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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.rada-
seniorow@gmail.com oraz w każdą środę 
w godzinach 12:00 -14:00 w Klubie Aktyw-
ności Społecznej ul. Kościuszki 8a w Serocku

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:

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

Seniorzy uczcili Jubileusz 600-lecia

W dniu 14 czerwca 2017 r. na zaprosze-
nie Serockiej Akademii Seniora przybyły do 
Serocka delegacje seniorów z Legionowa, 
Nasielska, Nieporętu, Wieliszewa i Jabłonny 
aby razem ze społecznością  serockich senio-
rów uczcić Jubileusz  600-lecia nadania praw 
miejskich Serockowi. 

Uroczyste powitanie gości odbyło się 
w Ratuszu. Przybyłych powitali: Sekretarz 
Urzędu Miasta i Gminy Tadeusz Kanownik, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef 
Lutomirski, a także Wicestarosta Powiatu Le-
gionowskiego Jerzy Zaborowski. W uroczy-
stości uczestniczyła również Radna Powiatu 
Legionowskiego, a jednocześnie nasza kole-
żanka, Janina Osińska. 

Pan Starosta witając zebranych pogratu-
lował serockim seniorom inicjatywy zorgani-
zowania takiego spotkania. Prezes Akademii 
Mirosława Sujkowska w swym wystąpieniu 
podkreśliła, że w Serocku rozwija się prężnie 
ruch seniorski: oprócz Serockiej Akademii 
Seniora od lat istnieje Klub Aktywnego Se-
niora, działa też Rada Seniorów. 

Goście obejrzeli film historyczno-pro-
mocyjny o Serocku, po czym udali się na  
zwiedzanie miasta. Zwiedzili m.in. wzgórze 

Barbarka, Kościół oraz Izbę Pamięci i Tra-
dycji Rybackich. Spacer zakończył się wizytą 
w Klubie Aktywności Społecznej. Zaproszeni 
goście podziwiali miasto i byli pod wraże-
niem zachodzących w nim zmian. 

Następnie seniorzy przeszli do Powia-
towego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
na obiad przygotowany i serwowany przez 
uczniów szkoły. Była możliwość zwiedzenia 
szkoły, po której oprowadziła gości Dyrektor 
Beata Leszczyńska. Miłą niespodzianką był 
recital Huberta Winczewskiego uzdolnione-
go artystycznie ucznia tej szkoły. 

W drugiej części uroczystości goście oraz 
seroccy seniorzy wysłuchali wykładu Jacka 
Żukowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego 
zatytułowanego „Życie z rzeki i nad rzeką”. 
Z zainteresowaniem słuchaliśmy o zajęciach 
dawnych mieszkańców Serocka: o wikliniar-
stwie, plecionkarstwie, budowie tratw i łodzi. 
Przedstawione w prezentacji szkice i zdjęcia 
budziły podziw słuchaczy. 

Zwieńczeniem naszego spotkania był 
koncert „Powróćmy jak za dawnych lat”.  Słu-
chaliśmy pięknych i znanych piosenek pol-
skich, francuskich i innych w znakomitym 
wykonaniu pary wokalistów Wojciecha Bar-
dowskiego i Magdaleny Tunkiewicz. Wspól-
ny śpiew, bisy i kwiaty dla wokalistów były 
dopełniniem tej wspaniałej muzycznej uczty 
dla serockich seniorów oraz zaproszonych 
gości. 

Rezalizacja ww. uroczystych wydarzeń 
była możliwe dzięki organizacyjnemu i fi-
nansowemu wsparciu Miasta i Gminy Serock 
oraz Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Należy zauważyć, że uroczystość dosko-
nale wpisała się w program wydarzeń kultu-
ralnych Powiatu Legionowskiego – Stolicy 
Kultury Mazowsza 2017 r.

„Mój ogród jest mym najpiękniejszym arcydziełem”
Claude Monet - francuski malarz

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

ogłasza konkursy w kategoriach:
• “Mój balkon – moja pasja”   • “Moja posesja – moja pasja”

To już VIII edycja konkursów na najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy ogród. 
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursach i przedłużamy 
do 14 lipca 2017 roku czas na składanie zgłoszeń. 

Prace komisji konkursowej oceniającej Państwa balkony i ogrody będą trwały do 
31 lipca 2017 roku. 

Karty zgłoszeniowe oraz regulamin konkursów dostępne są w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Serocku, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 
nr 11, na stronie www.serock.pl oraz u sołtysów.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznych obchodów Święta Da-
rów Ziemi w Woli Kiełpińskiej.
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INWESTYCJE

Tworzymy strefę aktywności gospodarczej

INWESTYCJE

Plac zabaw w Dębinkach

INWESTYCJE

Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie zakończona

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, w dniu 8 czerwca 2017 r. odbyło się 
spotkanie właścicieli gruntów położonych 
w planowanej strefie aktywności gospodar-
czej. Spotkanie miało na celu przedstawie-
nie potencjału inwestycyjnego jaki posiadają  
grunty w związku położeniem w bezpośred-
nim sąsiedztwie węzła dwóch ważnych szla-
ków komunikacyjnych, dróg krajowych nr 61 
i nr 62 oraz przeznaczeniem ustalonym przez 
gminę w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.

Nawiązując do spotkania, które miało 
miejsce ponad 2 lata temu, Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock zachęcał do podejmowania 
dalszych działań w celu pozyskania inwesto-
rów dla tego terenu, ponieważ dotychczas 
wypracowana formuła nie przyniosła oczeki-
wanych efektów. W trakcie prezentacji przed-
stawiona została analiza SWOT pokazująca 
mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia 
dla uruchomienia strefy gospodarczej w Se-

społecznością lokalną stwarza uruchomienie 
strefy aktywności gospodarczej zaprezento-
wano szereg planowanych działań promu-
jących tereny inwestycyjne w Serocku, które 
w założeniu powinny doprowadzić do uru-
chomienia inwestycyjnego strefy.

Wszystkich właścicieli terenów poło-
żonych w strefie nieobecnych na spotka-
niu zachęcamy do zapoznania z prezentacją 
umieszczoną na naszej stronie internetowej 
(www.serock.pl) oraz do kontaktu z pracow-
nikami Urzędu Miasta i Gminy Serock w celu 
podjęcia współpracy z gminą w zakresie two-
rzenia strefy aktywności gospodarczej. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani za-
inwestowaniem w Serocku, dodatkowych infor-
macji w sprawie udzielą Państwu pracownicy 
Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Serocku, pod nr telefonów 22-782-88-27 lub 
22-782-88-31, bądź pod adresem skrzynki elek-
tronicznej: planowanie@serock.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock infor-
muje, że wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców wsi Dębinki, poczynił 
kroki w kierunku pozyskania gruntu dla re-
alizacji celu publicznego, ogólnodostępnego 
placu zabaw dla dzieci.

W wyniku prowadzonych rozmów osią-
gnięto porozumienie w powyższej kwestii 
z jednym z właścicieli nieruchomości poło-
żonej we wsi Dębinki. W dniu 07.06.2017 r. 
została podpisana umowa użyczenia na teren, 
na którym zostanie usytuowany plac zabaw. 

Uzyskanie niniejszej zgody pozwoli na podję-
cie dalszych działań w tym zakresie. Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock serdecznie dziękuje 
użyczającemu za otwartość i chęć współpracy.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Z okazji Dnia Dziecka został otwarty nowy kompleks sportowo-rekreacyjny w Gąsiorowie. Kompleks ten wyposażony jest w nowoczesne, 
w pełni wyposażone wielofunkcyjne boisko sportowe – do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, siłownię terenową oraz plac zabaw dla dzie-
ci. Administratorem obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku. Wszelkie pytania oraz uwagi prosimy kierować pod nr tel. 022 782 73 50.

rocku. Burmistrz przypomniał, że specjaliści 
z zakresu terenów inwestycyjnych docenili 
potencjał naszych terenów poprzez przyzna-
nie wyróżnienia w konkursie „Grunt na me-
dal”. Mając na względzie szanse jakie przed 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie przyrody 
- obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne

17 czerwca 2017 r. wejdzie w życie usta-
wa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy 
o ochronie przyrody, wprowadzająca szereg 
nowych zmian w dotychczasowych przepi-
sach dotyczących usuwania drzew. Zaostrza 
ona liberalne przepisy, które obowiązywały 
od 1 stycznia 2017 roku i pozwalały na maso-
we wycinki drzew.

Jedną z najważniejszych zmian jest wpro-
wadzenie obowiązku zgłaszania przez osoby 
fizyczne zamiaru usunięcia drzewa na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

Właściciel nieruchomości jest obowiąza-
ny dokonać zgłoszenia do burmistrza zamiar 
usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa 
mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, 
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego;

c) 50 cm - w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew.

W terminie 21 dni od dnia zgłoszenia, 
zostaną przez pracowników urzędu prze-
prowadzone oględziny drzew objętych zgło-
szeniem. Po dokonaniu oględzin, w termi-
nie 14 dni od dnia oględzin, organ będzie 
mógł w drodze decyzji administracyjnej 

wnieść sprzeciw (m. in. w przypadku loka-
lizacji drzewa na terenie przeznaczonym 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na zieleń lub chronionym 
innymi zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego lub lokaliza-
cji drzewa na terenach objętych formami 
ochrony przyrody np. drzewa rosnącego na 
terenie Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu).

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania 
oględzin właściciel nieruchomości wystąpi 
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę 
mającej związek z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, realizowanej na części 
nieruchomości, na której rosło drzewo, które 
podlegało zgłoszeniu, organ, uwzględniając 
dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży 
na właściciela nieruchomości, w drodze de-
cyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia 
opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa bez dokonania wyma-
ganego zgłoszenia lub przed upływem termi-
nu 14 dni od dnia przeprowadzonych oglę-
dzin skutkowało będzie wymierzeniem przez 
burmistrza administracyjnej kary pieniężnej.

Przedsiębiorcy, instytucje oraz osoby fi-
zyczne zamierzające usunąć drzewo na cele 
związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej mają obowiązek uzyskania zezwo-

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację 
kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa informuje że w dniu 21 czerwca 
2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie został złożony wniosek wraz z umo-
wami o dofinansowanie zadania pn. „Ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 
modernizację kotłowni na terenie Miasta  
i Gminy Serock”. Wnioskowana kwota o do-
finansowanie wynosi 166 855,74 zł. Procen-
towy udział środków WFOŚiGW w koszcie 
kwalifikowanym zadania: 71,44 %.

Przypominamy, że w ramach programu 
właściciele nieruchomości mogli uzyskać do-
finansowanie w wysokości do 75% kosztu za-
kupu kotła, nie więcej jednak niż 5 000 zł. Do 
udziału w programie ostatecznie zakwalifiko-
wano 41 właścicieli nieruchomości z terenu 

miasta i gminy Serock. Spośród 41 właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili chęć udziału w 
programie związanym z pozyskaniem dotacji 
z WFOŚiGW w Warszawie: 20 mieszkań-
ców  wymieni piece gazowe na piece gazo-
we o wyższej sprawności wytwarzania ciepła 
i niższej emisji spalin, 17 deklaracji dotyczy 
wymiany kotłów węglowych na piece gazo-
we, 2 deklaracje dotyczą wymiany kotłów na 
biomasę również na kotły biomasę o wyższej 
sprawności, jeden kocioł węglowy zostanie 

zastąpiony piecem na biomasę, jeden kocioł 
na olej opałowy zostanie zastąpiony kotłem 
na gaz. W kolejnej części projektu podpisano 
umowy trójstronne między Miastem i Gminą 
Serock, sprzedawcą i mieszkańcem (użytkow-
nikiem), po czym mieszkańcy mieli czas 7 dni 
od dnia podpisania umowy na dokonanie 
wpłat z wkładem własnym. Obecnie sprze-
dawcy są na etapie dostarczania urządzeń 
użytkownikom. Uczestnicy projektu mają 
czas do 30 września 2017 r. na zamontowanie 
i pierwsze uruchomienie kotła. 

Więcej informacji w sprawie udzie-
la Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa pod nr tel. (22) 782-88-39 lub 
782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

lenia na usunięcie drzewa, jeśli jego obwód 
pnia na wysokości 5 cm przekracza:

d) 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, 
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzy-
stego;

e) 65 cm - w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego;

f) 50 cm - w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew.

Zmianie nie uległ zapis w ustawie 
o ochronie przyrody zwalniający z obowiąz-
ku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew 
lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia 
gruntów nieużytkowanych do użytkowania 
rolniczego.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” 
konkurs kulinarny z serockim akcentem

10 czerwca 2017 r., Mazowiecki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego Poświętne był 
gospodarzem XVII edycji konkursu kuli-
narnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów”. Miasto i Gminę Serock 
reprezentowały członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich Dosin, Koła Gospodyń Wiejskich 
Guty i Koła Gospodyń Wiejskich Marynino. 
Zgłosiły do konkursu siedem produktów, 
które były oceniane przez komisję w skła-
dzie: wiceprezes Zarządu Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego Jan 
Zwoliński, przedstawiciel Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego 
Krzysztof Zaniewski i przedstawiciel Mazo-
wieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Warszawie Katarzyna Trepkowska. 

Reprezentujące gminę Serock Gospo-

dynie odniosły wspaniały kulinarny sukces 
i „rozbiły” bank nagród w tegorocznej edycji.

I nagrodę w kategorii produkty rybne 
zdobyła Pani Iwona Garbulińska zamiesz-
kała w Dosinie za KOTLETY Z LESZCZA 
ZEGRZYŃSKIEGO.

I nagrodę w kategorii produkty mlecz-
ne zdobyła Pani Dorota Dyga zamieszkała 
w Gąsiorowie za JOGURT NATURALNIE 
NATURALNY.

Wyróżnienie w kategorii napoje alkoho-
lowe wywalczyła Pani Halina Nałęcz z Mary-
nina za nalewkę DYNIÓWKA.

Wyróżnienie w kategorii produkty cu-
kiernicze zapewniła sobie Pani Maria Pie-
trzak z miejscowości Guty za OPONKI MA-
ZOWIECKIE.

Dodatkowe wyróżnienie w kategorii pro-

duktów cukierniczych otrzymała Pani Jolan-
ta Płocharska z Jachranki za ZSIADLAK 
CZYLI SERNIK ZE ZSIADŁEGO MLEKA.

Również Pani Jadwiga Wołyniuk za-
kończyła sukcesem swoje zmagania kuli-
narne, zajmując trzecie miejsce za TRA-
DYCYJNEGO KRÓLIKA POLSKIEGO 
DUSZONEGO W ŚMIETANIE Z DO-
DATKIEM MIODU wraz z POLEWKĄ 
SZCZAWIOWĄ.

Konkurencja wśród uczestniczek konkur-
su była duża, ale produkty naszych gospodyń 
zasłużyły na szczególne wyróżnienie.

Wszystkim Paniom serdecznie i bardzo 
dziękuję za zaangażowanie oraz godne repre-
zentowanie gminy Serock w tegorocznej edy-
cji konkursu.

MODR Teresa Krzyczkowska

Laur Marszałka dla Pani Doroty z Gąsiorowa
W dn. 2 czerwca 2017 r., w Nadarzynie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom X edycji Konkursu o Laur Marszałka Woje-

wództwa Mazowieckiego. W grupie „producenci indywidualni”, w kategorii „produkty mleczarskie” Laur Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego zdobył ser domowy z czarnuszką zgłoszony przez Panią Dorotę Dyga z Gąsiorowa. Serdecznie gratulujemy.

Serock w „Zakochaj się w Polsce”
Obejrzyj odcinek z telewizyjnego cyklu "Zakochaj się w Polsce" z reportażem o Serocku i Pułtusku: 

https://vod.tvp.pl/video/zakochaj-sie-w-polsce,pultusk-i-serock,30883336

Całodobowe ambulatorium w Legionowie

21 czerwca br. starosta legionowski oraz 
przedstawiciele wszystkich gmin powiatu 
podpisali list intencyjny w sprawie utwo-
rzenia całodobowego ambulatorium, które 
mieścić będzie się w budynku NZOZ „Le-
gionowo” przy ul. Sowińskiego 4. Placówka 
świadczyć będzie całodobową, nieodpłat-
ną pomoc chirurgiczną i ortopedyczną dla 
mieszkańców powiatu legionowskiego. Pa-
cjenci wymagający bardziej specjalistycznej 
pomocy lub hospitalizacji będą przewożeni 

do warszawskich szpitali ambulansem znaj-
dującym się na wyposażeniu ambulatorium.

Utworzenie ambulatorium sprawi, że 
część pacjentów będzie mogła skorzystać ze 
świadczeń medycznych na miejscu, bez ko-
nieczności udawania się do szpitalnych od-
działów ratunkowych. Uruchomienie ambu-

latorium zaplanowano po nowym roku. Jego 
działanie finansowane będzie z budżetów po-
wiatu i gmin. Jednocześnie podjęte zostaną 
starania mające na celu przeniesienie ciężaru 
finansowania tej nowej na terenie powiatu 
usługi medycznej na Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

 
22 lipca – „Krzyśki” w Nowej Wsi

od 9.30 Turniej 6 Piłkarskich – boisko „Sokolik” w Nowej Wsi
16.30  – Msza święta, świecenie pojazdów  

– Aleja Przyjaciół 
– występy zespołu Partita  
– zespołu muzyki i tańców flamenco MADRUGADA  
– dyskoteka 

Wystawy w ratuszu:
 26.06 – 13.07 –  „W świecie baśni” - wystawa prac malarskich wykonana przez dzieci, młodzież oraz dorosłych pod kierun-

kiem Pauliny Nowaczyk – Pisarskiej 
17.07 – 30.07 – „To co ulotne” wystawa prac malarskich (portrety) Stanisława Witolda Bieniasa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozpoczęto prace związane 
z demontażem i odbiorem azbestu w Gminie Serock 

Dziewiąty raz z rzędu mieszkańcy 
Gminy Serock mają możliwość bezpłatnie 
zutylizować wyroby  zawierające azbest, 
pochodzące z demontażu pokryć dacho-
wych lub składowanych luzem na pose-
sjach. Zadanie pn. „Usuwanie i uniesz-
kodliwianie azbestu na terenie Miasta 
i Gminy Serock w 2017 roku” realizowane 
będzie przy znacznym udziale środków po-
chodzących z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, który na ten cel przyznał 
dotację w kwocie 30.058,86 zł, co stanowi 
do 85% kosztu kwalifikowanego zadania. 

Pozostałe 15% kosztu całkowitego zadania 
(5.308,66 zł) pochodzić będzie z budżetu 
gminy.

Zgodnie z podpisaną umową ww. prace 
realizuje GREENLAND TECHNOLOGY 
Paweł Lewandowski, ul. Skoroszewska 5/63, 
02-494 Warszawa. 

Przyznana dotacja z WFOŚiGW oraz wła-
sne środki gminy pozwolą na zutylizowanie 
ok. 98 Mg eternitu z 41 nieruchomości.

Pozostałe osoby, które do tej pory nie zło-
żyły jeszcze wniosku o usunięcie azbestu ze 
swojej posesji, a zainteresowane są bezpłat-
ną jego utylizacją zachęcamy do składania 

wniosków w ramach zadania pn. Usuwanie 
i unieszkodliwianie azbestu na ternie mia-
sta i gminy Serock, które będzie realizowane 
w 2018 roku.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku w pokoju nr 11 lub 
na stronie internetowej www.serock.pl w za-
kładce dla mieszkańca – ochrona środowiska 
– odbiór azbestu.  

Więcej informacji można uzyskać w Refe-
racie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa, pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

W sobotnie popołudnie, 24 czerwca, już 
po raz piąty mieliśmy okazję podziwiać ple-
jadę Mercedesów. Ponad 140 aut tej marki 
zagościło tradycyjnie na serockim rynku. 
Pasjonaci mercedesów zjeżdżają tutaj z ca-
łej Polski, z rodzinami, ze znajomymi, czy 
jako przedstawiciele Klubów Mercedasa np. 
z Radomia i z Łodzi. Dołączają do nich nie-
zrzeszeni posiadacze tych aut, którzy chcą 
przez wspólny  przejazd w kolumnie i udział 
w serockim spotkaniu zademonstrować więź 
licznej mercedesowej wspólnoty. Mazowiecki 
Zlot Merc-Integra gromadzi największą licz-
bę miłośników samochodów marki Mercedes 
w kraju. W czasie tegorocznego jubileuszowe-
go zlotu prezentowały się np. dwa czerwone 
Mercedesy W 126 co, według organizatorów 
zlotu Pani Anny Masiak oraz jej dwóch synów 
Marcina i Szymona, jest rzadkością. Najstar-
szy Mercedes - W123 z 1979 roku - przyje-

chał z przemiłym osiemdziesiątdziewięć-let-
nim właścicielem. Na rynku pojawił się też 
autentyczny karawan, którego posiadacze 
postanowili zachować wyposażenie auta 
zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.  

Cieszymy się, że ilość odwiedzających Se-
rock Mercedesów rośnie z każdym rokiem 
– w pierwszym zlocie było ich 34. Jesteśmy 
ciekawi, ile zaprezentuje się ich na rynku 
w przyszłym roku.

Mazowiecki Zlot Merc-Integra
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„Poznałem dziewczyna jak biała lelija, 
która samej wiosny po wodzie rozwija”

Dźwięki liry korbowej rozbrzmiewające 
podczas koncertu Kapeli ze Wsi Warszawa, 
występy i warsztaty taneczne - tak 17 czerwca 
rozpoczęliśmy na plaży w Serocku obchody 
Nocy Świętojańskiej.

Istnieje wiele zwyczajów, które towarzy-
szą jej obchodom. Jednym z nich jest puszcza-
nie wianków na wodę, które według wierzeń 
pozwala wywróżyć zamążpójście i miłość, czy 
też staropanieństwo. Dawniej wianki plecio-
ne były ze zwykłej słomy, w którą wplatano 
kwiaty. Z czasem wianki przybieraly nowe 
formy. O zwyczajach i sposobach ich tworze-
nia opowiedziały panie Bogusława Żaczkie-
wicz i Elżbieta Gelert. Przeprowadziły one 
również warsztaty, podczas których powstały 

niezwykłe prace. Najpiękniejsze kompozycje 
wiankowe zostały wyróżnione w konkursie, 
a później puszczone na wodę.

Podczas Wianków wystąpiły również 
grupy taneczne. Zespół Mohini Indian Dan-
ce Group, zaprezentował układy tańca hin-
duskiego. Tancerki: Kalina Duwadzińska, 
Magdalena Inglot i Małgorzata Gawrońska 
występują razem od 2008 r. Regularnie wyjeż-
dżają na warsztaty do Indii, gdzie pod okiem 
uznanych mistrzów doskonalą się w klasycz-
nych tańcach indyjskich. Ich biżuteryjne, 
wyszywane złotymi nićmi stroje cudownie 
dopełniają każdy występ. Po pokazie grupa 
Mohini zaprosiła publiczność na warsztaty. 
Swoje taneczne umiejętności zaprezentowa-
ły również grupy taneczne zespołu Alexia 
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Podczas gdy wianki spływały w dół 
Narwi na scenie pojawili się niezwykli 
goście – Kapela ze Wsi Warszawa. Zespół 
istnieje od 1997 roku. Na jego repertuar 
składają się nowe interpretacje muzyki 
tradycyjnej terenu Mazowsza. Kapela wy-
korzystuje dawne instrumenty takie jak 
cymbały, suka biłgorajska czy lira korbo-
wa oraz tradycyjne techniki gry i śpiewu 
ale we własnych aranżacjach. Zespół jest 
niezwykle charyzmatyczny i energetycz-
ny. Jego siłą są koncerty, których zespół 
zagrał setki, głównie poza Polską. Dzięku-
jemy serdecznie za niezapomniany występ 
w Serocku.

Na zakończenie, aby uczcić święto wody 
i ognia, nad nurtem Narwi rozbłysły sztuczne 
ognie.

3 czerwca na boisku w Skubiance odbył 
się kolejny Piknik Rodzinny, zorganizowany 
z okazji Dnia Dziecka przez Stowarzyszenie 
Miłośników Skubianki i Stowarzyszenie Sku-
bianka Sport i Rekreacja. O godzinie 13:00 

dzieci i ich rodziny przywitali zaproszeni go-
ście: Józef Zając Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock, ks. Andrzej Marchlewski 
Proboszcz Kościoła w Woli Kiełpińskiej, Ma-
rek Biliński Sołtys wsi Skubianka oraz przed-

stawiciele Stowarzyszeń Joanna Folwarska 
i Robert Osowski. 

Jak co roku organizatorzy zadbali o to, 
żeby dzieci mogły cieszyć się swoim świętem 
i czerpać radość z przygotowanych dla nich 

SMS-owy, Sportowy i Rekreacyjny 
Piknik Rodzinny w Skubiance

Wianki w Serocku

Festyn Rodzinny w Woli Kiełpińskiej

4 czerwca, na terenie szkoły w Woli 
Kiełpińskiej odbył się 3. Festyn Rodzinny, 
zorganizowany przez społeczność Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego i parafię w Woli 
Kiełpińskiej. 

Atrakcji było wiele zarówno dla najmłod-
szych, jak i tych troszkę starszych uczestników 
imprezy, m. in. malowanie twarzy, mini wesołe 
miasteczko, kiełbaski z grilla, pokazy piłkarskie 
i strażackie, zabawy integracyjne, konkursy 
sportowe, stoiska szkół językowych. Pozytyw-
nych emocji dostarczyło również losowanie na-
gród specjalnych, ufundowanych przez spon-
sorów - tabletów, roweru i hulajnogi. 

Oczywiście nikt z imprezy nie wyszedł 
głodny - stoiska gastronomiczne zapewniły 
pyszne ciasta i dania piknikowe.

Podczas trwania festynu, na sce-
nie odbywały się występy wokalne, te-
atralne, taneczne i gimnastyczne dzieci 
i młodzieży z okolicznych szkół. Wystą-
pili również goście specjalni - zespół 
hip hop Full Power Spirit oraz kabaret 
„Świerszczychrząszcz".

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji imprezy, 
szczególnie wszystkim mamom, babciom, 
ciociom, które upiekły przepyszne ciasta. 

Dziękujemy również wspaniałym gościom, 
którzy przybyli na festyn.

Szczególnego wsparcia podczas orga-
nizacji imprezy udzielili: Sylwester Sokol-
nicki - Burmistrz Miasta i Gminy Serock, 
Ks. Andrzej Marchlewski - Proboszcz 
Parafii w Woli Kiełpińskiej, Rada Peda-
gogiczna ZSP w Woli Kiełpińskiej, Rada 
Rodziców ZSP w Woli Kiełpińskiej, Mał-
gorzata Główczak, Małgorzata Duszyk-Ja-
worska, Ewa Zakrzewska, Paweł i Marcin 
Wroniak, Artur Bogusiewicz, Bogdan Na-
lewajek, Andrzej Ruciński.

A. Januszek

atrakcji. Było ich w tym roku wiele: fotobud-
ka, gigantyczna zjeżdżalnia, zamek pełen 
kolorowych piłeczek, kule do chodzenia po 
wodzie i kącik bajkolandii dla najmłodszych. 
Poza tym liczne konkursy sprawnościowe 
z cennymi nagrodami dla dzieci i rodziców.

W pikniku pod hasłem „Dzieci Dzie-
ciom na Dzień Dziecka” nie mogło zabraknąć 
dziecięcych występów, które uświetniły ten 
najpiękniejszy dzień w roku. Na scenie wy-
stąpili młodzi artyści z zespołu muzyczno-ta-
necznego Violinki z Jadwisina oraz z zespołu 
SMS Skubianka. Towarzyski turniej sportowy 

rozegrali obiecujący zawodnicy z drużyn FC 
Barcelona Escola Varsovia, Młode Orły Nad-
narwianki z Pułtuska i Sokoła Serock oraz 
dziewczęta z zespołu Fuks Pułtusk i gminne 
Sokółki. Nagrody za uczestnictwo w konkur-
sach i puchary dla piłkarzy wręczała znana 
i lubiana aktorka Sonia Bohosiewicz - ho-
norowy członek Stowarzyszenia Miłośników 
Skubianki. Był to wspaniały, radosny i kolo-
rowy dzień, osłodzony dodatkowo poczę-
stunkiem przygotowanym przez organizato-
rów i zaprzyjaźnioną serocką cukiernię.

Serdeczne podziękowania składamy na-

szym sponsorom, których wymieniliśmy na 
plakatach i kilkukrotnie wyczytywaliśmy 
podczas pikniku, bez Waszych wspaniałych 
serc i chęci wspierania innych, nie byłoby aż 
tak wiele radości.

Oczywiście wielkie podziękowania skła-
damy patronom pikniku, Panu Burmistrzowi 
oraz Panom Dyrektorom Centrum Kultury 
i Czytelnictwa oraz Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Serocku. Najserdeczniejsze podzię-
kowania kierujemy do dzieci i ich rodziców 
- bardzo dziękujemy Wam za wspaniale spę-
dzony czas!

"Święto kwitnącej jabłoni" – piknik w Dębem
10 czerwca 2017 r., w Dębem, odbył 

się piknik "Święto kwitnącej jabłoni" po-
łączony z obchodami Dnia Dziecka. Na 
najmłodszych czekało wiele atrakcji, m.in. 
upominki oraz specjalne stoisko, gdzie 
przygotowano słodycze i owoce. Zarów-
no młodsi jak i starsi uczestnicy imprezy 
chętnie brali udział w organizowanych tego 
dnia konkursach. Z myślą o dorosłych przy-
gotowano stoisko myśliwskie, gdzie myśliwi 
sołectwa Dębe zaprezentowali swoje trofea 
oraz wyroby z dziczyzny - do degustacji. 

Organizatorzy imprezy - Sołtys i Rada So-
łecka wsi Dębe przygotowali również strefę 
kibica, dając możliwość obejrzenia, odby-
wającego się tego dnia, meczu Polska-Ru-
munia. Podczas pikniku posadzono jedno 
z drzew 600-lecia oraz przecięto wstęgę 
przy nowo otwartej wiacie.

Całość uświetniał zespół "RAY", przy mu-
zyce uczestnicy pikniku bawili się do późnych 
godzin nocnych. Na zakończenie wspólnej 
zabawy odbył się pokaz sztucznych ogni.

Wiesław Winnicki
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OŚWIATA

Podsumowanie roku szkolnego w SP w Serocku

OŚWIATA

Uczniowie Gimnazjum w Zegrzu 
laureatami ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

We wrześniu 2016 roku uczniowie klas 
drugich Gimnazjum im. Konstantego Miko-
łaja Radziwiłła w Zegrzu  przystąpili do re-
alizacji ogólnopolskiego projektu Instytutu 
Pamięci Narodowej „O tym nie można zapo-
mnieć... - spotkania z osobami, które przeszły 
piekło obozów i deportacji podczas II wojny 
światowej”. Gimnazjaliści regularnie brali 
udział w organizowanych przez IPN semina-
riach, podczas których zdobywali wiedzę na 
temat II wojny światowej.  

W czasie licznych spotkań, które odby-
wały się w siedzibie Centrum Edukacyjne-
go IPN im. J. Kurtyki Przystanek Historia, 
uczniowie mieli okazję wysłuchać licznych 
wykładów, m.in. „O niemieckich nazistow-
skich miejscach odosobnienia ludzi” Stanisła-
wa Zalewskiego - Prezesa Polskiego Związku 
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich 

Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Alicji 
Świerczyńskiej-Gawlikowskiej - Przewodni-
czącej Warszawskiego Koła Ravensbrücza-
nek, Mieczysława Pogodzińskiego - Prezesa 
Związku Sybiraków, Joanny Gierczyńskiej - 
Kierownika Muzeum Więzienia Pawiak oraz 
Barbary Oratowskiej - Kierownika Muzeum 
Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie. 
Gimnazjaliści poznali również wojenne losy 
osób należących do Stowarzyszenia Więź-
niów – Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów 
Koncentracyjnych. Uczestniczyli też w spo-
tkaniu z psychologiem przygotowującym 
ich do rozmów ze świadkami historii oraz 
w warsztatach pracy z kamerą i tworzenia 
wywiadu. 

Zdobytą w ten sposób wiedzę i umiejęt-
ności uczniowie wykorzystali przy realizacji 
filmów stanowiących zapis ich spotkań z ko-

bietami, które jako małe dziewczynki prze-
żyły piekło niemieckich obozów. 8 czerwca 
br. w Instytucie Pamięci Narodowej podczas 
ogólnopolskiej prezentacji nagranych wy-
wiadów uczniowie w niezwykle wzruszający 
sposób przedstawili wojenne historie trzech 
wyjątkowych pań: Marii Stroińskiej, Barbary 
Piotrowskiej i Zofii Szymańskiej. Po trwają-
cej cały dzień prezentacji konkursowej ze-
społów z całej Polski jury ogłosiło wyniki. 
Dwie z zegrzyńskich grup projektowych zo-
stały laureatami pierwszej i drugiej nagrody. 
Opiekunami zwycięskich zespołów były pa-
nie: Agnieszka Królak i Magdalena Zalewska. 
Jedną z nagród jest wyjazd do Niemiec, który 
odbędzie się w kwietniu 2018 roku. 

Tegoroczna edycja projektu została objęta 
honorowym patronatem małżonki prezyden-
ta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Rok szkolny 2016/2017 w Szkole Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku 
był bardzo pracowity i upłynął pod znakiem 
innowacji pedagogicznej „Serock miasto 
moje, a w nim…”, która została zrealizowa-
na z okazji 600-lecia nadania praw miejskich 
naszemu miastu. Barwne dzieje Serocka były 
tematem do dyskusji na wielu lekcjach. Każdy 
uczeń przekonał się, że Mała Ojczyzna może 
zadziwić swoją przeszłością. W działania in-
nowacyjne zaangażowali się nie tylko ucznio-
wie, ale cała rada pedagogiczna, rodzice, pra-
cownicy szkoły. Efektem tej pracy jest bogata 
ekspozycja prac uczniowskich oraz materia-
łów historycznych. Opracowaliśmy zbiory 
wierszy uczniowskich „Nadnarwiańskie pan-
ta rhei, czyli strofy o Serocku i dla Serocka”, 

spisaliśmy pomysły na legendy o Serocku 
– „Jak to z Zabłockim było …?, przeprowa-
dziliśmy rozmowy w ciekawymi ludźmi, dla 
których właśnie Serock stał się „centrum 
świata”. Pod koniec maja odbył się uroczysty 
finał tego przedsięwzięcia. 

 Kiedy klasy starsze wykonywały swoje 
zadania, uczniowie klas I-III zajmowali się 
innowacją „Raz, dwa, trzy – programujemy 
i my!” i wzbogacały swoją wiedzę i umiejęt-
ności na temat programowania. 

„Klasowy misz - masz, mój kolega/ko-
leżanka z ławki” to kolejne innowacyjne wy-
zwanie realizowane przez cały rok w klasach 
młodszych. Polegało ono na comiesięcznej 
zmianie uczniom miejsca w klasie oraz zmianie 
kolegi/koleżanki z ławki według określonych 

kryteriów: zainteresowań artystycznych, spor-
towych, miesiąca urodzenia czy ulubionych po-
traw. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci lepiej 
poznały swoich kolegów z klasy, nauczyły się 
ze sobą współpracować, pomagać sobie nawza-
jem, stały się bardziej otwarte na zmiany.

Nie zabrakło również  rywalizacji w kon-
kursach przedmiotowych oraz zawodach 
sportowych szkolnych i pozaszkolnych. Oto 
najważniejsze sukcesy:

II miejsce w Powiatowym Konkursie Ję-
zyka Angielskiego organizowanego przez 
Społeczną  Szkołę Podstawową Nr 35 im. No-
blistów Polskich STO w Legionowie,

III miejsce w Powiatowym Konkursie Po-
lonistycznym „Licz się ze słowami”  (organi-
zator: Zespół Szkół Nr 8 w Legionowie,

warsztaty rzemieœlnicze 
na podgrodziu 

ORGANIZATORZY: 

Miejsko-Gminny 
Zak³ad Gospodarki

Komunalnej w Serocku  

PATRON MEDIALNY 

Skwer Litewski (Bulwar Nadnarwiañski)

od 13.00 do 18.00

9 lipca 2017

Projekt wspó³finansowany 
ze œrodków Samorz¹du Województwa Mazowieckiego    

W nad serock¹ Narwi¹ dawne namioty krajobraz ubarwi¹

a w nich , zabawy i œpiew, i kto wie - mo¿e nawet poleje siê krew

gdy stan¹ z sob¹ w szranki, by walczyæ - dla zabawy, lub o d³oñ wybranki.

W kramach czekaæ bêd¹ , a nad rzek¹ ³odzie, tratwy, wios³a.

 ozdobi¹ najró¿niejsze cuda i ka¿dej Bia³og³owie kupiæ siê coœ uda.

Wiêc nie zwlekajcie, Drodzy, chodŸcie na

gdzie opowiemy Goœciom o serockim grodzie.

œredniowiecznej wiosce

jad³o przepyszne

dzielni rycerze 

mistrzowie rzemios³a Flisaków 

Stragany

 podgrodzie
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IV miejsce w Powiatowym Konkursie 
Ortograficznym „Z ortografią na ty” przepro-
wadzonym w Szkole Podstawowej im. Stefana 
Krasińskiego w Chotomowie,

2 wyróżnienia w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur”,

I i III miejsce w Gminnym Konkursie 
Języka Angielskiego organizowanym przez 
naszą szkołę,

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym pt. ,,Scena z życia Mikołaja 
Kopernika” oraz wyróżnienie w Wojewódz-
kim Konkursie Literackim „Kartka z dzien-

nika Mikołaja Kopernika” organizowanych 
przez Szkołę Podstawową im. M. Kopernika 
w Mińsku Mazowieckim,

2 finalistów w Diecezjalnym Konkursie 
Biblijnym - Dzieje Apostolskie,

2 wyróżnienia dla chóru szkolnego 
w Gminnym Przeglądzie Amatorskich Ze-
społów Muzycznych.

Najważniejsze sukcesy sportowe to 
I miejsce w gminnej rywalizacji sporto-
wej szkół podstawowych w roku szkolnym 
2016/2017 oraz wysokie miejsca w Mazo-
wieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej:

I miejsce w powiatowych indywidual-
nych biegach przełajowych,

I miejsce w powiatowych zawodach 
w minipiłkę koszykową chłopców,

I miejsce w powiatowych i III w między-
powiatowych zawodach w minipiłkę siatkową 
chłopców,

II miejsce w zawodach powiatowych 
w unihokeju chłopców,

III miejsce w zawodach powiatowych 
w czwórboju lekkoatletycznym chłopców,

III miejsce w zawodach powiatowych 
w mini piłce nożnej chłopców.

OŚWIATA

Sukcesy uczniów Gimnazjum im. Romualda Traugutta 
w Serocku w roku szkolnym 2016/2017

1. Adam Korzniakow,  uczeń kl. IIc,  został laureatem Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego „LOGIA” oraz otrzymał wyróżnienie 
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”.

2. Gustaw Klyszcz - uczeń klasy Ib zajął drugie miejsce w wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania Sienkiewicza oraz drugie miejsce 
w XIV Konkursie Recytatorskim Rafała Wojaczka.

3. Katarzyna Sukiennik z klasy IIc została finalistką Powiatowego Konkursu Biologicznego.

OŚWIATA

Szkoła w Zegrzu – naszą marką jest sukces

Odpowiadając na potrzeby ucznia oraz 
realizując misję jego wszechstronnego rozwo-
ju, szkoła w Zegrzu może pochwalić się wie-
loma sukcesami uczniów:

• dwie nagrody dla zespołu i trzy indy-
widualne w XIV Festiwalu Małych Form 
Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich dla 
teatru ,,Ach”

• I i II miejsce w VII edycji ogólnopol-
skiego projektu IPN ,,O tym nie można za-
pomnieć…”. Nagrodą jest wyjazd do obozu 
Ravensbrück w kwietniu 2018 r.

• Brązowe Pasmo dla chóru w Prze-
glądzie Regionu Warszawskiego, w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chó-
rów Szkolnych – Śpiewająca Polska

• 2 laureatów i 3 wyróżnionych 
w 40 edycji Konkursu Recytatorskiego War-
szawska Syrenka

• realizacja ogólnopolskich projektów- 
,,Wyprawa wzdłuż biegu Wisły i spotkanie 
z podróżnikiem Panem Maciejem Boinskim 
oraz „Młodzi Programiści” - rozszerzony 
o naukę programowania trzyletni cykl zajęć 
komputerowych.

• kontynuacja współpracy z Uniwersy-
tetem Warszawskim w innowacji ,,Fizyczna 
Karuzela”-wykłady i pokazy doświadczeń 

• warsztaty teatralne z aktorem Walde-
marem Obłozą 

• realizacja ogólnopolskich programów 
,,Bezpieczna +” oraz ,,Bezpieczna i przyja-
zna szkoła”

• współpraca z młodzieżą niemieckoję-
zyczną na platformie internetowej ePals w ra-
mach projektu edukacyjnego “Trzy kraje, 
trzy kultury”.

Cieszymy się z sukcesów i gratulujemy 
Uczniom i ich Rodzicom, Nauczycielom i ży-
czymy wspaniałych wakacji i bezpiecznego 
powrotu w progi Naszej Szkoły. 

OŚWIATA

Aktywnie po wiedzę...
Udział nauczycieli z Gimnazjum im. 

R. Traugutta w Serocku w wakacyjnych 
kursach zagranicznych w ramach programu 
Erasmus + w zakresie projektu Mobilność 
kadry edukacji szkolnej

Ośmioro nauczycieli z Gimnazjum im. 
R. Traugutta w Serocku w czasie wakacji 
wyjedzie na tygodniowe kursy w Portuga-
lii i Hiszpanii, dzięki środkom pozyskanym 
z funduszy unijnych w związku z projektem 
Aktywnie po wiedzę przygotowanym przez 
szkołę i zaakceptowanym przez Narodową 
Agencję Programu Erasmus+ spośród 695 
złożonych wniosków.

W dniach 9.07.2017 – 13.07.2017 r. czwo-
ro nauczycieli Gimnazjum w Serocku uczest-
niczyć będzie w kursie Learning, Creativity 
and the Future Classroom Lab w Lizbonie. 
Kurs poświęcony będzie rozwijaniu kreatyw-
ności u uczniów zgodnie z europejską strategią 
kształcenia, wykorzystywaniu nowoczesnych 
technologii i innowacyjnych metod pracy  
w procesie edukacyjnym na różnych przed-
miotach.

W ramach kursu zorganizowanego we 
współpracy z Uniwersytetem Lizbońskim 
nauczyciele z naszej gminy wraz z uczestni-
kami z innych krajów będą brać udział w wy-
kładach, warsztatach oraz wizytach w szko-
łach portugalskich i instytucjach związanych 
z edukacją, które pozwolą na wymianę do-
świadczeń oraz nawiązanie współpracy mię-
dzynarodowej.

W dniach 21.08.2017 – 25.08.2017 r. inna 
czteroosobowa grupa nauczycieli z Gimna-
zjum w Serocku będzie uczestnikami kursu 

Animate your class! Creative methodology 
to develop active learning w hiszpańskiej 
Granadzie. W ramach zajęć o charakterze 
warsztatowym nauczyciele zmierzą się z za-
gadnieniami z zakresu psychologii szkolnej, 
inteligencji emocjonalnej, motywacji do na-
uki, umiejętności interpersonalnych i współ-
działania w grupie, poznają nowoczesne me-
tody aktywizujące.

Dzięki odbytym kursom zagranicznym 
oraz nawiązanym kontaktom ze szkołami 
z innych krajów, nauczyciele z Serocka będą 
mogli podzielić się swoimi doświadczenia-
mi, spostrzeżeniami i wrażeniami z innymi 
pedagogami z terenu naszej gminy i promo-
wać ideę mobilności kadry edukacji szkolnej 
w Unii Europejskiej.

ZOSiP

OŚWIATA

Wakacyjna wymiana partnerska młodzieży

W dniach 05.06. - 12.06.2017 r. na terenie Miasta i Gminy Serock przebywała młodzież 
z partnerskiej Ignaliny (Litwa). Grupa została zakwaterowana w OWL w Jadwisinie. Podczas 
pobytu czekało na nich mnóstwo atrakcji m.in. wyjazd do Warszawy - zwiedzanie Starego Mia-
sta, ZOO, wyjazd na basen oraz gry i zabawy sportowo-rekreacyjne.

Młodzież spotkała się również z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Józefem 
Zającem.                     OSiR

13 czerwca 2017 r., uczniowie klas trzecich z terenu gminy Serock 
podążyli tropem odnawialnych źródeł energii. W ramach spotkań 
w Ekolandii wzięli udział w wycieczce do Elektrowni Wodnej Dębe. 
Podczas zwiedzania zgłębiali wiedzę na temat wykorzystywania siły 

i potęgi wody do produkcji energii elektrycznej. Młodych ekologów 
szczególnie zaciekawiło centrum dowodzenia, poziomy wody i tur-
biny. W trakcie całego pobytu uczestnikom bezustannie towarzyszył 
huk wody i hałas maszyn. 

Po zakończeniu zwiedzania elektrowni na Jeziorze Zegrzyńskim 
uczniowie przeszli przez most i kładkę nad trasą na skwer w Dębem, 
gdzie kontynuowali ekologiczne zajęcia. Mówili o potędze wiatru, 
słońca i biomasie jako odnawialnych źródłach energii. Na pamiątkę 
spotkania uczniowie otrzymali lampy solarne, by móc w praktyce 
przekonać się jak słońce oddaje swoją energię ładując baterie oraz 
książki na temat ekologii. 

Pokrzepieni słodkim poczęstunkiem, rozweseleni zabawą, wrócili 
do swoich szkół. A ten dzień, mamy nadzieję, na długo zostanie w ich 
pamięci.

Ewa Bella-Więcka wychowawca klasy 3b 
w Szkole Podstawowej im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej

OŚWIATA

Młodzi ekolodzy
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2 czerwca w sali widowiskowej Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbył się 
koncert laureatów XVI Przeglądu Amator-
skiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy 
Serock.

Jako pierwszy, na scenie pojawił się laure-
at części estradowej tegorocznego przeglądu -  
zespół wokalny KAKAPAKA z utworem „Nie 
mówcie tak” z musicalu Smash. Po krótkiej 
prezentacji zgromadzonych gości  i uczestni-
ków przywitała prowadzącą koncert – Karina 
Seweryn. Nie zabrakło pochwał za wysoki 
poziom artystyczny oraz podziękowań za za-
angażowanie i trud włożony w przygotowanie 
udanych prezentacji, które mieliśmy okazje 
obejrzeć.

Wśród osób nagrodzonych i wyróż-
nionych przez jury, jako pierwsi na scenę 
zaproszeni zostali instruktorzy grup te-
atralnych: WIOLETTA NIEZGODA, KA-
TARZYNA MISIEWICZ–ŻUREK, ANETA 
ZAJĄCZKOWSKA I MONIKA DZIEŁAK 
oraz instruktorzy młodych artystów estra-
dowych: MAJA RADOMSKĄ, MONIKA 
MISIURA, IZABELA MIĘGOĆ, ALEK-

SANDRA MAREK, ANETA NASALSKA, 
KINGA GINTOWT 

Wręczono także nagrodę specjalną zespo-
łowi „KAKAPAKA” za: radosną prezentację, 
powiew świeżej energii oraz gust w doborze 
repertuaru.

Po uroczystym wręczeniu nagród mieli-
śmy okazję obejrzeć dwa spektakle nagrodzo-
ne podczas części teatralnej przeglądu. Jako 
pierwsza w spektaklu „Gdzie jest Król” za-
prezentowała się Dziecięca Grupa Teatralna 
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
prowadzona przez Katarzynę Misiewicz-Żu-
rek. Grupa otrzymała dyplom laureata za nie-
stereotypowe podejście do tematu legend pol-
skich oraz za pracę zespołową przy tworzeniu 
tekstu. Jako drugi obejrzeliśmy spektakl pt. 
„Dziady reaktywacja” w wykonaniu przy-
gotowanego przez panią Wiolettę Niezgodę 
Kabaretu „Szpila” z Gimnazjum w Woli Kieł-
pińskiej. Uczniowie gimnazjum nagrodzeni 
zostali przez jury za innowacyjne i oryginalne 
podejście do klasycznego tekstu z uwzględ-
nieniem rytmu wiersza, wysoką kulturę słowa 
i pracę zespołową.

W kolejnej części zaprezentowały się ze-
społy taneczne, zespoły  wokalne oraz soliści, 
a wśród nich:

- Zespoły Wokalne „Kantyczki I” i „Kan-
tycznki II”

- Zespół Taneczny Dancing Kids z Samo-
rządowego Przedszkola w Zegrzu

- dwie grupy taneczne: Alexia i Alexia 
mini z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku

- soliści: Klaudia Krawczyk, Łukasz Dzia-
duszek i Joanna Gorczyńska (która z powodu 
problemów zdrowotnych nie mogła wystąpić 
na scenie) 

- Zespół Wokalno-Instrumentalny z Gim-
nazjum i Szkoły Podstawowej w Serocku  

oraz
- Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Serocku
Koncert przebiegł w miłej atmosferze, 

prowadząca spotkanie wspierała młodych ar-
tystów dobrym słowem, a na zakończenie po-
gratulowała rodzicom zdolnych pociech i po-
dziękowała za pomoc w rozwijaniu ich pasji.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Koncert Laureatów XVI Przeglądu Amatorskiej 
Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock

Serock Folkowo, to kolejna już w tym 
roku propozycja kulturalna dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Serock. W niedzielne popo-
łudnie 25 czerwca na placu przy CKiCZ za-
brzmiały dźwięki klasycznych instrumentów: 
skrzypiec, klarnetu, akordeonu, kontrabasu, 
grandy, które przyciągnęły miłośników ludo-
wej muzyki i tańca. W tym dniu Serock go-
ścił artystów wielu narodowości i kultur: od 
bałkańskiej, gruzińskiej, indyjskiej po naszą 
- rodzimą. 

Scenariusz wydarzenia był pełen arty-
stycznych atrakcji. Zespół trzech utalentowa-
nych Gruzinów - Georgian Dance Company 
„Daisis” zachwycił energiczną, nietuzinkową 
i niezwykłą choreografią. 

Piękne tancerki, barwne i błyszczące 
stroje oraz niezwykła choreografia zespołu 
Mohini Indian Dance Group przeniosły pu-
bliczność w klimaty tańca Indyjskiego i bol-
lywoodzkiego.

Chór Miasta i Gminy Serock Cantores 
Adalberti zaprezentował  zupełnie nowy re-
pertuar, już nie sakralny, poważny ale  folk-
lorystyczny. Przepiękne pieśni „Kurdesz”, 
Dumka Bohuna”, czy „W mojem ogródecku” 
idealnie wpisały się w tematykę  całego wy-
darzenia. 

Zupełną niespodzianką artystyczną 
okazał się zespół wokalno-instrumentalny 
Sharena, który zabrał widzów w podróż 
przez bałkańskie rytmy Serbii, Bułgarii, 
Bośni i Albanii, ubogacone  żydowską i cy-
gańską nutą. 

Niedzielne przedsięwzięcie uświet-
nił zespół folklorystyczny pieśni i tań-
ca „Mały Śląsk”, działający w Centrum 
Kultury „Karolinka” w naszym mieście 
partnerskim - Radzionkowie. Zachwycił 
swoimi pieśniami, m.in. „Nie wyjdę ja za 

KULTURA

I było jak „W mojem ogródecku” (…)

mąż”, „Czerwone Jagody”, tańcem „Trojak” 
czy „Duet z Kujaw” i barwnymi, śląskimi 
strojami.

Największą gwiazdą wieczoru, na którą 
czekali seroccy fani, był Zespół „VOŁO-
SI”, który na naszej scenie występował nie 
pierwszy raz. Wirtuozeria artystów, mi-
strzowska zabawa dźwiękiem - niezwykle 
ekspresyjny koncert instrumentów smycz-
kowych wręcz hipnotyzował zgromadzoną 
publiczność.  

To kolejne bogate w ludowe propozycje 
wydarzenie kulturalne. Szczególnego uroku 
dodała mu obecność Conrado Moreno jako 
prowadzącego. Jego osobowość sceniczna 
wyraźnie przypadła do gustu serockiej pu-
bliczności. 

Dziękujemy organizatorom za ciekawą 
wędrówkę po świecie folkloru. 

CKiCz w Serocku

Wśród gwiazd nie mogło zabraknąć na-
szych rodzimych artystów - podopiecznych 
CKiCZ - zespołu „Mały Serock” oraz zespołu 
Alexia Mini „Oriental Dance”. 
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KULTURA

Teatr „Ach!” nagrodzony na XIV Festiwalu 
Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich

SPORT

Wianki na sportowo - relacja

KULTURA

II Wojciechowy Turniej Szachowy

12 czerwca br. uczniowie Gimnazjum im. 
Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zegrzu 
wzięli udział w gali finałowej XIV Festiwalu 
Małych Form Teatralnych Gimnazjów Ma-
zowieckich. Podczas uroczystości aktorzy 
szkolnego Teatru „Ach!” kierowanego przez 
panią Magdalenę Zalewską nie tylko poznali 
wyniki konkursu i odebrali nagrody za do-
cenione przez komisję  spektakle, lecz także 
– na zaproszenie organizatorów – po raz ko-
lejny zaprezentowali znane naszej społeczno-
ści lokalnej „Wigilie polskie”, które stanowiły 
zwieńczenie tegorocznej edycji festiwalu. 

Już na początku uroczystości finałowych 
okazało się, że po trzech dniach przesłuchań 
zespołów teatralnych z całego województwa, 
jury XIV Festiwalu Małych Form Teatral-
nych Gimnazjów Mazowieckich przyznało 
artystom teatru „Ach!” aż dwie nagrody, obie 
w kategorii miniatura dramatyczna. Aktorzy 
zostali docenieni m.in. za przełożenie waż-
nych czasów z historii Polski na scenę, ruch 
sceniczny i dobór kostiumów oddających 

realia minionej epoki. Radość z drugiego 
miejsca za spektakl pt. „Wigilie polskie” oraz 
z wyróżnienia za premierowe wykonanie 
pantomimy pt. „Lawina” spotęgowały nagro-
dy indywidualne dla trzech artystek Teatru 
„Ach!” - Anny Życińskiej, Natalii Kuleszy 

oraz Leny Majdanik, których kunszt aktorski 
jury postanowiło wyróżnić. 

Przegląd, którego organizatorem było 
Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów 
w Warszawie, objął patronatem Mazowiecki 
Kurator Oświaty.

W dniach 3 i 4 czerwca 2017 r., w Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbył 
się II Wojciechowy Turniej Szachowy.

W turnieju wzięli udział m.in. uczestnicy 
zajęć szachowych w Centrum Kultury.

Prowadzący zajęcia szachowe w naszym 
Centrum - Ryszard Królikowski, Sędzia Arbi-
ter klasy FIDE (FA) był jednocześnie sędzią 
głównym turnieju. Rywalizacja odbywała się 
w systemie szwajcarskim, w którym z góry 
określono siedem rund. Pary przeciwników 
dobierano zależnie od wyników uzyskanych 
w poprzednich rundach. Od momentu roz-
poczęcia turnieju każdej parze uczestników 
towarzyszyło mnóstwo emocji. Turniej po-
kazał jak piękna może być rywalizacja ojca 
z synem czego przykładem jest rodzina pań-
stwa Olszewskich. Przez cały dzień zmagań 
sportowych panowała prawdziwie rodzinna 
atmosfera. Oto wyniki szachowych zmagań:

I miejsce Paweł Olszewski
II miejsce Mirosław Półgrabia
III miejsce Antoni Olszewski
IV miejsce Zdzisław Dostaw
V miejsce Dariusz Wójcikiewicz
VI miejsce Marcin Kaczmarczyk
Niezwykle ważnym akcentem było uho-

norowanie Antosia Olszewskiego nagrodą 
specjalną Dyrektora Centrum Kultury.  Antoś 
uczęszcza na zajęcia w CKiCz i pomimo swo-

W ramach „Wianków na sportowo” od-
były się turnieje: Letniej Ligi Siatkówki Pla-
żowej, Soccer,  Korfball i koszykówki.

Były gry i zabawy dla dzieci przygotowa-
ne przez naszych animatorów oraz konkurs 
na najpiękniejszą budowlę z piasku. Cieszymy 
się, że z oferty skorzystały całe rodziny - radość 
dzieci jest najważniejsza. Kinga Gintowt zagrze-
wała plażowiczów do wspólnego tańca jednak 

w tym roku najwięcej emocji dostarczył pokaz 
FLYBOARD. Zaprzyjaźniona firma na co dzień 
stacjonująca w Zegrzu przy Hotelu 500 poka-
zała niesamowite akrobacje na nowoczesnym 
sprzęcie. Pan Adrian Cieśliński, właściciel oraz 
instruktor, wraz ze swoim zespołem organizu-
je eventy i lekcje na terenie Polski oraz Europy. 
Firma Flyboard Polska była również sponsorem 
podczas Biegu Wojciechowego.

Dziękujemy również Krzysztofowi Boń-
kowskiemu za ufundowanie nagród - prze-
płynięcie łodzią motorową to niesamowita 
atrakcja zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 
Wszyscy uczestnicy naszych turniejów mogli 
skorzystać z tej nagrody.

Klasyfikacja poszczególnych konkurencji 
sportowych na stronie www.osir.serock.pl

OSiR Serock

jego młodego wieku ma już wiele sukcesów 
na swoim koncie m.in. I miejsce w kategorii 
do lat 7 w Mistrzostwach woj. mazowieckie-
go, w Mistrzostwach Polski do lat 7 znalazł się 
w pierwszej 10-ce. Godna podziwu jest po-
stawa naszego najmłodszego szachisty, który 
we wrześniu tego roku będzie reprezentował 
Polskę w Mistrzostwach Europy Juniorów.

W jubileuszowym roku 2017, Burmistrz 

Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki 
ufundował nagrodę specjalną - otrzymał ją 
Andrzej Wrocławski. Pan Andrzej jest miesz-
kańcem Gminy Serock i uczęszcza na zajęcia 
szachowe w  CKiCz. Jest to zawodnik o nie-
zwykłej aktywności, który regularnie podnosi 
swoje umiejętności szachowe, a w II Wojcie-
chowym Turnieju Szachowym zdobył III ka-
tegorię.

Nagrody i dyplomy wręczył Zastępca Bur-
mistrza Józef Zając, zaś pan sędzia Ryszard 
Królikowski podziękował wszystkim zawod-
nikom za piękną postawę i ducha rywalizacji.

II Wojciechowy Turniej Szachowy poka-
zał, że wszyscy mogą być zwycięzcami. Było 
to kolejne wydarzenie sportowo-kulturalne, 
które uświetniło obchody 600-lecia nadania 
Serockowi praw miejskich.

CKiCz w Serocku

KULTURA

„W ŚWIECIE BAŚNI” 
– wernisaż prac malarskich i koncert pianistyczny 

Dnia 11.06.2017 w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
odbył się wernisaż prac malarskich wyko-
nanych przez dzieci, młodzież i dorosłych, 
którzy uczęszczają na zajęcia Pauliny Nowa-
czyk-Pisarskiej, oraz koncert pianistyczny 
podopiecznych Michała Junga i Marzeny 
Pietkiewicz.

Goście zostali powitani przez instrukto-
rów, którzy czuwali nad procesem powsta-
wania prac malarskich i nauką utworów mu-
zycznych. Podziękowali oni swoim uczniom 

za zaufanie, życzyli im dalszych sukcesów 
i zaprosili do wysłuchania koncertu piani-
stycznego, na którym pojawiły się zarówno 
utwory klasyczne jak i własne kompozycje.

Po muzycznej części niedzielnych pre-
zentacji przyszła kolej na sztuki wizualne. 
Motywem przewodnim był świat baśni. Na 
obrazach znalazły się m.in. postaci takie jak: 
Kot w butach, Pinokio, Roszpunka i Księż-
niczka na ziarnku grochu. Dzięki charakte-
rystycznym przebraniom z łatwością można 
było określić autorów poszczególnych prac.

Pod koniec wystawy uczestnicy zajęć 
przekazali podziękowania dla Dyrektora 
T. Gęsikowskiego i Pracowników Centrum 
Kultury i Czytelnictwa za wspieranie sztuki. 
Schlebia nam fakt, że zajęcia plastyczne oraz 
nauka gry na pianinie cieszą się popularno-
ścią. Uprzejmie dziękujemy i zapraszamy na 
zajęcia we wrześniu.

Wystawę można oglądać w serockim ra-
tuszu od 26 czerwca.

CKiCz w Serocku
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19.06.2017 r., po zakończeniu meczu kla-
sy B seniorów, na Stadionie Miejskim w Se-
rocku odbyło się podsumowanie sezonu pił-
karskiego 2016/2017. Od godziny 14:00 na 
stadionie gościliśmy młodych zawodników 
oraz rodziców z Akademii Piłkarskiej Sokoła 
OSiR Serock. Po rozdaniu nagród indywidu-
alnych i podsumowaniu sezonu, wszyscy go-
ście mieli możliwość uczestnictwa w turnie-
jach piłkarskich. W grze uczestniczyli starsi 
zawodnicy z młodszymi, rodzice oraz trene-

rzy. W międzyczasie była możliwość posile-
nia się przy stanowisku grillowym, dzięki cze-
mu wszyscy zawodnicy, rodzice, jak również 
trenerzy opuścili Stadion Miejski w Serocku 
z uśmiechem na twarzy!

Po zakończeniu pikniku Akademii, o go-
dzinie 19:00 na Stadionie gościliśmy starszych 
zawodników - piłkarzy pierwszej i drugiej dru-
żyny oraz trampkarzy. Na spotkaniu pojawili się: 
dyrektor OSiR – Pan Maciej Goławski, prezes 
klub – Pan Artur Borkowski oraz Burmistrzowie 

– Pan Sylwester Sokolnicki oraz jego zastępca – 
Pan Józef Zając. Na spotkaniu oficjalnie podzię-
kowano drużynom za dobre reprezentowanie 
nie tylko klubu, ale też miasta, a osobom, które 
w minionym sezonie miały największy wpływ 
na dobre wyniki – wręczono pamiątkowe statu-
etki. Dzięki uprzejmości Społecznego Komitetu 
Pomocy Miastu i Gminie Serock zorganizowano 
też smaczny poczęstunek dla piłkarzy. Szczegóły 
na stronie: osir.serock.pl 

OSiR Serock

SPORT

SPortokiada, Gimnazjada 
– podsumowanie zawodów szkolnych w ramach MIMSz

13 czerwca 2017 roku na Stadionie Miej-
skim w Serocku, rozegrana została SPortokiada. 
Jest to impreza kończąca zmagania w rywaliza-
cji sportowej szkół podstawowych w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Go-
spodarzem zawodów była Szkoła w Zegrzu.

Konkurencje, które zostały rozegrane to: 
rzut piłką do kosza (korfball) drużynowe prze-
ciąganie liny, bieg wahadłowy. Za zwycięstwo 
w danej konkurencji drużyny otrzymywały 
10 pkt (potem kolejno 8,7 i 6 pkt za miejsca 
2,3,4). Na koniec zsumowaliśmy punktację ze 
wszystkich konkurencji, aby wyłonić zwycięz-
cę tych zawodów. Przedstawiamy z klasyfika-
cję końcową SPortokiady oraz podsumowanie 
roku szkolnego w ramach rozgrywek MIMSz:

Klasyfikacja końcowa SPortokiada
I miejsce Serock

II miejsce Jadwisin
III miejsce Wola Kiełpińska
IV miejsce Zegrze 
Gminna klasyfikacja końcowa za rok 

szkolny 2016/17
I miejsce Serock 241 pkt
II miejsce Wola Kiełpińska 155 pkt
III miejsce Jadwisin 100 pkt
IV  miejsce Zegrze 99 pkt 
W dniu 14 czerwca 2017 roku na stadionie 

w Woli Kiełpińskiej, rozegrana została Gim-
nazjada. Jest to impreza kończąca zmagania 
w rywalizacji sportowej gimnazjów w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Rozegraliśmy zawody w 3 różnych kon-
kurencjach (przeciąganie liny, zagrywka do 
celu, wyścig rzędów z różnymi piłkami oraz 
pałeczką sztafetową). Uczniowie poszczegól-

SPORT

Zakończenie sezonu piłkarskiego 2016/2017

SPORT

Podsumowanie sezonu 2016/2017 
w rozgrywkach ligowych piłki nożnej

18.06.2017 r. odbył się ostatni w tym se-
zonie mecz z udziałem drużyn Sokoła OSiR 
Serock w rozgrywkach ligowych Mazowiec-
kiego Związku Piłki Nożnej. Piłkarze oraz 
trenerzy mają zatem czas na zasłużony od-
poczynek, a my w tym miejscu chcielibyśmy 
podsumować rozgrywki w wykonaniu po-
szczególnych drużyn Sokoła:

Seniorzy - sezon z happy-endem!
Sezon 2016/2017 rozpoczął się dla pierw-

szej drużyny bardzo źle. Podopieczni Arka-
diusza Siemińskiego przez pierwsze 5 kolejek 
zdobyli zaledwie 1 pkt (w meczu z Olimpią 
Warszawa 1:1) i zajmowali 14 miejsce w tabeli 
ligowej. Na szczęście po słabym początku na-
sza drużyna zaczęła wreszcie punktować (za-
częło się od wygranej 3:2 z Bobrem Tłuszcz), 
dzięki czemu powoli sytuacja zespołu popra-
wiała się. Do końca rundy seniorzy zgroma-
dzili 19 punktów, co dawało 12 miejsce w ta-
beli. Jak się później okazało - było to miejsce 
spadkowe. Pozytywem z pewnością był jednak 
fakt, że nasza drużyna była wyraźnie na fali, 
a przy okazji traciła niewiele bramek 
(20 w rundzie jesiennej).

W przerwie między rundami piłkarze So-
koła mocno pracowali, aby początek rundy 
wiosennej był zdecydowanie lepszy, niż po-
czątek sezonu. Do sztabu pierwszej drużyny 
dołączył trener Tomasz Jaczyński, który wspo-
magał przez całą rundę trenera Arkadiusza Sie-
mińskiego. Początek wiosny był bardzo dobry, 
ponieważ w 4 pierwszych spotkaniach druży-
na zgromadziła komplet punktów. Następnie 
przytrafiły się 2 porażki (Agape, Bóbr Tłuszcz), 
jednak później w 9 ostatnich spotkaniach, Sokół 
zwyciężył 8 razy i 1 raz zremisował (z Druka-
rzem na wyjeździe). Dzięki znakomitej rundzie 
wiosennej, zwieńczonej zwycięstwem u siebie 
3:0 z Dębem Wieliszew, pierwsza drużyna za-
kończyła sezon na 2 miejscu w tabeli! Niestety 
miejsce to w tym roku nie jest premiowane ba-
rażem i musimy zadowolić się tylko faktem, że 
sezon 2016/2017 był jak dotychczas, najlepszym 
w wykonaniu piłkarzy Sokoła w historii! Trzy-
mamy kciuki w kolejnym sezonie! 

Klasa B seniorów, jak co roku funkcjo-
nowała, jako bezpośrednie zaplecze pierw-
szej drużyny. Dzięki temu wielu zawodników 
miało możliwość ogrywania się na poziomie 
seniorskim. Kilku z nich dzięki dobrej po-

stawie w rezerwach w drugiej części sezonu 
pojawiła się w pierwszej drużynie, rozgrywa-
jąc mecze w Lidze Okręgowej. Sokół II zajął 
10 miejsce w ligowej tabeli z 23 punktami, 
kończąc sezon zwycięskim meczem z Farma-
cją Tarchomin.

Drużyny młodzieżowe - zbieranie ligo-
wych doświadczeń

W sezonie 2016/2017 w rozgrywkach li-
gowych rywalizowały 3 drużyny piłkarskie: 
juniorzy (roczniki 1999-2001), trampkarze 
(2002-2003) oraz młodziki (2004-2006). Ju-
niorzy - trenera Tomasza Jaczyńskiego - ry-
walizowali tylko w rundzie jesiennej. Drużyna 
zajęła miejsce w środku tabeli. Trampkarze 
jesienią rywalizowali pod opieką Mariusza 
Rosińskiego, a wiosną drużynę przejął Tomasz 
Jaczyński. Podobną rotację trenerów obserwo-
waliśmy w przypadku drużyny Młodzików. Je-
sienią drużynę prowadził Tomasz Luks, a wio-
sną Krzysztof Szymański. Drużyny te zbierały 
doświadczenie w meczach ligowych. Liczymy 
na dalszy rozwój naszej młodzieży!

Tabele z wynikami dostępne są na stronie: 
osir.serock.pl

nych szkół byli bardzo zaangażowani w rywa-
lizację, jednak każdy pamiętał o zachowaniu 
zasad fair play. W poszczególnych konkuren-
cjach zwycięzcami okazali się:

Klasyfikacja końcowa Gimnazjady:
1. Gimnazjum w  Serocku
2. Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej
3. Gimnazjum w Zegrzu 
Gminna klasyfikacja końcowa za rok 

szkolny 2016/17
1. Gimnazjum w Serocku 157 pkt
2. Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej 156 pkt
3. Gimnazjum w Zegrzu 114 pkt
Kolejne zawody już w nowym roku szkol-

nym. W związku z reformą szkolnictwa bę-
dzie sporo zmian organizacyjnych. Teraz 
wszystkim uczniom życzymy radosnych 
i bezpiecznych wakacji.

Z okazji Jubileuszu 600-lecia nadania 
praw miejskich Serockowi, 7 października 
2017 r., podczas Święta Dyni w Stanisławowie 
odbędzie się konkurs na Dynię 600-lecia.

Lipiec – nasze dynie rosną i zawiązują 
owoce. Pamiętajmy o ich zasilaniu i podle-
waniu.

W poprzednich numerach Informatora 
dostarczaliśmy Państwu informacji na temat 
prawidłowej uprawy dyń. Owoce naszej pra-
cy będziemy zbierać dopiero jesienią, wtedy 
też zapraszamy do zaprezentowania swoich 
okazów podczas Święta Dyni w Stanisławowie 
w poszczególnych konkursach: 

- najpiękniejsza dynia jako owoc (orygi-
nalność, wygląd, wielkość),

- rzeźba z dyni,
- dynia na słodko,
- dynia – inne potrawy, 
- dynia 600-lecia.
W dzisiejszym numerze kilka słów 

o kwiatach dyni, które są jadalne. Przepisy 
są różne – kwiaty możemy faszerować serem, 
ryżem, mięsem, a potem smażyć w głębokim 
tłuszczu na złoty kolor (po oprószeniu mąką 
i zanurzeniu w cieście naleśnikowym).

 Ciasto naleśnikowe do kwiatów dyni 
(10-12 sztuk)
Ze szklanki mąki, ¾ szklanki wody i 1 jaj-

ka sporządzić ciasto. Rozgrzać olej. Kwiat 
rozchylić (trzeba usunąć pręciki), napełnić 
go ulubionym farszem lub serem mozzare-
lla. Kwiat zamknąć, delikatnie skręcić, aby 
nie otworzył się w trakcie smażenia. Posypać 
mąką. Zanurzyć kwiat w cieście i kłaść do 
gorącego oleju. Po usmażeniu na złoty kolor 
odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Kwiaty poda-
jemy na gorąco ze świeżą bagietką, może być 
ziołowa, czosnkowa lub z sosami np. z salsą. 

Anna Romanowska, Joanna Dudek

Kącik dyniowy
w Ramach

600-lecia
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SPORT

Sylwetki naszych trenerów
Sylwetka trenera:
DANIEL KĘSAK - trener OSiR sekcji 

piłki siatkowej dziewcząt 
Wykształcenie: Kolegium Nauczyciel-

skie, AWF Warszawa 
Specjalizacja: Instruktor Siatkówki, Tre-

ner Siatkówki 
Kariera zawodnicza: 
w wieku 14-18 lat Zryw Pułtusk 
w wieku 19-20 lat Camper Wyszków 
 w wieku 20-24 lat UKS Dwójka Maków 
Mazowiecki 
w wieku 24-26 lat KS Zawkrze Mława 
Obecnie KS Zamek Ciechanów i nauczy-

ciel WF w Woli Kiełpińskiej

 Czy trudna jest praca z nastolatkami?
Praca z nastolatkami jest wymagająca, 

trzeba ją lubić. Najważniejsze, że młodzież, 
która przychodzi na zajęcia angażuje się w tre-
ningi, mimo że siatkówka jest trudnym spor-
tem, który wymaga dużego nakładu pracy. 

 Kto może trenować, jakie trzeba mieć 
predyspozycje aby grać w siatkówkę?

Trenować może każdy kto chce przeżyć 
fajną przygodę i wykazuje chęci oraz zaan-
gażowanie podczas treningów. Jeśli chodzi 
o predyspozycje konieczne do gry, najważ-
niejsze są refleks, spostrzegawczość, umiejęt-
ność orientacji oraz warunki fizyczne. 

 Jaki jest pomysł na rozwój piłki siatko-
wej w gminie Serock?

Ważne jest przede wszystkim to, że jest 
zainteresowanie grą w piłkę siatkową. W roku 
szkolnym 2016/2017 na treningi uczęszczało 
12 dziewcząt. Drużyna jest bardzo młoda, ale 
mam nadzieję, że raz rozpoczęta przygoda 
z siatkówką będzie trwała. 

Warunkiem koniecznym do osiągania 
coraz lepszych wyników jest zachowanie cią-
głości treningów. Ważne są zajęcia sportowe 
z elementami siatkówki dla dzieci młodszych, 
następnie zgłaszanie ich do rywalizacji w tur-
niejach Kinder. Ważne są również regularne 
treningi z młodzieżą ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum, i zgłaszanie drużyn do Mazo-
wieckiej Ligi Juniorek lub Mazowieckiej Ligi 
Seniorek. 

 W tym roku odbyła się IV edycja Grand 
Prix Jeziora Zegrzyńskiego. Proszę o podsu-
mowanie cyklu turniejów.

W roku szkolnym 2016/2017 odbyło się 
łącznie pięć spotkań, po jednym w każdej miej-
scowości, która brała udział w turnieju. Ostatnie 
spotkanie IV cyklu Grand Prix Jeziora Zegrzyń-
skiego w piłce siatkowej gimnazjalistek odbyło 
się tradycyjnie w Serocku, w hali PZSP. Był to 
szczególny turniej, bo związany z obchodami 
jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich 
i Wojciechowym Świętowaniem. W turnieju 
udział wzięło sześć drużyn: Gimnazjum z Nie-
porętu (dwie drużyny), Gimnazjum nr 4 z Le-
gionowa, Gimnazjum z Dąbrówki, Gimnazjum 
z Chotomowa oraz sekcja OSiR Serock. 

Spotkania dostarczyły wielu emocji, nie 
brakowało również akcji na wysokim po-
ziomie. Po zakończeniu turnieju wszystkie 
drużyny zostały nagrodzone za udział i osią-
gnięte wyniki w całym cyklu GP, w sezonie 
2016/2017. Drużyna OSiR uzyskała w sumie 
27 punktów kończąc cykl na 5 miejscu. Jest 
to dobry wynik biorąc pod uwagę, jak krótko 
zawodniczki trenowały.

11 czerwca 2017 roku o godzinie 9:30 
grupa 26 osób wyruszyła do miejscowości 
Dębe, aby wystartować w pierwszym tego-
rocznym spływie kajakowym. Pierwszy raz 
nasza trasa prowadziła na odcinku rzeki Na-
rew, za zaporą w Dębe. Nasi uczestnicy zba-
dali zatem interesującą trasę i z pewnością 
byli nią zachwyceni. Koordynator spływu 
- Rafał Segiet czuwał nad bezpieczeństwem 
uczestników, a firma "Kajakiem po Narwi" 
tradycyjnie pomogła w organizacji spływu. 
Uczestnicy dosyć szybko dotarli na metę, 
która znajdowała się w Nowym Dworze 
Mazowieckim, natomiast grupa śmiałków 
pływała nieco dłużej, aby z poziomu rzeki 
zobaczyć fortyfikacje Twierdzy Modlin. Na 
koniec spływu wszyscy uczestnicy spotkali 
się na wspólnym grillu, a następnie z uśmie-
chem na twarzy wrócili do Serocka.

OSiR Serock

SPORT

Relacja ze spływu kajakowego rzeką Narew 
(Dębe-Nowy Dwór Mazowiecki)

W dniach 8 i 9 czerwca rozegrany został turniej Mazovia Cup 
dla drużyn samorządowych. Turniej ten jest organizowany corocznie 
przez powiat legionowski. W tym roku rozegrano już 10 edycję tego 
prestiżowego turnieju. W rozgrywkach tradycyjnie brała udział repre-
zentacja gminy Serock. Dotychczas najlepszym osiągnięciem serockiej 
drużyny było 5 miejsce, osiągnięte w 2013 roku. W tym roku apetyty 
były nieco większe, gdyż drużyna była złożona głównie z kadry trener-
skiej Akademii Piłkarskiej Sokoła OSiR Serock.

Pierwszego dnia nasza drużyna rywalizowała w Wieliszewie w sil-
nie obsadzonej grupie, w której zagraliśmy z następującymi ekipami: 
Dąbrówka (1 miejsce w 2016 roku), Mrozy (7 miejsce w 2016 roku), 
CSŁiI Zegrze, Wieliszew oraz Żuromin. W wyniku dobrej gry, Serock 
bezapelacyjnie zajął I miejsce w grupie.

Następnego dnia, rywalizowano już o jak najwyższe wyniki. Nasza 
drużyna po zajęciu pierwszego miejsca w grupie, zakwalifikowała się 
do udziału w turnieju finałowym, który rozgrywano w Wieliszewie. 
8 najlepszych drużyn rywalizowało w 2 grupach, a celem tej rywali-
zacji było zajęcie pierwszego miejsca. Zwycięzcy z obu grup spotkali 
się w finale. Na szczęście nasza drużyna stanęła na wysokości zadania 
i ponownie okazała się najlepszą drużyną w swojej grupie. W bezpo-
średniej rywalizacji pokonani zostali przeciwnicy z ZTM oraz Powiatu 
Płońskiego, a remis ze Starą Białą pozwolił na utrzymanie 1 pozycji 
w grupie.

W finale na przeszkodzie stanęła drużyna z Góry Kalwarii, lecz po 
bardzo dobrej grze nasza drużyna zwyciężyła 2:0, tym samym tryum-
fując w 10 edycji Mazovii Cup. 

Po zakończeniu rozgrywek wszystkie drużyny spotkały się w po-
siadłości Lipowy Przylądek na Łasze, gdzie przeprowadzono dekora-
cję zwycięzców. Nasza drużyna otrzymała puchar za zajęcie I miejsca 
w turnieju, a także za udział we wszystkich edycjach pucharu Mazovia 
Cup.

Dodatkowo nasz bramkarz, Michał Durzyński otrzymał pamiąt-
kową statuetkę dla najlepszego bramkarza turnieju. W 9 spotkaniach 
Michał został pokonany tylko 3 razy!

Gratulujemy drużynie tryumfu w turnieju oraz liczymy na podob-
ne sukcesy w kolejnych edycjach!

Szczegółowe wyniki turnieju znajdziecie Państwo na stronie: 
osir.serock.pl

SPORT

Serock mistrzem turnieju samorządowego 
– Mazovia Cup!
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KIERMASZ RZECZY UŻYWANYCH

na rynku miejskim w Serocku

w godzinach 900 – 1400

16 LIPCA 2017 r. (niedziela)

6 SIERPNIA 2017 r. (niedziela)

20 SIERPNIA 2017 r. (niedziela)

17 WRZEŚNIA 2017 r. (niedziela)

1 PAŹDZIERNIKA 2017 r. (niedziela)

rzeczy używane, ubrania, zabawki, książki i inne...

Stanowiska handlowe GRATIS!!!

ZAPRASZAMY!!!

Organizator: Referat Administracyjno – Gospodarczy UMiG Serock
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Podczas pikniku grupy rekonstrukcyjne zabior¹ nas 
w historyczn¹ podró¿ do œredniowiecznego, napoleoñskiego, 

niepodleg³oœciowego i miêdzywojennego Serocka

Œredniowieczne obozowisko
zbrojownia, warsztat garncarski, kuchnia dawna, kat, turnieje 
rycerskie, gry i zabawy historyczne

od godz. 12.00

¯o³nierze 8. Pu³ku Piechoty Ksiêstwa Warszawskiego 
oraz ¿o³nierze Zgrupowania Zegrze

Zespó³ Tañca Dawnego Belriguardo

Uliczka ¿ydowska 
- Stowarzyszenie Mi³oœników Skubianki

obozowisko, elementy musztry, werbunek, 
prezentacja umundurowania i broni, wystrza³y z armaty, 
pokaz wozu bojowego

pokazy tañca dawnego, ¿onglerka flagami, 
pokazy mody dawnej

œpiewy i tañce ¿ydowskie, dawne zabawy, prezentacja strojów 
i zwyczajów, ¿ydowskie kramy z posi³kami i pami¹tkami

ORGANIZATORZY: PATRON MEDIALNY 

Projekt wspó³finansowany 
ze œrodków Samorz¹du Województwa Mazowieckiego    
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