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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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ul. Wyzwolenia 57 
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w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Serocku
ul. Koœciuszki 15
tel. 22 782 71 39, 782 61 18 w.4 

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
 w Serocku
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Modernizacja oświetlenia w Serocku – ul. Warszawska

Zmiana organizacji ruchu na ul. Retmańskiej w Serocku

Końcówka roku w inwestycjach

W dniu 18.11.2016 r. została podpisa-
na umowa z firmą Jaronex, Stanisław Jaroń 
z siedzibą w Legionowie przy ul. Targowej 10 
na zadanie pod nazwą: Modernizacja sieci 
nN polegającej na budowie linii kablowej 
niskiego napięcia i słupa linii napowietrz-
nej niskiego napięcia na terenie działek nr 
ewid. 59/4, 26/5, 26/9 w obr. nr 14, dz. nr 
ew. 25 obr. 15 oraz dz. nr ew. 26/1, 60 w obr. 
nr 16 w miejscowości Serock oraz rozbiór-
ka istniejącej linii oświetlenia ulicznego, na 
terenie działek nr ewid. 60 w obr. nr 16, dz. 
nr ew. 1 w obr. 17, budowa linii oświetlenio-
wej na terenie działek nr ewid. 59/4, w obr. 

Od dnia 21 listopada br. została wpro-
wadzona nowa organizacja ruchu na od-
cinku ul. Retmańskiej w Serocku pomię-
dzy ulicami Brukową a Zdrojową. Zostało 
wprowadzone nowe oznakowanie poziome, 
wydzielające miejsca do parkowania pojaz-
dów po  prawej stronie ulicy –  jadąc w kie-

runku ul. Zdrojowej oraz znaki pionowe 
informujące o ruchu jednokierunkowym 
na tejże drodze. Ruch według nowych zasad 
będzie się odbywał z ul. Brukowej w kie-
runku ul. Zdrojowej. Wjazd od strony ul. 
Zdrojowej będzie niemożliwy. Taka organi-
zacja ruchu ma na celu przede wszystkim 

poprawę płynności ruchu oraz uporząd-
kowanie parkowania pojazdów w sezonie 
letnim, gdzie ze względu na duże natężenie 
ruchu kołowego i pieszego zawsze tworzył 
się korek i chaos komunikacyjny. 

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Zakończenie roku kalendarzowego wiąże 
się z kończeniem oraz rozliczeniem inwe-
stycji rozpoczętych w drugiej połowie roku. 
Oprócz tych zadań, które powoli zbliżają się 
ku końcowi na początku listopada zostały 
zawarte jeszcze ostatnie umowy na zadania, 
które planujemy zrealizować do końca roku 
kalendarzowego. Podpisaliśmy umowy na:  

1) budowę punktów świetlnych w Za-
błociu. Wykonawcą  robót jest firma ZESTI 
FOS Sp. z o.o Jacek Mielczarek z siedzibą 
Dębe 5G. Termin realizacji do 27.12.2016 r. 
Zadanie obejmuje swym zakresem budowę 
oświetlenia drogowego na części dróg gmin-
nych, gdzie obecnie ono nie występuje. Przy 
założeniu że na podstawie oddzielnej umo-
wy inny Wykonawca w tym samym okresie 
dokona wymiany opraw oświetleniowych na 
odcinku, gdzie miejscowość Zabłocie posiada 
już oświetlenie  - ale dosyć  już stare i energo-
chłonne -  wieś zostanie oświetlona nowocze-
snymi lampami w technologii LED;

2) budowę punktów świetlnych w Se-
rocku ul. Pod Lasem. Wykonawcą robót jest 
firma Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew 
Mańko z siedzibą w Serocku przy ul. Polnej 
24. Termin realizacji do 27.12.2016 r. Zadanie 
obejmuje budowę oświetlenia  ul. Pod Lasem, 
ul. Żytniej na odcinku od ul. Pod Lasem do 
okolic ul. Charbowej oraz ul. Podleśnej;

3) budowę punktów świetlnych w Se-
rocku ul. Krasińskiego. Wykonawcą robót 
jest firma ZESTI FOS Sp. z o.o Jacek Mielcza-
rek z siedzibą Dębe 5G. Termin realizacji do 
27.12.2016 r;

4) budowę punktów świetlnych w Kani 
Nowej ul. Wspólna, ul. Serocka. Wykonaw-
cą  robót jest firma ZESTI FOS Sp. z o.o Jacek 
Mielczarek z siedzibą w Dębem 5G. Termin 
realizacji do 27.12.2016 r. Zadanie obejmuje 
swym zakresem budowę oświetlenia - oczy-
wiście w technologii LED - na całym odcinku 
ul. Wspólnej oraz w ciągu drogi powiatowej 
ul. Serockiej na odcinku od wjazdu do miej-
scowości Nowa Wieś do skrzyżowania z ul. 

14, dz. nr ew. 25 w obr. 15, dz. nr ew. 26/1, 
60, w obr. 16, oraz dz. nr ew. 1 i 4 w obrębie 
nr 17 Serock wraz z budową infrastruktury 
towarzyszącej. 

Pod tą długą i skomplikowaną nazwą kry-
je się kompleksowa modernizacja abonenc-
kiej napowietrznej linii niskiego napięcia, bu-
dowa nowej linii kablowej niskiego napięcia 
oraz budowa nowej linii oświetleniowej wraz 
z nowymi słupami i oprawami. Inwestycja ta 
jest wynikiem podpisanego porozumienia 
pomiędzy Gminą a PGE Dystrybucja S.A, 
gdzie każdy z inwestorów sfinansuje swój za-
kres przedsięwzięcia. Tym samym z tej części 

Polną. Na odcinku od początku miejscowo-
ści do ul. Popowskiej zostaną wymienione 
oprawy, na odcinku od ul. Popowskiej do ul. 
Polnej zostanie wybudowana nowa linia ka-
blowa wraz ze słupami i oprawami oświetle-
niowymi; 

5) budowę punktów świetlnych 
w Wierzbicy. Wykonawcą robót jest firma 
Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko 

z siedzibą w Serocku przy ul. Polnej 24. Ter-
min realizacji do 22.12.2016 r. W tym przy-
padku oświetlony zostanie odcinek drogi 
gminnej przy świetlicy terapeutycznej wraz 
z oświetleniem terenu rekreacyjnego, altany 
oraz budową złącza kablowego w istniejącej 
altanie.  

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

miasta - zachodni odcinek ul. Warszawskiej 
od ul. Zakroczymskiej do końca cmentarza 
- znikną stare betonowe słupy wraz z linią na-
powietrzną. Zostaną zdemontowane również 
stare zużyte oprawy obecnie podwieszone 
na słupach nie będących własnością Gmi-
ny. Całość linii zostanie ułożona w poboczu 
ul. Warszawskiej. Gmina sfinansuje budowę 
nowoczesnego oświetlenia. Planujemy, jeżeli 
tylko pogoda na to pozwoli, całość zadania 
uda nam się wykonać jeszcze w tym roku i na 
zabawę sylwestrową odebrać inwestycję. 

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji 

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 II 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 90.000 zł  brutto 10.000 zł 1400

2. 221/4 0,1150 ha 93.000 zł  brutto 10.000 zł 1410

3. 221/5 0,1200 ha 97.000 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  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 12.12.2016 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 16 grudnia 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

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 II 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 1500

2. 30/4 0,1600 ha 183.270 zł  brutto 20.000 zł 1510

3. 30/5 0,1600 ha 183.270 zł brutto 20.000 zł 1520

4. 30/6 0,2164 ha 191.880 zł brutto 20.000 zł 1530

Stan prawny działek uregulowany jest w księdze wieczystej Kw Nr WA1L/00002255/9 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legionowie.

 Wadium  należy  wpłacać  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 05.12.2016 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 09 grudnia 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

Pomagamy uruchomić samochód
Informujemy, że od dnia 20 października 

2016 roku, Straż Miejska w Serocku posiada 
na wyposażeniu urządzenie rozruchowe PO-
WER PACK „BULLY”. Zasilacz ten jest urzą-
dzeniem do awaryjnego rozruchu i może być 
używany do pojazdów osobowych, vanów, 
a także ciężarówek. Może być wykorzystany 
jako źródło bezpośredniego prądu dla więk-
szości obciążeń 12V za pomocą wtyku zapal-

niczki. Urządzenie pozwala na tzw. jednym 
naładowaniu uruchomić do 10 pojazdów. 
Dystrybutor sprzętu zapewnił o skuteczności 
urządzenia i stwierdził, że cieszy się dużym 
uznaniem wśród osób świadczących usługi, 
tzw. pomocy drogowej.

Urządzenie zostało zakupione w celu po-
mocy kierującym w awaryjnym rozruchu po-
jazdów. Jeżeli w samochodzie jest rozładowany 

akumulator lub niskie temperatury nie pozwa-
lają na właściwe uruchomienie silnika prosimy 
zadzwonić pod podane numery telefonów:

stacjonarny 22 782 – 72 – 92, komórkowy 
603 – 873 – 290, alarmowy 986

Usługa zostanie przez funkcjonariuszy 
wykonana BEZPŁATNIE.

Komendant Straży Miejskiej w Serocku 
- Cezary Tudek

WYMIANA PIECÓW
PROJEKT NA 2017 ROK - SKŁADAJMY DEKLARACJE

Gmina Miasto i Gmina Serock przygotowuje się do składania na początku 2017 roku zbiorczego 
wniosku o dotację do Wojewódzk iego Funduszu Ochrony Środow iska  
i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie 
województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 
modernizację kotłowni”. 
Mieszkańcy, którzy wezmą udział w programie będą mieli szansę uzyskać bezzwrotną dotację 
na zakup pieca. Dofinansowaniu podlegać będzie  wymiana pieców lub palenisk 
węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, 
olejowych lub opalanych biomasą na źródło wyższej niż dotychczas sprawności 
wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek).

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 od 2 listopada 2016 roku 
do 30 grudnia 2016 roku.

Wszystkie osoby które planują w 2017 roku wymienić piec i skorzystać z dofinansowania na 
wymianę, prosimy o wypełnianie i składanie deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, 
ul. Rynek 21, 05-140 Serock. Na deklaracje czekamy w dniach

Druki deklaracji dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  – parter, 
pokój nr 11 oraz na stronie internetowej www.serock.pl

Projekt skierowany jest wyłącznie do właścicieli nieruchomości zamieszkałej całorocznie, nie 
obejmuje modernizacji źródeł ciepła na nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo (np. 
domków letniskowych). Ponadto beneficjentem programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne 
– w miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana 
działalność gospodarcza.

Informacje dotyczące programu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa
 i Leśnictwa, parter, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu (22) 782 88 39 i 22 782 88 40.
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Rewitalizacja kolei do Zegrza Południowego

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Serock 
na lata 2016 – 2025

W siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie 
odbyło się spotkanie poświęcone wstępnemu omówieniu zało-
żeń projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Ze-
grze. Wzięli w nim udział przedstawiciele PKP Polskie Linie 
Kolejowe, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Szyb-
kiej Kolei Miejskiej, Starosta Powiatu Legionowskiego oraz wło-
darze samorządów lokalnych - Serock reprezentował burmistrz, 
Sylwester Sokolnicki.

Polskie Koleje Państwowe przedstawiły stan zaawansowa-
nia prac nad projektem. W ramach współpracy zainteresowa-
nych stron omówiono m.in. pojawiające się problemy związane 
z realizacją projektu i przyjęto harmonogram działań.

Inwestycja będzie finansowana z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W najbliższym czasie PKP PLK przystąpi do przygotowania 
studium wykonalności tego projektu.

Fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie

Pragnę poinformować mieszkańców 
naszej Gminy, że w dniu 7 listopada 2016 r. 
podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Se-
rocku została przyjęta "Strategia Rozwoju 
Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-
2025", jeden z najważniejszych dokumentów 
przygotowywanych przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego, który realizuje usta-
wowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju 
w oparciu o strategiczne planowanie. Celem 
Strategii jest określenie najważniejszych kie-
runków rozwojowych, ale także wskazanie 
wizji, celów strategicznych i operacyjnych, 
zadań strategicznych oraz sposobów ich re-

alizacji przez Miasto i Gminę Serock w naj-
bliższych latach.

Strategia jest pewnego rodzaju scenariu-
szem długofalowego i zrównoważonego rozwoju 
gminy, przygotowywanym w oparciu o określo-
ne procedury z udziałem społeczności lokalnej. 
Dokument został opracowany z uwzględnie-
niem istniejących zasobów, badań oraz przy 
wykorzystaniu wcześniejszych opracowań doty-
czących Miasta i Gminy Serock. "Strategia Roz-
woju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016 
- 2025" została przygotowana z inicjatywy władz 
lokalnych i jest jednym z dokumentów potrzeb-
nych do ubiegania się o środki pozabudżetowe.

Serdecznie dziękuje wszystkim miesz-
kańcom za zainteresowanie i zaangażowanie 
w przygotowanie Strategii, przede wszyst-
kim za udział w konsultacjach społecznych 
oraz za przekazane uwagi i opinie. Zachę-
cam wszystkich mieszkańców do zapozna-
nia się ze "Strategią Rozwoju Gminy Miasto 
i Gmina Serock na lata 2016-2025" dostęp-
ną w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, 
ul. Rynek 21 oraz na stronach internetowych 
www.serock.pl i www.bip.serock.pl. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

W roku szkolnym 2016/2017 Miasto i Gmi-
na Serock jako organ prowadzący przydzielił 
dodatkowo 47 godzin dla uczniów na zajęcia 
pozalekcyjne. Ilość godzin na powyższe zajęcia 
w poszczególnych placówkach  została przy-
dzielona proporcjonalnie do liczby uczniów. 

W ramach tych godzin w szkołach prowa-
dzone są zajęcia rozwijające uzdolnienia i za-
interesowania uczniów, głównie o charakterze 

sportowym i artystycznym. Poniżej informacja 
z ofertą różnego typu zajęć zorganizowanych 
w szkołach dla uczniów,  z godzin przydzielo-
nych dodatkowo przez organ prowadzący.

1. Szkoła Podstawowa w Serocku 
-14 godzin: siatkówka, SKS, gimnastyka dla 
dziewcząt i chłopców, chór szkolny i zespół mu-
zyczny; 2. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie 
- 8 godzin: zespół Violinki, SKS; 3. Zespół 

Szkół w Zegrzu - 9 godzin: SKS, piłka nożna, 
chór szkolny, koło artystyczno-przyrodnicze 
„Wzdłuż biegu Wisły”, nauka programowa-
nia; 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 
Kiełpińskiej - 12 godzin:  SKS, chór szkol-
ny, koło matematyczne, koło teatralne, koło 
lingwistyczne; 5. Gimnazjum w Serocku 
- 4 godziny: SKS, chór szkolny, koło matema-
tyczne. 

Innowacje pedagogiczne są to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu  poprawę jakości pracy 
szkoły. W tym roku szkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock realizowanych jest pięć innowacji programowych, 
które dotyczą poszerzenia programu nauczania o nowe treści oraz dwie metodyczne i jedna organizacyjna. 

Innowacje pedagogiczne, które są realizowane w poszczególnych placówkach to: „Poznajemy świat”, „Młodzi programiści” w SP w Zegrzu, 
„Świat jest teatrem” w Gimnazjum w Zegrzu, „Z kulturą w świat” w SP w Woli Kiełpińskiej, „Świat bez granic” w SP i w Gimnazjum w Woli 
Kiełpińskiej, „Serock -  miasto moje, a w nim...”, „Klasowy misz -  masz, mój kolega/koleżanka z ławki”, „Raz, dwa, trzy – programujemy i my”  
w SP w Serocku. Powyższe innowacje pedagogiczne zostały przedstawione Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.

Powyższy dokument - zgodnie z art. 5a ust. 
4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156, z późn. 
zm.) został przedstawiony Przewodniczące-
mu Rady Miejskiej w Serocku i dostępny jest 
na stronie www.serock.pl w dziale oświata w 
zakładce informacje oświatowe. 

W minionym roku szkolnym - 2015/2016 
w gminie Miasto i Gmina Serock głównymi 
zadaniami edukacyjnymi wpisującymi się 
w kierunki realizacji polityki oświatowej pań-
stwa były:

1) wspomaganie szkół w celu podniesie-
nia wyników nauczania (wyników ze spraw-
dzianu i egzaminu) i rozwoju jakościowego 

szkół we współpracy z Mazowieckim Samo-
rządowym Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli oddział w Warszawie,

2) wspieranie kształcenia i wychowania 
dziecka niepełnosprawnego oraz  niedosto-
sowanego społecznie w szkołach i przedszko-
lach oraz tworzenie odpowiedniego środowi-
ska uczenia się,

3) aktywizacja szkół do prowadzenia in-
nowacji pedagogicznych i unowocześniania 
bazy szkolnej,

4) wzmacnianie poziomu bezpieczeństwa 
w szkołach/przedszkolach.

W sprawozdaniu przedstawiono infor-
macje dotyczące realizacji zadań w zakresie:

- wychowania przedszkolnego,
- szkół podstawowych i gimnazjów,
- dowożenia uczniów i wychowanków,
- kadry pedagogicznej i doskonalenia za-

wodowego nauczycieli, 
- pomocy materialnej dla uczniów,
- działań i programów  wzbogacających 

ofertę programową,
- inwestycji i remontów przeprowadzo-

nych w szkołach i przedszkolach, 
- wyników ze sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego. 
Jadwiga Stradomska

inspektor ds. oświaty Zespół Obsługi 
Szkół i Przedszkoli

Innowacje pedagogiczne w szkołach

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
przez gminę Miasto i Gmina Serock za rok szkolny 2015/2016

Referat Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa informuje, że zakończyły się 
prace polegające na „Usuwaniu i unieszko-
dliwianiu azbestu z terenu Miasta i Gminy 
Serock w 2016 roku – II etap”. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyniósł 18.095,40 zł. 
Zadanie zostanie sfinansowane w 85% ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, pozostałe zaś 15% pochodzić będzie 
z budżetu gminy. Odbiór wyrobów zawie-
rających azbest, zgodnie z zawartą umową 
zrealizowany został do 13 października br. 

przez firmę GREENLAND TECHNOLOGY 
Paweł Lewandowski, ul. Wylot 4/3, 02-494 
Warszawa.

W ramach zadania odebrane zostało 
i przekazane do unieszkodliwienia 67,020 ton 
eternitu z 21 nieruchomości.

Osoby, które do tej pory nie złożyły 
jeszcze wniosku, a są zainteresowane bez-

płatnym unieszkodliwieniem azbestu z nie-
ruchomości, zachęcamy do składania wnio-
sków na 2017 rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 
lub na stronie internetowej www.serock.pl 
w zakładce ochrona środowiska.  

Więcej informacji można uzyskać 
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa, pod nr tel. /22/ 782-88-39 
i /22/ 782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

II etap unieszkodliwiania azbestu zakończony

Podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych na lata 2017 - 2018

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2016 
roku została zawarta umowa na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z nieruchomości położonych 
na terenie Miasta i Gminy Serock. Odbiór 
odpadów zarówno z nieruchomości za-
mieszkałych całorocznie jak i z nieruchomo-
ści wykorzystywanych na cele rekreacyjne 
(zabudowane np. domkiem letniskowym) 
prowadzony będzie przez Firmę Błysk 
– Bis Sp. z o.o. Wykonawca spełnił wszystkie 
warunki udziału w postępowaniu przetar-
gowym, a złożona oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. 

Jednocześnie informujemy, że wkrótce 
ukażą się harmonogramy odbioru odpadów 
na lata 2017/2018. Harmonogramy będą 

do pobrania na stronach internetowych 
www.serock.pl, www.mgzgk.serock.pl, 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock 
(ul. Rynek 21), siedzibie Miejsko-Gminne-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej w Se-
rocku (ul. Nasielska 21) oraz u sołtysów 
poszczególnych miejscowości. 

Zgodnie z podpisaną przez gminę umo-
wą zachowana zostanie dotychczasowa czę-
stotliwość odbioru odpadów komunalnych 
zmieszanych oraz odpadów opakowanio-
wych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców od przyszłego roku zwiększo-
na zostanie częstotliwość odbioru odpadów 
biodegradowalnych. Odpady te odbierane 
będą 10 razy w roku, a nie jak do tej pory było 
5 razy w roku.

Przypominamy mieszkańcom, że dla wła-
ścicieli nieruchomości, dla których zapropo-
nowana częstotliwość odbioru odpadów jest 
niewystarczająca, lub nie mają możliwości 
wystawienia odpadów przed posesję w termi-
nach zgodnych z harmonogramem, istnieje 
możliwość przekazywania odpadów, bez do-
datkowych opłat do Punktu Selektywnego Od-
bierania Odpadów Komunalnych, położonego 
przy ulicy Nasielskiej 21 w Serocku, otwartego 
codziennie w godzinach 7.00-17.00.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Złote gody
Ponad szesnaście par małżeńskich świę-

towało 24.11.2016 r. pół wieku małżeństwa. 
Wszystkie otrzymały medale za wieloletnie 
pożycie małżeńskie, które przyznaje prezy-
dent RP. 

Uroczystość odbyła się w Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku. Oprócz sa-
mych jubilatów zagościli na niej Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki 
oraz Zastępca Burmistrza, Józef Zając. 

Na mocy Postanowienia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 
2016 r. Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie otrzymali:

1. Państwo Karolina i Eugeniusz Furczak
2. Państwo Elżbieta i Stefan Gałązka
3. Państwo Ewelina i Bolesław Głowaccy
4. Państwo Jadwiga i Edward Gryc
5. Państwo Alina i Aleksander Hirny
6. Państwo Barbara i Grzegorz Lubienieccy 
7. Państwo Hanna i Waldemar Łacheta
8. Państwo Władysława i Jerzy Łaszcz
9. Państwo Krystyna i Marian Mieszkowscy
10. Łucja i Henryk Mięgoć
11. Kazimiera i Józef Paczkowscy
12. Krystyna i Zenon Poznańscy

23 listopada 2016 r. w Muzeum Historycznym w Legionowie odbyła 
się promocja publikacji pt. „Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legiono-
wo, Nieporęt, Serock, Wieliszew” autorstwa Krzysztofa Klimaszewskiego 
i Mirosława Pakuły.

Książka została wydana dzięki wsparciu Powiatu Legionowskiego, 
Gminy Jabłonna, Miasta Legionowo, Gminy Nieporęt, Miasta i Gminy 
Serock oraz Gminy Wieliszew. Jest to pierwsze wspólnie sfinansowane 
wydawnictwo samorządów powiatu legionowskiego odnoszące się do te-
matyki ważnej dla historii regionu.

Książka, choć opowiada o Bitwie Warszawskiej, to skupia się przede 
wszystkim na działaniach jakie prowadzone były na terenie powiatu w sierp-
niu 1920 r. Przygotowania do obrony Warszawy miały na celu umocnienie 
jej przedmościa – trójkąta fortecznego Warszawa-Zegrze-Modlin. To dzięki 
walkom stoczonym na tym terenie Armia Czerwona została odepchnięta 
od Warszawy, a zwycięstwo Bitwy Warszawskiej urosło do rangi symbolu 
narodowego zwanego Cudem nad Wisłą.                                            Ref. KS

Z wizytą u najstarszych mieszkańców gminy

Promocja publikacji pt. "Bitwa Warszawska 1920 r. ..."

W piątek 18 listopada 2016 roku w imie-
niu Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Pana 
Sylwestra Sokolnickiego, odwiedziliśmy 
dziewięcioro najstarszych mieszkańców na-
szej gminy. Wśród odwiedzonych osób było: 
sześcioro 95-latków, dwoje 96-latków i jedna 
96-latka, która jest obecnie najstarszą miesz-
kanką naszej gminy. 

Okolicznościowy list gratulacyjny został 
przekazany następującym osobom:

1. Pani Marianna Kaza,
2. Pani Helena Piotrowska,
3. Pani Janina Malinowska,
4. Pani Marianna Podgórska,
5. Pani Henryka Zasońska,
6. Pan Józef Żurawski,

7. Pani Marianna Łabęda,
8. Pani Anna Smogorzewska,
9. Pani Henryka Brandebura.

Szacownym Seniorom życzymy wszyst-
kiego najlepszego, a przede wszystkim dużo 
zdrowia!

Redakcja

13. Daniela i Jerzy Przybysz
14. Zofia i Stefan Sawiccy
15. Irena i Jerzy Skowrońscy
16. Jadwiga i Stanisław Sumiła 
Prócz medali wszystkie pary otrzymały 

list gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz drob-
ne upominki od gminy. Uroczystość zgro-
madziła również rodziny jubilatów, które 
wzniosła toast za kolejne szczęśliwe lata dla 
par. Czas umilił wszystkim gościom koncert 
zespołu ,,Incanto” pod kierownictwem Pani 

Mai Radomskiej. Artyści wykonali utwory, 
które zapewne jubilaci darzą ogromnym 
sentymentem. Na koniec wspólnie zaśpie-
wano sto lat, podczas którego wjechał na salę 
piękny tort. 

Na uroczystości nie brakowało ciepłych 
słów, podziękowań, życzeń, wymiany do-
świadczeń i serdeczności. 

Wszystkim jubilatom życzymy przede 
wszystkim zdrowia, szczęścia i dalszych lat 
wspólnego życia w spokoju i radości. 

Konferencja 
"Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków"

Konferencja "Serock i Mazowsze na prze-
strzeni wieków", która odbyła się w naszym 
mieście 22 listopada 2016 roku, zainauguro-
wała obchody jubileuszu 600-lecia nadania 
praw miejskich Serockowi. To pierwsza tak 
duża konferencja poświęcona historii nasze-
go miasta i gminy. Jej organizatorami byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki, dr Sławomir Jakubczak oraz Mu-
zeum Historyczne w Legionowie. 

Dziesięciu znanych i cenionych naukow-
ców zaprezentowało interdyscyplinarne 
i wieloaspektowe podejście do historii Se-
rocka jako grodu i miasta mazowieckiego 
w perspektywie od średniowiecza do okresu 

popularnie falsyfikatem mogileńskim, za-
wierający tzw. część dziewięcinną, czyli spis 
19 grodów mazowieckich, w tym Serocka, 
dających dziewięcinę klasztorowi benedyk-
tyńskiemu w Mogilnie. Część ta odnoszona 
jest do 1065 r., choć sam dokument sporzą-
dzono około 1147 r. Autorka omówiła za-
gadnienia związane z identyfikacją części 
grodów, określeniem ich charakteru i miej-
sca w strukturze administracyjnej wczesne-
go państwa piastowskiego i związku części  
z nich z głównymi szlakami drogowymi 
i wodnymi, w aspekcie gospodarczym i mili-
tarnym. Na koniec Autorka zwróciła uwagę 
na niedostatki badań archeologicznych prze-
prowadzonych na pozostałych po grodach 
grodziskach, tak w odniesieniu do datowania 
czasu ich wzniesienia i funkcjonowania, jak 
i pełnionych funkcji.

� „Serock w okresie panowania 
Piastów mazowieckich”
 dr hab. Janusz Grabowski prof. AGAD 
(Archiwum Główne Akt Dawnych)

W czasie panowania pierwszych Pia-
stów Serock był grodem książęcym, o czym 
świadczy wzmianka w tzw. falsyfikacie mo-
gileńskim, pochodzącym rzekomo z 1065 r. 
Korzystne położenie na szlaku prowadzą-
cym z Zachodu przez Mazowsza na Ruś 
przyczyniło się do rozwoju tego ośrodka, 
który podczas rządów Janusza I (1373-
1429) otrzymał prawo chełmińskie. Doku-
menty księcia Janusza I z lat 1417-1425 r. 
dotyczyły nadania wójtostwa oraz potwier-
dzenia i rozszerzenia dotychczasowych 
uprawnień. W okresie panowania Bolesła-
wa IV i jego następców (do 1526 r.) nastąpił 
dalszy rozwój Serocka.  

odzyskania przez Polskę niepodległości. Inte-
resujące referaty wzbogacone prezentacjami 
multimedialnymi zobrazowały uczestnikom 
nie tylko najważniejsze dzieje miasta i jego 
mieszkańców, ale również wskazywały na 
ważne w historii Serocka momenty determi-
nujące jego rozwój i mające wpływ na znacze-
nie gospodarcze, polityczne czy społeczne na 
przestrzeni wieków.

Konferencja podzielona została na dwie 
części. Pierwszą poprowadził prof. dr hab. 
Edward Potkowski (Uniwersytet Warszaw-
ski), który z humorem dyscyplinował mów-
ców i dokonywał podsumowań każdego 
wykładu. Ta część obejmowała następujące 
referaty:

�„Grody
falsyfikatu mogileńskiego”
 prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Hey-
man (Uniwersytet Warszawski, Instytut 
Archeologii)
Przedmiotem wystąpienia był jeden 

z najstarszych dokumentów Polski, zwany 

 �„Architektura
kościoła parafialnego w Serocku” 
 dr hab. inż. arch. Robert Kunkel prof. 
PW (Politechnika Warszawska, Wy-
dział Architektury)
Autor przedstawił symbolikę i typologię 

późnogotyckich kościołów mazowieckich, dzia-
łalność fundacyjną ostatnich książąt, Stanisła-
wa i Janusza, mimo niepewnej wówczas sytu-
acji politycznej księstwa nie zaniedbujących 
obowiązków władczego mecenatu. Omówił 
cechy charakterystyczne, wyróżniające seroc-
ką świątynię - flamandzką i pomorską genezę 
narożnych wieżyczek i gwiaździstych sklepień 
z żebrem przewodnim oraz mazowieckie ana-
logie okrągłych skarp, powtarzanych później aż 
po zachodnią Litwę. Odwołała się też do ele-
mentów modernistycznych będących dziełem 
dwudziestowiecznej konserwacji, która nie 
ustrzegła się też błędów (zamurowany porta-
lik południowy) i najnowszych już konserwacji 
zachowawczych, wzorowo zabezpieczających 
mury kościoła. Autor omówił wyposażenie 
wnętrza, w szczególności ołtarze reprezentu-
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jące barok trzeciej ćwierci XVIII stulecia, choć 
wielokrotnie restaurowane, zasługujące też na 
uwagę.

 �„Serock w latach 1526-1660 
na tle innych miast 
mazowieckich”
 dr Radosław Lolo (Akademia Huma-
nistyczna w Pułtusku im. Aleksandra 
Gieysztora, Wydział Historyczny)
Autor podjął się próby scharakteryzowa-

nia Serocka w okresie 1526-1655, to jest od 
momentu inkorporacji tej części Mazowsza 
do Królestwa Polskiego do potopu szwedzkie-
go. Przedmiotem rozważań było miejsce Se-
rocka w podziałach administracji kościelnej 
i państwowej. Odrębnie potraktowane zostały 
zagadnienia demograficzne oraz profil ekono-
miczny miasta prezentowane w ujęciu dyna-
micznym wraz z uwzględnieniem aspektu po-
równawczego względem podobnych ośrodków 
miejskich w regionie i ogólniejszych tendencji 
obserwowanych wówczas na północnym Ma-
zowszu. Oddzielnie potraktowane zostały za-
gadnienia z zakresu życia religijnego, to jest 
funkcjonowanie tutejszej parafii w świetle akt 
wizytacyjnych.

 �„Miasto i twierdza Serock 
w czasach Księstwa  
Warszawskiego i Królestwa 
Polskiego 1807 - 1831”
dr Sławomir Jakubczak
Budowa twierdzy napoleońskiej związana 

była ze zmianami przestrzennymi, opasaniem 
części miasta wałami, wytyczeniem nowych 
ulic, budową koszar i rozebraniem części bu-
dynków. Obecność wojska a w okresie budowy 
fortyfikacji setek robotników, napływ wielu 

rzemieślników różnych specjalności oraz spe-
cjalizujących się w handlu i usługach Żydów 
zmieniły strukturę społeczną miasta. Osłabło 
znaczenie tzw. Dolnego Serocka, zamieszka-
nego przez grupy zawodowe związane z rzeką 
- rybaków i retmanów. Nastąpił rozwój zabu-
dowy w kierunku zachodnim wzmocniony do-
datkowo przez budowę traktu petersburskiego, 
przy którym powstały ważne obiekty jak pocz-
ta, hotel i austerie.  

Drugą część konferencji moderowała 
dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości 
w Warszawie), której podsumowania wnosi-
ły do przekazu historycznego wiele istotnych 
faktów i zwracały uwagę na istnienie nieod-
krytych i niezbadanych obszarów w historii 

wówczas status miejski). W tym samym czasie 
ustanowiono tzw. samorząd gminny i w Seroc-
ku zlokalizowano siedzibę władz gminy Zegrze. 
W końcu XIX wieku wokół pobliskiego Zegrza 
wybudowany został potężny system umocnień, 
co miało silny wpływ na okoliczne miejscowo-
ści. Serock wraz z powiatem pułtuskim w oma-
wianym okresie wielokrotnie zmieniał przyna-
leżność administracyjną – należał kolejno do 
guberni płockiej, łomżyńskiej i warszawskiej. 
Poważnym wyzwaniem dla historyka dziejów 
miasteczek jest w dużym stopniu zniszczenie 
oraz rozproszenie ich pozostałości źródłowych 
(rosyjskojęzycznych od końca lat 60. XIX wie-
ku). Śladów historii Serocka szukać obecnie 
należy m.in. w ramach zasobów archiwalnych 
w Grodzisku Mazowieckim, Milanówku, Płoc-
ku, Pułtusku i Warszawie. Oprócz odwołania 
do materiałów archiwalnych, w prelekcji zna-
lazły się również efekty przeglądu różnorodnych 
publikacji oraz kwerendy prasy, zarówno pro-
wincjonalnej, jak i warszawskiej.

 �„Kilka uwag o mieszkańcach 
Serocka i Pułtuska w świetle 
aktów małżeństw 
z lat 1875-1880”
dr Krzysztof Wiśniewski (Archiwum m. 

st. Warszawy Oddział w Pułtusku)
Bazę źródłową do tego tematu stanowi-

ły księgi stanu cywilnego przechowywane 
w Archiwum Państwowym w Warszawie, 
w oddziałach w Pułtusku i Grodzisku Ma-
zowieckim, zawierające akta małżeństw z lat 
1875-1880, które zawierają większą liczbę 
danych niż akta chrztów i zgonów. W aktach 
małżeństw umieszczano m.in. informacje 
o wieku nupturientów, ich stanie cywilnym, 
zawodzie, miejscu urodzenia. Założono, że 

Pod adresem www.historia.serock.pl 
znajdziecie Państwo jubileuszową stro-
nę Serocka.

Przyszły rok będzie dla Serocka, jego 
mieszkańców i sympatyków rokiem szczegól-
nym. W 2017 roku bowiem mija 600 lat od 
potwierdzenia, prawdopodobnie nadanych 
Serockowi już przed 1417 r. praw miejskich. 
Historia Serocka sięga zapewne czasów po-
wstawania państwowości polskiej. Gdy na 
wzgórzu zwanym dziś Barbarka funkcjono-
wał gród (w XI - XIII w.) z towarzyszącym 
mu podgrodziem, już wówczas Serock odgry-
wał ważną rolę w regionie, przede wszystkim 
dzięki położeniu przy szlaku handlowym 

Zapraszamy na jubileuszową stronę miasta

zawierający małżeństwa obywatele stanowią 
w pewien sposób grupę reprezentatywną dla 
mieszkańców obu miast. Na tej podstawie 
w referacie została podjęta próba analizy 
mieszkańców Pułtuska i Serocka pod wzglę-
dem m.in. społeczno-demograficznym i po-
chodzenia terytorialnego.

 �„Serock i Zegrze w okresie 
wojny polsko-rosyjskiej 1920 r.”
dr Mirosław Pakuła (Muzeum Histo-

ryczne w Legionowie Filia "Piaski")
W połowie sierpnia 1920 r. toczyły się dra-

matyczne walki z Rosjanami w obronie War-
szawy. Serock i Zegrze znalazły się w centrum 
tych wydarzeń. Referat przedstawił przygoto-
wania do obrony oraz walki toczone w dniach 
12-18 sierpnia 1920 r. o Serock oraz na linii 
Jadwisin-Ludwinowo Zegrzyńskie - Wola Kieł-
pińska – Dębe - Orzechowo, tj. na odcinku 
„Zegrze”. Ochotnicze oddziały stawiały tam 
skuteczny opór siłom nieprzyjaciela, po czym 
przeszły do natarcia. Zwycięskie walki odegra-
ły znaczącą rolę w Bitwie Warszawskiej. Boha-
terstwo żołnierzy i patriotyczna postawa lud-
ności cywilnej Serocka i okolicy trwale zapisały 
się w lokalnej historii.

 �„Życie na rzece i z rzeki 
- etnograficzna rekonstrukcja 
nieodległej przeszłości 
mieszkańców Serocka 
i dolnej Narwi”
 mgr Jacek Żukowski (Uniwersytet War-
szawski, Instytut Etnologii i Antropolo-
gii Kulturowej)
Społeczności osad nadrzecznych często 

powstawały i kształtowały się dzięki temu 
specyficznemu położeniu geograficzne-
mu. Proces ten osłabł dopiero w II połowie 
XX wieku. W swoim wystąpieniu Autor 

przedstawił najbardziej charakterystyczne 
elementy kultury nadrzecznej Niżu Polski, 
na podstawie zastanych źródeł etnograficz-
nych i historycznych, odnosząc je do terenu 
Serocka i dolnej Narwi.

 �„Serock na dawnej pocztówce 
– analiza filokartystyczna”
 dr hab. Jacek Szczepański (Muzeum Hi-
storyczne w Legionowie)
Autor omówił rozwój dawnej pocztów-

ki serockiej, począwszy od najstarszej karty 
opublikowanej około 1908 r. przez Polskie To-
warzystwo Krajoznawcze, po serię z czasów 
II wojny światowej. Pocztówki reprezentują 
wszystkie podokresy historyczne pierwszej 
połowy XX wieku, co jest  ich dodatkową 
wartością poznawczą. Autor przedstawił pro-
pagandową funkcję niemieckich kart z lat 
1915–1918 oraz podjął się próby scharakte-
ryzowania dorobku Zakładu Fotograficznego 
Stanisława Kośmidra, działającego w Serocku 
w latach 30. XX w. Był to największy wydaw-
ca pocztówek w mieście w okresie międzywo-

jennym. Autor zaproponował podział jego 
kart na trzy serie wydawnicze. Jednocześnie 
sprecyzował dane wydawcy pocztówek z okre-
su okupacji hitlerowskiej, którym była Ger-
traut (Gertruda).

Bez wątpienia konferencja była niezwy-
kłym wydarzeniem. Świadczą o tym słowa 
uznania przekazywane na ręce organizatorów 
oraz zainteresowanie publikacją pokonferen-
cyjną. Wydanie takiej publikacji planowane 
jest na rok przyszły.

W imieniu Pana Burmistrza serdecznie 
dziękujemy doktorowi Sławomirowi Jakub-
czakowi za nieocenioną pomoc w organizacji 
przedsięwzięcia. Ogromne podziękowania 
składamy również wszystkim prelegentom 
i moderatorom konferencji, a także wszyst-
kim osobom zaangażowanym w jej przy-
gotowanie. Jesteśmy przekonani, że było to 
niezwykle ważne wydarzenie, które wskazało 
nowe kierunki badań naukowych nad dzieja-
mi Serocka. 

Referat Komunikacji Społecznej

Serocka. W tej części uczestnicy wysłuchali 
następujących wykładów:

 �„Z dziejów Serocka i miast
 mazowieckich w drugiej połowie 
XIX w. oraz początku XX w.”
 dr Adam M. Mickiewicz (Wyszków)
Autor przedstawił wybrane zagadnienia 

z historii Serocka od okresu międzypowstanio-
wego, aż po wybuch I wojny światowej. Losy 
miasta położonego u ujścia Bugu do Narwi uka-
zał  z uwzględnieniem odniesienia do dziejów 
innych ośrodków miejskich, szczególnie o po-
dobnej wielkości, zlokalizowanych na obszarze, 
który historycznie i obecnie definiujemy jako 
Mazowsze. Ważnym faktem było zredukowa-
nie Serocka do rangi osady, co stało się wkrótce 
po powstaniu styczniowym (jedynie co czwar-
te dawne miasteczko w Królestwie zachowało 

dr Sławomir Jakubczak

dr Mirosław Pakuła 

dr hab. Jacek E. Szczepański 

prowadzącym wzdłuż Bugu z Mazowsza do 
Prus i na Ruś. Bez wątpienia jednak to nada-
nie praw miejskich było jednym z punktów 
zwrotnych w historii miasta.

Niniejszą stroną chcemy Państwu przy-

bliżyć tę historię, opowiedzieć dzieje miejsc 
i ludzi. Zaprosić Państwa do historycznej 
podróży przez dzieje jednego z najstarszych 
miast na Mazowszu, ale również, a może 
- przede wszystkim - do wspólnego święto-
wania tego wielkiego jubileuszu.

Przybliżymy Państwu zaplanowane na 
przyszły rok akcje towarzyszące rocznicy, 
zachęcimy do wzięcia udziału w podejmo-
wanych inicjatywach. Wszystko, co związane 
z historią Serocka i jubileuszem 600-lecia na-
dania praw miejskich znajdziecie Państwo na 
stronie www.historia.serock.pl

Zapraszamy serdecznie.
Referat Komunikacji Społecznej
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Jesteśmy 
dumni

Uroczysta sesja Rady Miejskiej jak co 
roku była jednym z punktów programu ob-
chodów Narodowego Święta Niepodległości. 
Uroczystość, która odbyła się 10 listopada 
w serockim ratuszu była okazją do przypo-
mnienia zgromadzonym na sesji wydarzeń 
historycznych, które doprowadziły Polskę 
i Polaków do odzyskania suwerenności. Naj-
pierw o tych trudnych wydarzeniach opo-
wiedzieli gospodarze: Przewodniczący Rady 
Miejskiej Artur Borkowski oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, 
potem krótką prelekcję na temat sytuacji ge-
opolitycznej w Europie przed I wojną świato-
wą i niełatwej drogi Polski do niepodległości 
wygłosił dr Radosław Lolo.

cemu Prezesowi Koła Powiatowego Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych.  

Jak co roku podczas listopadowej sesji 
wyróżnione zostały osoby, które angażują się 
w pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz 
zdobywają wysokie osiągnięcia w dziedzinie 
sportu. Gratulacje i podziękowania z rąk go-
spodarzy przyjęli: Bartosz Szydłowski oraz 
Tomasz Lipski za wysokie osiągnięcia w dzie-
dzinie sportu, Piotr Kijak za zaangażowanie 
w pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz 
Marian Malinowski za wieloletnią służbę na 
stanowisku Komendanta Miejsko-Gminnego 
Oddziału ZOSP RP.

Tradycją stało się również, że podczas 
sesji towarzyszącej obchodom święta nie-
podległości wręczane są dowody osobiste 
młodzieży, która w okolicach listopada osiąga 

Narodowe Święto Niepodległości 
 - obchody w Serocku

pełnoletność. W tym roku byli to:  Maja Mi-
niszewska, Justyna Nożykowska, Radosław 
Śledziewski, Daria Urbaniak, Kamil Włodar-
czyk oraz Julia Żołek.

Po sesji gospodarze zaprosili wszystkich 
gości świętujących radosną rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości na oko-
licznościowy tort oraz obejrzenie wystawy 
pokonkursowej.

Serdecznie dziękujemy uczniom gim-
nazjum im. Romualda Traugutta w Serocku 
oraz Pani Dyrektor Małgorzacie Szczerbie, 
którzy przed uroczystością przypięli gościom 
biało-czerwone wstążki.

Uroczystość rozpoczęła się od podzięko-
wania za wieloletnią współpracę Panu Kazi-
mierzowi Przymusińskiemu jako ustępują-

rystię uświetnił występ chóru Miasta i Gminy 
Serock Cantores Adalberti.

W południe zgromadziliśmy się jak co 
roku przy tablicy pamięci na serockim ra-
tuszu, aby oddać cześć poległym w walkach 
za Ojczyznę oraz wspólnie świętować urodzi-
ny Polski.

Poczty sztandarowe obecne na uroczy-
stości, apel pamięci oraz salwa honorowa żoł-
nierzy z Centrum Szkolenia Łączności i In-
formatyki w Zegrzu, złożenie kwiatów przy 
tablicy pamięci przez delegacje gminnych 
placówek, instytucji i mieszkańców, krótki 
występ zespołu wokalnego Kantyczki działa-
jącego przy Centrum Kultury i Czytelnictwa 
– jak co roku było uroczyście i dostojnie.

Od kilku lat uroczystość swoją obecno-
ścią wspierają także seroccy Skauci Europy 
oraz członkowie grupy rekonstrukcyjnej 
ze Stowarzyszenia „Żołnierze Mazowsza”, 
w tym roku odtwarzający oddział piechoty 
oraz oddział kawalerii ochotniczej Dywizjo-

nu Huzarów Śmierci, a także po raz pierw-
szy prezentujący się na maszerujących wo-
kół rynku koniach. Na koniec zgromadzeni 
mogli rozgrzać się aromatyczną grochówką 
przygotowaną przez centrum konferencyjno 
– szkoleniowe Nicola.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, dzię-
kując za obecność, złożył mieszkańcom ży-
czenia z okazji tej pięknej rocznicy.

Jesteśmy 
 wdzięczni

Uroczystości 11 listopada rozpoczęła 
Msza święta w parafialnym kościele, w in-
tencji Polaków i wolności Ojczyzny. Kazanie 
księdza proboszcza Dariusza Rojka nawią-
zywało do odpowiedzialności, jaka związana 
jest z patriotyzmem oraz do wartości, jakie 
przyświecają współczesnym Polakom. Eucha-
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11 listopada w całym kraju obchodzone 
jest Narodowe Święto Niepodległości upamięt-
niające odzyskanie przez Polskę w 1918 roku 
niepodległości po 123 latach zaborów. Z tej 
okazji Centrum Kultury i Czytelnictwa wszyst-
kich mieszkańców Serocka zaprosiło na wie-
czorny koncert, który przeniósł widzów do lat 
30. Do czasów, gdy prawie 20 lat później od 
odzyskania niepodległości, w dniu 23 kwietnia 
1937 roku, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej usta-
nowił Święto Niepodległości.  

Kulturę polską lat 1918 – 1939 cechuje 
ogromna różnorodność, poprzez spotkanie 
się awangardy z tradycją. Gwiazdy śpiewa-
ły przepiękne piosenki, które żyją swoim 
życiem po dziś dzień. Wirtuozem sceny 
był szarmancki Eugeniusz Bodo, w którego 
- z całą paletą charakterystycznych gestów, 
słów i układów choreograficznych - wcielił 
się Dariusz Kordek. Zaprezentował utwory 
niezapomniane, które widzowie doskonale 
znali i razem śpiewali („Już taki jestem zim-
ny drań” czy „Umówiłem się z nią na dzie-
wiątą”). Piosenki Hanki Ordonówny, które 
skomponował Henryk Wars, a teksty napisał 
Julian Tuwim, wyśpiewała Anna Sokołowska 
– Alabrudzińska. Wykonała wzruszające pio-
senki, po których serce naprawdę zadrżało. 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego 
popularna była także operetka. Jan Kiepura 
cieszył się największą międzynarodową sławą 
i popularnością spośród polskich śpiewaków, 
którego połączyła niezwykła miłość z Marthą 
Eggerth. Jako wybitna para śpiewaków wy-
stąpili Anna Lasota i Jakub Oczkowski. Duet, 
który podbił serca publiczności podczas Fe-
stiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy–Zdrój 
i który już gościł w Serocku podczas zeszło-
rocznej Fontanny Muzyki. Podczas wyjątko-
wego koncertu z okazji Święta Niepodległości 
artyści Ci zaprezentowali wspólnie utwory, 
które wykonali z niezwykłą swobodą i klasą.

Koncert  
z okazji Święta Niepodległości w Serocku

Muzykę przeplatano narracjami. Między 
piosenkami, gentelmani z lat 30. – Adam 
Biedrzycki i Sławomir Głazek, (na co dzień 
aktorzy Teatru Polskiego w Warszawie) 
równie niesamowicie zachwycali swoja grą, 
rozbawiając publiczność krótkimi dialoga-
mi o mistyce finansów i życiu z tamtych lat. 
Udział w koncercie miały też dziewczyny 
z zespołu Kantyczki – Katarzyna Lipska i Ju-
lia Pawlak przy akompaniamencie Moniki 
Misiury.

Koncert poprowadził Conrado Moreno 
– Szypowski, który wyraził szacunek do pol-
skiej tradycji i przypomniał o swoich polskich 
korzeniach. Autorem scenariusza i reżyserii 
był Tomasz Gęsikowski.

Cieszymy się, że koncert z okazji Święta 
Niepodległości cieszył się ogromnym powo-
dzeniem. Obecność Pana Burmistrza, Sylwe-
stra Sokolnickiego i pełna sala widowiskowa 
była swego rodzaju nagrodą za włożony trud 
w organizację imprezy.

CKiCz w Serocku

Seniorzy po raz pierwszy 
w Klubie Aktywności Społecznej

W dniu 13 listopada 2016 r. seniorzy 
z Serockiej Akademii Seniora spotkali się 
w Klubie Aktywności Społecznej. Okazji do 
rodzinnego, artystycznego świętowania było 
kilka: miniona 98 rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości, obchodzony niedawno 
dzień seniora oraz otwarcie Klubu Aktywno-
ści Społecznej. Ładne i przytulne wnętrze 

klubu wprawiły nas w dobry nastrój. Spo-
tkanie uświetnił także koncert rodzinnego 
zespołu państwa Krzemińskich. Słuchaliśmy 
pieśni patriotycznych i piosenek wojskowych 
oraz znanych i lubianych piosenek sprzed lat. 
Zachęceni przez muzyków seniorzy włączyli 
się do wspólnego śpiewania. 

Były uśmiechy na twarzach, radość w ser-

cach i dobra energia wokół. Spotkanie uro-
zaiciła degustacja potraw przygotowanych 
przez p. Magdalenę Lusę z Powiatowego Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. 

Pomimo listopadowej aury było to piękne 
niedzielne popołudnie, które seniorzy będą 
długo wspominać.

Serocka Akademia Seniora

Henryk Sienkiewicz pisarz, który połączył pokolenia
„Mistrz pisania, który dał literaturze polskiej 
arcydzieło stylu i potrafił olśnić umysły ogółu”

Stefan Żeromski

Dnia 20 października 2016 roku o godzi-
nie 18.00 w Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku odbyło się uroczyste spotkanie 
grupy dwunastu uczniów z klas szóstych 
Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskie-
go w Jadwisinie z członkami Serockiej Akade-
mii Seniora, zainicjowane przez p. Mirosławę 
Sujkowską.

Z okazji przypadającej 15 listopada 
2016 r. 100-rocznicy śmierci naszego wy-
bitnego noblisty,  uczniowie zaprezentowali  
Seniorom montaż słowno-muzyczny zatytu-
łowany „Boś ty słowa mistrz”, ukazujący naj-
ważniejsze fakty z życia i twórczości pisarza.

W rolę kustosza,  którego odwiedza-
ją uczennice – Mirosława Wolska, Natalia 
Główczak i Wiktoria Składanek, wcielił się 
Kacper Nowak. Recytatorkami ukazującymi 
niezwykle pochlebne opinie o mistrzowskim 
kunszcie pisarskim H. Sienkiewicza wypowia-
danymi m.in. przez B. Prusa, P. Chmielow-
skiego, S. Żeromskiego były Marta Trawczyń-
ska i Anna Zielińska. Postać H. Sienkiewicza 
kreował Fryderyk Bondara, a w rolę matki  
pisarza wcieliła się  Maja Janiszewska. Nie za-

brakło też wspomnień i wrażeń, na temat 
wspaniałego twórcy wypowiadanych przez 
warszawskich przyjaciół pisarza, między in-
nymi słynnej aktorki Heleny Modrzejewskiej, 
którą pięknie odegrała Basia Nowosielska. 
Fragmenty najważniejszych utworów znako-
mitego pisarza i felietonisty w tym: „Latarni-
ka”, „Sachema”, W pustyni i w puszczy”, „Quo 
vadis” prezentowały m.in. Weronika Małec-
ka i Oliwia Murzyńska. Odpowiedzialnym 

za podkłady muzyczne podczas występu był 
Oskar Majewski.

Cieszymy się, że ten czwartkowy wieczór, 
choć deszczowy i smętny, mimo niesprzyjają-
cej aury, dostarczył Seniorom samych pozy-
tywnych wrażeń i przeżyć,  a występującym 
uczniom przyniósł wiele satysfakcji i sprawił 
radość, że mogli wystąpić  przed taką szacow-
ną publicznością.

Danuta Kuźmińska 
i Jolanta Pikora
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Plener malarski
W dniach 21-23.10.2016r  uczniowie 

klas IV-VI  ze Szkoły Podstawowej w Ja-
dwisinie i Zespołu Szkół w Woli Kiełpiń-
skiej wzięli udział w plenerze malarskim 
w miejscowości Soczewka. Młodzi mala-
rze doskonalili swój warsztat w różnych 
technikach malarskich. Wykonane szkice 
dopracowane zostały akwarelą. Zabawy 

i ćwiczenia plastyczne, które integrowały 
grupę dawały dużo uśmiechu i satysfak-
cji. Bardzo ważnym elementem pleneru 
była nauka malowania na płótnie farbą 
akrylową. Uczniowie mogli poczuć się 
jak prawdziwi malarze i malować z natury 
obserwując jesienną przyrodę. Kolejnym 
zagadnieniem była martwa natura pod 

hasłem „Owoce”. Doskonalenie umie-
jętności mieszania i łączenia barw było 
kluczowym zagadnieniem. Większość 
wykonanych prac można było zobaczyć 
na wystawie w ratuszu Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku.

Prace wykonane pod kierunkiem: Agaty 
Dutkiewicz i Anny Pawlak.

Jak zaczęła się twoja przygoda z malar-
stwem?

- Jak wielu malarzy zaczęłam w dzieciń-
stwie od kartki i farb plakatowych. Wspierał 
mnie ojciec, który sam pięknie malował. Pod-
powiadał mi, robił pierwsze korekty. Na płótnie 
zaczęłam pracować w technikum - w związku 
z moją pracą dyplomową z rysunku zawodo-
wego. “Po szkole” zostało mi parę płócien więc 
namalowałam coś na nich. Potem dokupiłam 
nowe płótna i tak mnie to malowanie wcią-
gnęło, że od tamtego czasu hołduję łacińskiej 
maksymie „nula dies sine linea” i już nie wy-
obrażam sobie dnia bez malowania.

Jakich malarzy z historii sztuki cenisz, 
jakie prądy w sztuce Cię inspirują?

- Malarz, którego cenię najbardziej to Sal-
wador Dali. Podobają mi się w jego twórczości: 
kolorystyka, bardzo oryginalny, pełen skojarzeń 
styl oraz przestrzeń. Cenię też impresjonistów za 
ich niuanse światła i cienia. Oglądam dużo al-
bumów z malarstwem. Podziwiam polskich Ka-
pistów, Cybisa i Potworowskiego. Cenię w sztuce 
prostotę kształtów, jaka cechowała Awangardę 
od lat 30. po 60. XX w.

Każdy artysta stara się wypracować 
swoją własną, oryginalną technikę. Masz 
taki własny sposób malowania? 

- Tak. Grubo nakładam farbę. Daje to efekt 
rozwibrowania powierzchni barwnych.

A tematyka? Co Cię inspiruje, gdzie 
szukasz tematów do swojego malarstwa?

- Moje malarstwo w warstwie treściowej 
jest przedstawieniowe. Często podejmuję te-
maty pejzażu – tak, jak impresjoniści. W mojej 
twórczości  można wyłonić kilka nurtów, cykli. 
Jednym z nich jest “Pocztówka z wakacji”, cykl 
obejmujący wspomnienia z licznych podróży 
po Europie, które podejmuję wraz z mężem. 
Następny cykl to “Marynistyka”, a w nim 
wszelkiego rodzaju łodzie, żaglowce będące 
stałym elementem mojej twórczości artystycz-
nej - w końcu mieszkałam 15 lat, w porcie 
jachtowym. Jeszcze inny cykl to “Palmy bana-
nowce”, które hoduję w domu, i które ukazują 

moją tęsknotę za dalekimi podróżami. Cykl 
„Taniec” powstał po warsztatach tańca nowo-
czesnego w Centrum Kultury I Czytelnictwa 
w Serocku.

Dość często wystawiasz swoje prace. Ja-
kie są zatem twoje plany artystyczne?

- Planuję wystawy zagraniczne. Chcę łą-
czyć przyjemne z pożytecznym, czyli pokazy-
wać moje malarstwo i poznawać nowe miejsca, 
kraje, kultury. Podróże są dla mnie niezwykle 
inspirujące.

Która z wystaw utkwiła ci mocno w pa-
mięci?

Wystawa moich obrazów nad brzegiem 
Jeziora Zegrzyńskiego w czasie warsztatów 
rzemieślniczych na podgrodziu “To Bar-
barki robota”, gdzie prowadziłam już dwu-
krotnie warsztaty malarskie cieszące się 
dużym zainteresowaniem. Zamawiam na 
nie specjalne tablice malarskie, by wszyscy 
chętni – dzieci i dorośli - mogli popróbować 
swoich sił. 

 Jak to jest łączyć pracę twórczą z pracą 
gospodyni i mamy trójki dzieci?  

- Praca twórcza z pracą gospodyni domo-
wej równoważy się doskonale, bo w rodzinie 
uspokajam się wewnętrznie i nie mogę zapę-
dzić w zbytni egocentryzm. Moi bliscy dostar-
czają mi tematów do tworzenia na co dzień 
i dzięki nim podróżuję. Poza tym pomagają mi 
we wszystkich wystawach i warsztatach. Jest to 
też dla nich rozrywką i sposobem na zdobywa-
nie doświadczeń w kontaktach z ludźmi.

Co chciałabyś przekazać widzom swo-
imi obrazami?

- W moich obrazach przekazuję kawałek  
zwykłego życia, moją wrażliwość i sposób pa-
trzenia na świat. Nie silę się na konstruowa-
nie teorii artystycznych, maluję z głębi serca 
tak, jak „mi w duszy gra”. Jeśli widz odnaj-
dzie w moich pracach coś dla siebie, daje mi 
to ogromną satysfakcję, ale przede wszystkim, 
malarstwo jest moim sposobem na życie.

Zapraszam serdecznie do Pracowni Sztu-
ki w Serocku przy ul. Traugutta 6, gdzie znaj-
duje się stała ekspozycja moich obrazów. 

www.pracowniasztukiankar.pl 

,,Żyję z pasją'' - Anna Karwowska

Konkurs ceramiczny - zaprasza Mecholówka
Zapraszam Państwa do udziału w rodzinnym konkursie ceramicznym z okazji świąt Bożego Narodzenia. W konkursowej rywalizacji wezmą 

udział prace, które zostaną wykonane w czasie objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnickiego, warsztatów 
– ich tematem będzie wykonanie szopki. Zapraszam wszystkich serdecznie  10 grudnia w godz. od 9:00 do 14:00, do Klubu Aktywności Spo-
łecznej przy ul. Kościuszki 8 a.

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod nr. 502 519 950,  e-mailowo bzot@wp.pl 
Regulamin konkursu na stronie www.serock.pl, lub w UMiG w Serocku w pokoju nr 12.
Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody w dniu 18 grudnia w czasie spotkania wigilijnego na serockim rynku.
Prace pokonkursowe zostaną pokazane na wystawie w ratuszu.

Pracownia Ceramiki i Witrażu Mecholówka

10 listopada w holu ratusza miejskie-
go Zastępca Burmistrza Józef Zając wręczył 
nagrody laureatom konkursu plastycznego 
„Polska, patriotyzm, wolność, niepodległość”, 
zorganizowanego przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzie-
ciom i młodzieży, która złożyła prace na kon-
kurs. Wystawa wybranych prac towarzyszyła 
obchodom gminnym Narodowego Święta 
Niepodległości.

Nazwiska laureatów:
I grupa - uczniowie szkół podstawo-

wych IV –VI:
I miejsce - Maja Orłowska – klasa V Szko-

ła Podstawowa w Jadwisinie
II miejsce – Natalia Pawlak – klasa V 

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

Wręczenie nagród 
w niepodległościowym konkursie plastycznym

III miejsce – Jakub Cielenkiewicz – klasa 
VI Szkoła Podstawowa w Serocku

Wyróżnienia:
Olga Prus – klasa V – Szkoła Podstawowa 

w Jadwisinie
Martyna Przybysz – klasa V Zespół 

Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpiń-
skiej

Katarzyna Kucińska – klasa IV Szkoła 
Podstawowa w Jadwisinie

II grupa - uczniowie szkół gimnazjal-
nych:

I miejsce – Zuzanna Murawska – Gimna-
zjum w Serocku

II miejsce – Monika Tomczuk – Gimna-
zjum w Serocku

III miejsce – Julia Jagielska – Gimnazjum 
w Serocku

Wyróżnienie:
Katarzyna Merda – Gimnazjum w Serocku
III grupa - uczniowie szkół ponadgim-

nazjalnych, studenci:
Wyróżnienie: Anna Pińczuk – kl. II li-

ceum J. Kuronia w Warszawie
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XV Warsaw Chess Solving Grand Prix w Serocku

Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem

Listopadowe „Spotkanie z Książka” orga-
nizowane cyklicznie przez Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku odbyło się 3 listopada 
w nowo otwartym Klubie Aktywności Społecz-
nej. Gościem był Sławomir Koper, autor wielu 
poczytnych książek o tematyce historycznej, 
felietonista tygodnika „Do Rzeczy”. Publikuje 
w miesięcznikach „Historia Do Rzeczy”, „Mó-
wią Wieki”, „Życie na Gorąco – Retro”.

Prowadzący rozmowę Dyrektor CKiCz, 
początkowo kierował do gościa pytania 
odnośnie książek z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. Pan Sławomir Koper 

będący autorem wielu książek o tej epoce, 
przyznał, że pisał je z uwagi na ważny mo-
ment historyczny i ciekawe wydarzenia ar-
tystyczne. Poza tymi publikacjami, napisał 
serię książek z okresu PRL-u, m.in.: Życie 
artystek w PRL, Życie towarzyskie elit PRL, 
Sławne pary PRL, Wielcy szpiedzy PRL. 
W swoich książkach w interesujący sposób 
przedstawia historię poprzez fakty mało 
znane. Duża ilość wydanych przez auto-
ra pozycji książkowych sprawia, że każdy 
może wybrać jakąś dla siebie. Wiele dostęp-
nych jest w naszej bibliotece.

Rozmowy w centrum trwały długo bo-
wiem mówiliśmy o historii, o problemach 
z wydawaniem książek i o przyszłości pisa-
rza. Na koniec padły pytania:, „Co Pan teraz 
pisze?” Ku radości wszystkich, Pan Sławomir 
uchylił rąbka tajemnicy i opowiedział, co nie-
bawem się ukaże. Będziemy mieli możliwość 
nie tylko przeczytania nowej książki, ale też 
obejrzenia seriali dokumentalnych.

Cieszy Nas, że spotkanie mogło odbyć się 
w nowo otwartym Klubie Aktywności Spo-
łecznej w Serocku.

CKiCz w Serocku

Serock ponownie gościł mistrzów świa-
ta w rozwiązywaniu zadań szachowych. 
W dniach 12- 14 listopada w Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku odbywał się 
Turniej Szachowy “XV WARSAW CHESS 
SOLVING GRAND PRIX”. W turnieju udział 
wzięli zawodnicy z Polski, Litwy, Słowacji, 
Ukrainy, Białorusi, Rosji, Grecji i Maroka. 
Zmierzyli się oni w konkurencjach szachów 

szybkich, pokazowej, otwartej  oraz  w sześciu 
rundach o tytuł WARSAW CHESS SOLVING 
GRAND PRIX. Sędzią głównym był FSJ Ry-
szard Królikowski (XV WGP + Open) oraz 
sędzia konkursu szachów błyskawicznych 
Waldemar Tura.

Tytuł laureata XV WSGP zdobył Piotr 
Murdzia, wielokrotny mistrz świata w roz-
wiązywaniu zadań szachowych, mistrz mię-

dzynarodowy od 1994 r., arcymistrz w roz-
wiązywaniu zadań szachowych od 2002 roku.

Z dobrej strony zaprezentowali się Piotr 
Górski w konkurencji Open Tournament 
oraz Qick Show, Mikalai Sihnevich (BLR) 
w konkurencji Solving Show. 

Szczegóły http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2016/ti_5180/results.html?l=pl

CKiCz w Serocku

W dniach 20-26 października 2016 sześcio-
osobowa delegacja z Gimnazjum im. R. Trau-
gutta w Serocku uczestniczyła w konferencji 
zorganizowanej w Hiszpanii w ramach projektu 
WELCOME, poświęconego problemowi mi-
gracji i uchodźstwa w Unii Europejskiej. W ra-
mach przygotowań do wyjazdu, na lekcjach 
wiedzy o społeczeństwie odbyliśmy debatę po-
świeconą temu tematowi, przeprowadziliśmy 
ankiety wśród uczniów i dorosłych mieszkań-
ców naszej gminy oraz przygotowaliśmy pre-
zentacje i plakaty w języku angielskim, a foto-
relacja z naszych działań została uwieczniona 
na oficjalnej stronie projektu WELCOME na 
Facebooku. Czworo reprezentantów klas trze-
cich: Karolina Bartnikowska, Katarzyna Lipska 
z klasy IIIb oraz Jan Oryszewski i Piotr Szczerba 
z klasy IIIa, pod opieką pani dyrektor Małgorza-
ty Szczerby oraz pani Joanny Osowieckiej, zo-
stało zaproszonych do pięknego hiszpańskiego 
miasteczka Herrera del Duque, położonego w 
prowincji Badajoz w Estremadurze, oddalo-
nego pięć godzin jazdy autobusem od stolicy 
Hiszpanii – Madrytu. Uczestnikami konferencji 
byli także przedstawiciele trzech gmin włoskich: 
Celleno, Castiglione in Teverina oraz Lubriano, 
czeskiej gminy Lanskroun, miejscowości Santa 
Lucja z Malty oraz oczywiście hiszpańskiego go-
spodarza - gminy Herrera del Duque.

W dniu 21 października 2016 zostaliśmy 
powitani przez burmistrza Herrera del Duque, 
pana Saturnino Alcazara Vaquerizo w Palacio 
de la Cultura, który służył nam przez cały okres 
pobytu jako oficjalne miejsce spotkań. W tym 
dniu mieliśmy także okazję poznać panią Rosa 
Balas, odpowiedzialną za politykę zagraniczną 
Estremadury, która wygłosiła przemówienie 
poświęcone genezie i historii migracji w Euro-
pie. Następnie, wszystkie delegacje dokonały 
oficjalnych powitań i prezentacji oraz mogły 
podzielić się doświadczeniami na temat imi-
gracji w swoich krajach i lokalnych społecz-
nościach. Tego dnia przedstawiono nam także 
oficjalną stronę internetową projektu oraz zaini-
cjowano powstanie wspólnej „Księgi doświad-
czeń", w której każdy uczestnik mógł zamie-
ścić swoje refleksje na temat zjawiska migracji, 
opinie o projekcie, czy wrażenia z konferencji. 
W kolejnych dniach mieliśmy okazję pokazać 
naszą prezentację poświęconą imigracji w Pol-
sce oraz w gminie Serock, przedstawić działa-
nia popularyzujące projekt, podejmowane na 
terenie naszej szkoły. Dzięki organizatorom 
konferencji spotkaliśmy się z miejscowymi 
imigrantami, pochodzącymi z Senegalu, Do-
minikany i Maroka, którzy opowiedzieli nam 

o swoich doświadczeniach podróży do Europy, 
życia w obcym kraju, szukania pracy, nowego 
domu, akceptacji wśród miejscowej ludności. 
W ramach konferencji uczestniczyliśmy tak-
że w debacie na temat imigracji z udziałem 
hiszpańskich ekspertów: Angela Calle Juareza 
– dyrektora generalnego AEXCID, Jose Luisa 
Gurria Gascona – zastępcy rektora Uniwersy-
tetu Estremadury oraz przedstawicieli fundacji 
MUSOL, zajmującej się imigrantami i uchodź-
cami. Uczestnikom konferencji oraz mieszkań-
com miasta Herrera del Duque zorganizowano 
projekcję wzruszającego filmu dokumentalnego 
„Astral” poświęconego akcjom ratunkowym 
o charakterze charytatywnym, prowadzonym 
przez międzynarodową grupę wolontariuszy 
na Morzu Śródziemnym wobec imigrantów 
i uchodźców z Afryki.

W czasie naszego pobytu w Hiszpanii 
poznaliśmy największe atrakcje turystyczne 
regionu. Najpierw zwiedziliśmy malownicze 
Herrera del Duque, położone w górach Montes 
de Cijara, wśród gajów oliwnych, palm i drzew 
mandarynkowych, słynne z ruin XVI-wieczne-
go zamku górującego nad miastem. Miejscowy 
proboszcz zaprosił nas do kościoła Św. Jana 
Chrzciciela i opowiedział nam o zabytkowej 
budowli i parafii. Byliśmy także w świątyni Nu-
estra Señora de Consolación, oddalonej o 5 km 
od Herrera del Duque, pustelni z XV wieku. 
Dużym przeżyciem była dla nas wizyta na kor-
ridzie - Plaza de Toros, na której walki byków 
zgodnie z tradycją odbywają się w sierpniu.

Odwiedziliśmy także pobliską rekreacyj-
ną miejscowość Peloche, znajdującą się nad 
jeziorem Embalse de Garcia de Sola, która 
przyciąga latem licznych amatorów sportów 
wodnych.

Ogromne wrażenie wśród zwiedzanych 
zabytków zrobiła na nas górska miejscowość 
Guadalupe z opactwem wpisanym na świa-
tową listę dziedzictwa UNESCO, ze słynną 

rzeźbioną figurą Matki Boskiej, do której piel-
grzymują liczni wierni.

Najwięcej wrażeń dostarczyła nam jed-
nak całodniowa wycieczka do Meridy, sto-
licy regionu Estremadura, która zwana jest 
„hiszpańskim Rzymem”. Miasto założone 
w 25 r. p.n.e. przez cesarza Oktawiana Augu-
sta słynie z licznych zabytków, takich jak teatr 
rzymski, amfiteatr, cyrk, mosty, świątynie, 
łuk, akwedukt oraz Narodowego Muzeum 
Sztuki Rzymskiej. W Meridzie byliśmy także 
z oficjalną wizytą w parlamencie Estremadu-
ry, zasiadaliśmy w poselskich ławach, pozna-
liśmy zasady funkcjonowania zgromadzenia 
regionalnego w Hiszpanii, podziwialiśmy no-
woczesny budynek zbudowany z szacunkiem 
wobec starożytnego dziedzictwa miasta.

W ciągu całego pobytu mieliśmy wiele spo-
sobności do rozmów i wymiany doświadczeń 
z przedstawicielami włoskich, maltańskich, 
czeskich i hiszpańskich delegacji. Ciekawym 
doznaniem było dla nas także próbowanie spe-
cjałów miejscowej kuchni. Integracji wszystkich 
uczestników konferencji służyła multikultu-
rowa kolacja pożegnalna, na której królowały 
popisowe dania narodowe przygotowane przez 
uczestników. Spotkanie to uświetniły występy 
wokalne naszych uczennic i zespołu ze szkoły 
muzycznej w Herrera del Duque.

Wyjazd do Hiszpanii dostarczył nam 
mnóstwo niezapomnianych wrażeń, zaowo-
cował poznaniem wielu ciekawych osób, na-
wiązaniem przyjaźni. Udział w konferencji 
uświadomił jej uczestnikom, jak ważny jest 
problem migracji i uchodźstwa we współcze-
snym świecie, nauczył otwartości i tolerancji. 
Przez tydzień mieliśmy okazję przebywać 
w prawdziwej „Wieży Babel”, porozumiewali-
śmy się po angielsku, dzięki czemu mogliśmy 
doskonalić nasze umiejętności w języku, któ-
ry nie jest już wcale taki obcy.

Joanna Osowiecka

Udział gimnazjalistów z Serocka 
w projekcie WELCOME w Hiszpanii
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Rozbiegany Serock świętował 
Odzyskanie Niepodległości

W niedzielę 30.10.2016 r. na rynku  
w Serocku już po raz 14. "na biegowo" uczczo-
no obchody Święta Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Serockie biegi uliczne przy-
ciągają od pewnego czasu coraz większą 
rzeszę biegaczy, szczególnie z województwa 
mazowieckiego, ale także z innych miejsc 
Polski. Nie inaczej było i tym razem, podczas 
14. Biegu Niepodległości. Program impre-
zy obejmował biegi dla wszystkich kategorii 
wiekowych, od najmłodszych do najstarszych 
i trzeba przyznać, że faktycznie biegali w Se-
rocku wszyscy. Pakiety startowe do biegów na 
5 km, 10 km i marszu Nordic Walking zosta-
ły wyczerpane, jednak ostatecznie nie wszy-
scy zapisani zawodnicy zdecydowali się na 
start. Pogoda była tego dnia zmienna, świe-
ciło słońce, wiał wiatr, padał rzęsisty deszcz, 
po czym na niebie zajaśniała tęcza. Nawet 
przemoknięci biegacze mieli jednak rado-
sne miny, zapewne dzięki uwalnianu endor-

fin. Impreza rozpoczęła się od cyklu biegów 
dziecięco-młodzieżowych na dystansach od 
500 m. do 1500 m. W międzyczasie na tra-
sę 5-kilometrowej pętli wyruszyli zawodnicy 
marszu Nordic Walking. Cykl biegów mło-
dzieżowych zakończył bieg rodzinny, który 
za każdym razem przysparza najwięcej ra-
dości. Każdy biegacz i maszerujący otrzymał 
pamiątkowy medal, a dzieci biorące udział w 
biegu rodzinnym także małe zabawki. Do-
datkowo dla małych biegaczy przygotowa-
ną pyszną gorącą czekoladę, a dla dorosłych 
grochówkę. Po dekoracji biegów dziecię-
co-młodzieżowych oraz losowaniu książek 
wśród zawodników, którzy ukończyli marsz 
Nordic Walking, wystartował długo oczeki-
wany bieg główny – na 5 km i 10 km. Tuż po 
starcie biegu, na scenie przygotowano krótki 
program artystyczny. Wystąpiły dziewczęta 
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Seroc-
ku, które pięknie rozśpiewały serocki rynek. 

Niedługo po występie wokalnym, na rynku 
Miejskim zameldował się pierwszy zawodnik 
biegu i nie był to wcale biegacz na 5 km. Jak 
można się było spodziewać, z dużą przewagą 
już na półmetku nad kolejnymi zawodnikami 
pojawił się Przemysław Dąbrowski z Ostro-
łęki. Pan Przemek już wcześniej wygrywał 
biegi w Serocku. Tym razem ponownie zwy-
ciężył Serocką Dychę w pięknym stylu (czas 
32:11), bo z aż 41-sekundową przewagą nad 

Pań w biegu na 5 km: 1. Joanna Tekień (War-
szawa, 19:30), 2. Agnieszka Wójcik (Glinian-
ka, 19:48), 3. Kinga Reda (Wieliszew, 20:31). 
W biegach zarówno na 5 km jak i na 10 km 
prowadzona była także szczególna kategoria 
dodatkowa – Serocki Champion. Zawodni-
cy z gminy Serock wypadli bardzo dobrze. 
Tę klasyfikację jak i kategorie wiekowe w bie-
gu na 10 km można sprawdzić na stronie in-
ternetowej pomiaru czasu, do której link za-
mieszczamy poniżej. W załączniku podajemy 
Państwu także wyniki biegów dziecięco-mło-
dzieżowych.

Na mecie biegu głównego i marszu Nor-
dic Walking zameldowało się łącznie 339 
osób, a razem z uczestnikami biegów dziecię-
co-młodzieżowych i biegu rodzinnego pobie-
gło w Serocku ponad 700 osób!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Seroc-
ku oraz Miasto i Gmina Serock dziękują 
wszystkim uczestnikom biegu, partnerom, 

sponsorom oraz wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do tego, aby serockie święto 
biegowe po raz kolejny dostarczyło bezcen-
nych uśmiechów, radości, zwycięstw i życió-
wek, a nade wszystko niezapomnianych emo-
cji wielu miłośnikom biegania.

Szczegółowe wyniki biegu na 5 km, 
10 km oraz marszu nordic walking są dostęp-
ne na stronie: www.czasomierzyk.pl/wyniki

WYNIKI BIEGÓW DZIECIĘCO-MŁO-
DZIEŻOWYCH

Dziewczęta rocznik 2009-2007
1. Beata Kaźmierczak, Tłuszcz
2. Hanna Odolińska, Otwock
3. Aleksandra Turczyńska, Legionowo
Chłopcy rocznik 2009-2007
1. Bartosz Życzyński, Warszawa
2. Szymon Głowacki, Wierzbica
3. Hubert Krajewski, Wołomin
Dziewczęta rocznik 2006-2004
1. Natalia Życzyńska, Warszawa

2. Zuzanna Derlacz, Zabłocie
3. Maja Kraus, Jachranka
Chłopcy rocznik 2006-2004
1. Jakub Nalazek, Serock
2. Piotr Kleczewski, Warszawa
3. Aleksander Wojsz, Legionowo
Dziewczęta rocznik 2003-2001
1. Karolina Krajewska, Wołomin
2. Dagmara Fronczek, Legionowo
3. Dominika Dzięcioł, Wołomin
Chłopcy rocznik 2003-2001
1. Piotr Romanik, Serock
2. Kacper Kucharski, Serock
3. Sławomir Lewandowski, Szadki
Dziewczęta rocznik 2000-1998
1. Małgorzata Zwierz, Piaseczno
Chłopcy 2000-1998
1. Mateusz Kamiński, Golądkowo
2. Radosław Rosiński, Serock
3. Adrian Kuszela, Serock

OSiR
zawodnikiem z Ukrainy, którym był Pau-
lo Verestkyi z Ostrowca Świętokrzyskiego 
(32:52), reprezentujący LKB Rudnik. Na trze-
cim miejscu podium biegu na 10 km znalazł 
się Rafał Nordwing (33:02) z Rzymu! Wśród 
Pań zwyciężyła Valentyna Kiliarska z LKB 
Rudnik (38:38), pochodząca z Ukrainy. Na 
drugim miejscu zameldowała się Justyna 
Śliwiak (40:41), a trzecia była Karolina Kun-
dys (43:40) – obie zawodniczki z Warszawy. 
W biegu towarzyszącym na 5 km pierwsza 
trójka Panów wyglądała następująco: 1. Piotr 
Sadłowski (Susk Nowy, czas 17:42), 2. Konrad 
Taber (Brwinów, 17:47), 3. Konrad Modliński 
(Warszawa, 18:00). Klasyfikacja najlepszych 

Zwycięza serockiej dychy 
Przemysław Dąbrowski
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Koniec rundy jesiennej sezonu 2016/2017

Gimnazjum w Serocku na III miejscu 
wśród gimnazjów w powiecie legionowskim

28 października, podczas sesji Rady Po-
wiatu, w siedzibie Starostwa w Legionowie 
odbyło się podsumowanie rywalizacji spor-
towej szkół w rozgrywkach powiatowych 
w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. W całorocznej rywalizacji sporto-
wej brało udział 16 szkół gimnazjalnych z te-
renu naszego powiatu. Do punktacji wliczały 
się zawody powiatowe, międzypowiatowe 
oraz finały wojewódzkie.

Nasi uczniowie startowali w większo-
ści dyscyplin sportowych, a osiągnięte 
wyniki pozwoliły naszej szkole na zajęcie 
III miejsca w punktacji powiatowej. Był to 

spory sukces, biorąc pod uwagę niewiel-
ką ilość uczniów w stosunku do gimna-
zjów z Legionowa i gminnych gimnazjów 
z Wieliszewa i Stanisławowa Pierwszego. 
Największe sukcesy odnieśli chłopcy, wy-
grywając zawody powiatowe w piłce noż-
nej oraz plasując się w pierwszej trójce 
w koszykówce, piłce ręcznej i siatkówce. 
W zawodach międzypowiatowych w Górze 
Kalwarii drużyna chłopców w piłce nożnej 
zajęła II miejsce. W finale wojewódzkim, 
w biegach przełajowych wystartował Kac-
per Kucharski zajmując wysokie – 25 miej-
sce. Dziewczęta wygrały mistrzostwa po-

wiatu w tenisie stołowym, a w zawodach 
międzypowiatowych były na IV miejscu.

Nagrodę za III miejsce w postaci dyplo-
mu, statuetki i nagrody pieniężnej w wy-
sokości 1000 złotych z rąk starosty pana 
Roberta Wróbla odebrała pani dyrektor 
Małgorzata Szczerba. Podczas tej uroczysto-
ści zostały także wręczone nagrody dla naj-
lepszych trenerów i nauczycieli wychowania 
fizycznego. Wśród wyróżnionych znaleźli się 
nasi nauczyciele pani Justyna Łyszkowska 
i pan Mariusz Rosiński.

zdjęcia: 
www.powiat-legionowski.pl

W weekend 12/13 listopada 2016 r. zakończyły się rozgrywki wszystkich grup piłkarskich klubu sportowego Sokół OSiR Serock. Nasze 
drużyny ze zmiennym szczęściem rywalizowały w poszczególnych rozgrywkach ligowych. 

Pierwsza drużyna Sokoła OSiR Serock wyszła z ciężkiej sytuacji, z początku sezonu i w końcu zaczęła regularnie punktować. Miejmy nadzie-
ję, że na koniec sezonu sytuacja drużyny będzie jeszcze lepsza. Tabela ligowa po ostatnim meczy rundy i tabele pozostałych drużyn są dostępne 
na stronie internetowej: www.osir.serock.pl

W dniu 10.11.2016 r. (czwartek) w hali 
sportowej w Serocku został rozegrany in-
auguracyjny turniej piłki siatkowej gimna-
zjalistek w ramach IV Grand Prix Jeziora 
Zegrzyńskiego. Otwarcia turnieju dokonał 
dyrektor OSiR-u Pan Maciej Goławski, 
a wszystkie drużyny otrzymały drobny 
poczęstunek. W tym roku chęć gry w cy-
klu zgłosiło 6 drużyn: Gimnazjum w Cho-
tomowie, Gimnazjum w Stanisławowie 
Pierwszym (dwie drużyny), Gimnazjum nr. 
4 w Legionowie, Gimnazjum w Dąbrów-
ce oraz rzecz jasna sekcja OSiR. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Serocku, po raz ko-
lejny organizuje rozgrywki siatkarskie dla 
dziewcząt i po raz kolejny rozgrywki cieszą 
się sporą popularnością. Tym razem nasze 
dziewczęta, w mocno odmłodzonym skła-
dzie i z nowym trenerem – Danielem Kę-
sakiem, uzyskały 5 miejsce. Z pewnością 
pierwszy turniej dla dziewcząt był sporym 
przeżyciem i doświadczeniem. Nasze za-
wodniczki pokazały, że treningi nie idą 
na marne. Poszczególne mecze, nie tylko 
z naszym udziałem, dostarczyły licznym 

kibicom sporo emocji. Na zakończenie, 
wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz 
statuetki, bądź puchary, w zależności od 
uzyskanego miejsca, natomiast pierwsze 
trzy drużyny dodatkowo otrzymały medale. 
Gratulujemy Gimnazjum w Stanisławowie 

Pierwszym znakomitego występu i wygra-
nia turnieju inauguracyjnego!

Wynik Inauguracyjnego Spotkania 
IV Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego 
w piłce siatkowej gimnazjalistek na stronie 
www.osir.serock.pl

IV Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego

W piątek 04.11.2016 r. w hali PZSP 
w Serocku po raz kolejny na sportowo 
uczciliśmy obchody 98 rocznicy Święta 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Od godziny 16.00 odbywał się turniej te-
nisa stołowego, w którym łącznie wzięło 
kilkudziesięciu zawodników i zawodni-

czek. Uroczystego otwarcia turnieju doko-
nał zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, Józef Zając, a wręczania nagród 
oraz zakończenia turnieju dokonał Dy-
rektor OSiR w Serocku, Maciej Goławski. 
Z zaplanowanych 9 kategorii wiekowych aż 
8 zostało rozegranych i wyłoniono wśród 

nich najlepszych tenisistów. Klasyfika-
cja w powyższych kategoriach na stronie 
www.osir.serock.pl. Pierwsza trójka za-
wodników w każdej kategorii wiekowej 
otrzymała medale, dyplomy i upominki, 
a zwycięzcy dodatkowo zostali nagrodzeni 
pucharami i nagrodami rzeczowymi!

Relacja z Turnieju Tenisa Stołowego rozgrywanego 
w ramach obchodów Święta Niepodległości na sportowo!

Troskliwe Misie Nowy Dwór Mazowiecki zwycięzcą 
Niepodległościowego Turnieju Piłki Siatkowej OPEN!

W dniu 6 listopada 2016 r. odbył się 
Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej 
OPEN. Do gry zgłosiło się 6 drużyn: FML 
Pułtusk, Troskliwe Misie Nowy Dwór Ma-
zowiecki, Cokolwiek, Grzmoty Wyszków, 
Zespół Szkół w Golądkowie oraz miejsco-
wy Atom Serock. Po oficjalnym otwarciu 

turnieju przez dyrektora OSiR, Macieja 
Goławskiego, drużyny przystąpiły do gry. 
Drużyny rozgrywały spotkania w dwóch 
grupach, po 3 drużyny. 1 i 2 drużyny z po-
szczególnych grup spotkały się ze sobą w fi-
nale metodą "na krzyż", a ostatnie druży-
ny z grup zagrały o miejsce V. Turniej był 

bardzo ciekawy, a mecze dostarczyły wielu 
emocji. W kilku spotkaniach o wygranych 
zadecydował 3 set.

Wyniki turnieju na stronie www.osir.se-
rock.pl

Zapraszamy do udziału w kolejnych tur-
niejach piłki siatkowej!
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18 grudnia 2016
godz.18.00 
serocki rynek

Jarmark 
œwi¹teczny

od godz. 10.00


