 2011 gra w najlepszych polskich klu-
bach i reprezentacji Polski (np. Mateusz Ponit-
ka). Jestem dumny z tego projektu, ponieważ 
pokazaliśmy wszystkim, że można z młodych 
Polskich zawodników stworzyć bardzo dobrą 
drużynę w bardzo krótkim czasie i wychować 
przyszłych reprezentantów Polski!

Red. Czy koszykówka to intratny sport 
dla zawodników?

Krzysztof: Tak jak wspomniałem wcze-
śniej, w czasach, w których grałem zarabia-
liśmy na tyle dobrze, że nie było potrzeby 
szukać pracy za granicą, teraz jest trochę 
gorzej i najlepsi muszą wyjeżdżać żeby uczyć 
się grać i zarabiać większe pieniądze. Nieste-
ty popularność koszykówki w Polsce spadła 
w ostatnich latach. Mam nadzieję, że szybko 
się to zmieni, ponieważ koszykówka to prze-
piękny sport i zasługuje na większe zainte-
resowanie!

Red. Czego uczy sport, a w szczególno-
ści sport zespołowy?

Krzysztof: Sport przede wszystkim kształ-
tuje charakter człowieka. Odrywa dzieci i mło-
dzież od problemów społecznych dzisiejszego 
świata. Kształtuje prawidłową postawę i bu-
dowę ciała. Uczy umiejętności funkcjonowania 
w grupie społecznej dążącej do jednego jasno 
i precyzyjnie wytyczonego celu. Kształtuje 
w młodym wieku wiele cech charakteru, które 
są niezbędne w podejmowaniu wyzwań w do-
rosłym życiu.

Red. Dlaczego warto uprawiać koszy-
kówkę?

Krzysztof: Ponieważ jest to wspaniała 
i niezapomniana życiowa przygoda…

Red. Czym zajmuje się Pan w chwili 
obecnej?

Krzysztof: Od kilku lat z narzeczo-
ną prowadzimy przydomową, kameralną 
stajnię i szkółkę jazdy konnej w Karolinie. 
Połączenie mojego doświadczenia w spo-
rcie od strony zawodniczej i menedżerskiej, 
doświadczenia Ani i wiedzy merytorycznej 
o jeździectwie daje bardzo dobre rezultaty. 
W trakcie prowadzenia szybko rozwijającej 
się szkółki rekreacyjnej jazdy konnej doszli-
śmy do wniosku, że musimy stworzyć coś 
więcej aby najlepsi, którzy chcą się dalej roz-
wijać mieli zapewnione profesjonalne możli-
wości rozwoju. Od kwietnia bieżącego roku 
prowadzimy również Uczniowski Klub Spor-
towy Kucyk Serock, w którym najlepsi mogą 
dalej doskonalić swoje umiejętności i spró-
bować swoich sił w rywalizacji sportowej na 
poziomie Polskiego Związku Jeździeckiego.

Red. Już jakiś czas temu postanowił Pan 
zamieszkać w Naszej Gminie. Co sprawiło, 

że to właśnie tutaj znalazł Pan swoje miej-
sce na ziemi? 

Krzysztof: Sprawiła to miłość… Kilka lat 
temu poznałem Anię, miłość mojego życia, za-
mieszkaliśmy razem w Warszawie, zaraz po-
tem rodzice Ani, którzy budowali dom w Ka-
rolinie postanowili się wyprowadzić. Długo się 
nie zastanawialiśmy i zamieszkaliśmy w Karo-
linie, zaczynając realizować nasze pasje. Zaraz 
po przeprowadzce kupiliśmy pierwszego konia 
i tak wszystko się zaczęło…

Red. Jest Pan współzałożycielem klubu 
sportowego - Stowarzyszenia UKS Kucyk 
Serock, czym jest dla Pana działalność w ra-
mach tego klubu?

Krzysztof: Naturalną kontynuacją pracy 
w szkółce Pod Rozbrykanym Kucykiem, po-
przez Uczniowski Klub Sportowy wchodzimy 
w etap rywalizacji i współzawodnictwa, co 
najbardziej lubię ponieważ wyzwala niesamo-
wite emocje. 

Red. Cały czas drzemie w Panu miłość 
do koszykówki. Postanowił Pan zająć się 
rozwojem koszykówki w gminie Serock. Co 

sprawiło, że buduje Pan koszykówkę w Se-
rocku? Czy będzie to projekt na miarę Po-
lonii 2011?

Krzysztof: Do stworzenia koszy-
kówki młodzieżowej w Serocku namówił 
mnie Dyrektor OSiR w Serocku, Pan Ma-
ciej Goławski. Oczywiście nie trzeba było 
długo namawiać, natychmiast się zgodzi-
łem i rozpoczęliśmy rozmowy o koncep-
cji projektu. Przeprowadziłem już roz-
mowy z Polskim Związkiem Koszykówki 
i mam zapewnienie, że PZKosz udzieli 
nam wsparcia w zakresie zakupu sprzętu 
sportowego. Na dzień dzisiejszy nie moż-
na porównywać tego projektu z Polonią 
2011 z powodu zupełnie innego zakre-
su i budżetu. Fundacja Polonia 2011 na 
starcie miała budżet 400 tysięcy złotych, 
a w końcowej fazie ok. 3 miliony złotych. 
Na pewno część szkoleniowa i merytorycz-
na, którą będę osobiście prowadził będzie 
na takim samym bardzo wysokim pozio-
mie ponieważ do współpracy przekonałem 
Arkadiusza Miłoszewskiego, współtwórcę 
Polonii 2011, a obecnie pierwszego trenera 
reprezentacji Polski do lat 20.

Red. Wydaje się że będzie bardzo dużo 
chętnych dzieci, aby rozpocząć swoją przy-
godę z koszykówką pod marką „Krzysztof 
Sidor”. Do kogo kierowana jest oferta gry 
w klubie i gdzie powinni kierować się zain-
teresowani?

Krzysztof: Mam nadzieję, że będzie dużo 
chętnych, zrobię wszystko żeby treningi były 
ciekawe i żeby dzieci z miesiąca na miesiąc 
chętniej w nich uczestniczyły. Następnie za-
czniemy startować w turniejach, zacznie się 
współzawodnictwo i duże emocje. Serdecznie 
Zapraszam chłopców uczęszczających do klas 
4-6 szkół podstawowych. Informacje o zapi-
sach będą dostępne w szkołach i na plakatach 
w całej gminie.

Red. Jakie cele stawia Pan przed przy-
szłymi zawodnikami i drużyną?

Krzysztof: …być z dnia na dzień coraz 
lepszym zawodnikiem i coraz lepszym człowie-
kiem.

Życzymy powodzenia!

Dziękuję za rozmowę.

Z Krzysztofem Sidorem, 41 lat, wieloletnim Reprezentantem Polski 
i Mistrzem Polski, wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, uczestnikiem Pucharu 
Koracia,  EuropaCup, Pucharu Saporty, liderem PLK w skuteczności rzutów wolnych, 
uczestnikiem meczów gwiazd PLK oraz menadżerem sportowym, trenerem i miesz-
kańcem gminy Serock o jego życiu oraz pasjach.

Zdjęcie z albumu własnego 
Krzysztofa Sidora



24 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK


