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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
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POROZUMIENIA SIERPNIOWE

1 sierpnia 1980 roku władze Polski Lu-
dowej wprowadziły podwyżkę cen mięsa. 
Owo działanie spowodowało falę strajków 
w kraju. Największy odbył się w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina; kierował nim Lech 
Wałęsa. W całym kraju powstały Mię-
dzyzakładowe Komitety Strajkowe. MKS 
w Gdańsku wysunął 21 postulatów, wśród  
których było prawo do strajku, do tworze-
nia niezależnych, samorządowych związków 
zawodowych, a także postulat dotyczący 
uwolnienia więźniów politycznych. PZPR za-
twierdziła postulaty stoczniowców w obawie 
przed strajkiem generalnym - podpisano je 
30 sierpnia w Szczecinie, i 31 sierpnia w Gdań-
sku oraz 3 października w Jastrzębie Zdroju. 
Strajkujący odnieśli duży sukces wymuszając 
na władzy pewne ustępstwa. MKS-y w póź-
niejszym czasie przekształciły się w NSZZ 
„Solidarność”. Organizacja ta miała charak-
ter niepodległościowy i masowy. Działalność 
związku została zdelegalizowana  po ogłosze-
niu stanu wojennego w roku 1981.

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Powstanie wybuchło 1 sierpnia o godz. 
17.00 (Godzina „W”). Trwało 63 dni. W wal-
kach  wzięło udział około 23 tys. żołnierzy AK 
z okręgu warszawskiego. Powstańców wspie-
rali żołnierze podziemia z okolic stolicy, m.in. 
z Legionowa. Walczących wspomagali bo-
haterscy mieszkańcy Warszawy oraz Brytyj-
czycy – poprzez zrzuty broni i zaopatrzenia. 
Armia Czerwona nie pomogła powstańcom. 
Polacy z Armii gen. Berlinga wbrew rozka-

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE !!!

SPZOZ w Serocku ul. A.A. Kędzierskich 2, 

05-140 Serock

ZAPRASZA

mieszkańców Serocka i gminy Serock do wzięcia

udziału w bezpłatnym Programie

Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

 5 sierpnia 2017 r. (sobota) w godzinach od 8.00 do 12.00

Program adresowany jest dla osób, które:

1. są w wieku 35,40,45,50 lub 55 lat (urodzone w latach 

1982,1977,1972,1967, 1962),

2. nie miały wcześniej rozpoznanej choroby układu krążenia i 

cukrzycy,

3. które złożyły deklarację do lekarza Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w SPZOZ Serock lub Ośrodku Zdrowia Dębe 38.

W dniu badania należy być na czczo.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub osobiście w 

gabinecie zabiegowym codziennie w godzinach od 11.00 do 18.00,

opis programu umieszczony jest również na stronie internetowej: 

http://www.zdrowie.serock.pl/986,program-profilaktyki-chorob-

ukladu-krazenia?tresc=1320

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie chęci wzięcia udziału w 

programie, ilość miejsc ograniczona. Telefon 227826600, 227826601

zom przeprawiali się przez Wisłę i pomagali 
w powstaniu.

Żołnierze niemieccy posiadali wsparcie 
artylerii, czołgów i lotnictwa. Dodatkowo ścią-
gnęli do walk w Warszawie odziały SS, RONA 
oraz kryminalistów Dirlewangera. Pierwsze 
4 dni walk to sukcesy powstańców - opanowują 
część dzielnic, ujawniają się władze cywilne, wy-
dawana jest prasa oraz Dzienniki Ustaw. Nieste-
ty Niemcy szybko przechodzą do kontrnatarcia. 
Zaczynają się krwawe walki, bombardowania, 
rozstrzeliwania rannych i ludności cywilnej. Już 
8 sierpnia upada Wola, a kolejne dzielnice ka-
pitulują we wrześniu. Do samego końca trzyma 
się Śródmieście i Stare Miasto. 

Powstanie upadło 2 października. Do nie-
woli dostał się sam Komendant Główny AK 
– gen. Tadeusz „Bór” Komorowski oraz więk-
szość dowództwa AK, a także przedstawiciele 
rządu londyńskiego. W powstaniu zginęło 
18 tys. żołnierzy AK, ok. 25 tys. zostało ran-
nych. W wyniku walk i rozstrzeliwań zginęło 
160 tys. cywili. Po wysiedleniu miasta z resz-
tek ludności i po wyprowadzeniu jeńców Hi-
tler rozkazał zrównać Warszawę z ziemią.
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INWESTYCJE

Zmiany w planach zagospodarowania

INWESTYCJE

Przebudowa wodociągu w ul. Szkolnej w Jadwisinie
7 lipca br. podpisana została umowa 

na realizację zadania o nazwie: „Przebu-
dowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej 
w Jadwisinie w ramach zadania pn.: ”Bu-
dowa wodociągu Borowa Góra–Jadwisin”. 
W ramach przedsięwzięcia zostanie zreali-
zowana:

- budowa sieci wodociągowej 
Dz 160 mm L= 391m w ulicy Szkolnej,

- budowa odcinków wodociągów, w pa-
sie drogowym ul. Szkolnej, o średnicach 
Dz 160 mm, Dz 110 mm i Dz 90 mm o łącz-
nej długości L łącz.=22,5 m do granicy istnie-
jących dróg dojazdowych,

- budowa nowych przyłączy wodociągo-
wych Dz 40 mm L łącz.=23 m do działki nr 
ewid. 62/30 (2 szt.)

oraz
- przebudowa istniejących przyłączy 

wodociągowych Dz 40 mm L łącz.=285 m 
(19 szt.),

INWESTYCJE

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
Borowa Góra - Stasi Las

7 lipca br. została podpisana umowa na 
zadanie, którego przedmiotem jest kolej-
ny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Stasi Las. Inwestycja obej-
muje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
Dz 0,20m Lłącz.= 459m wraz z przyłączami 
Dz 0,16m Lłącz.= 58,5m w ulicach Cichej, 
Tęczowej i Zacisze w Stasim Lesie gm. Se-
rock. Szczegółowo przedmiot zamówienia 
obejmuje:

- budowę kanału sanitarnego Dz 0,20 m 
L= 160 m w ulicy Cichej w Stasim Lesie wraz 
z przyłączami kanalizacyjnymi Dz 0,16 m 
Lłącz.= 17,5 m (3 szt.),

- budowę kanału sanitarnego Dz 0,20 m 

L= 243 m w ulicy Tęczowej w Stasim Le-
sie wraz z przyłączami kanalizacyjnymi 
Dz 0,16m Lłącz.= 25 m (4 szt.),

- budowę kanału sanitarnego Dz 0,20 m 
L= 56 m w ulicy Zacisze w Stasim Lesie wraz 
z przyłączami kanalizacyjnymi Dz 0,16 m 
Lłącz.= 16 m (3 szt.),

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej  
jezdni ul. Zacisze i ulicy Długiej w miejscu 
prowadzenia prac,

- odtworzenie nawierzchni jezdni nie-
utwardzonych ulic Cichej i Tęczowej przy 
użyciu materiału budowlanego zastosowa-
nego pierwotnie do ich wzmocnienia lub 
materiałów stosowanych powszechnie do 

wzmocnienia (uziarnienia) nawierzchni dróg 
gruntowych (np. tłuczeń kamienny, tłuczeń 
betonowy, destrukt asfaltowy).

Wszystkie prace wykona firma: Zakład 
Usług Budowlanych INWOKAN z siedzibą 
w Wyszkowie przy ul. Różanej 5. Wartość  
umowna wszystkich prac wynosi kwotę: 
242.187 zł brutto. Termin na zakończenie ro-
bót - 15 listopada 2017 roku.

W przypadku jakichkolwiek dodatko-
wych pytań  prosimy o kontakt: inwestycje@
serock.pl lub po nr tel. 0-22 782 88 16 lub 
0-22 782 88 18.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

30 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Seroc-
ku podjęła uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzania zmiany sześciu, obowiązujących na 
terenie gminy, miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego:

Podjęte uchwały dotyczą:
- nr 353/XXXIV/2017 w sprawie przystą-

pienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock – obszar B, obejmującego ob-
ręby 6, 7 i 8 w Serocku, uchwalonego uchwałą 
Nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku, 
z dnia 28 stycznia 2016 roku;

- nr 354/XXXIV/2017 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock – obszar C, obejmującego 
obręby 13, 14 i 15 w Serocku, uchwalonego 
uchwałą Nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej 
w Serocku, z dnia 27 marca 2013 roku;

- nr 355/XXXIV/2017 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock – obszar D, obejmującego ob-
ręby 16, 17, 18 i 19 w Serocku, uchwalonego 
uchwałą Nr 410/XLVI/2014 Rady Miejskiej 
w Serocku, z dnia 27 stycznia 2014 roku;

- nr 356/XXXIV/2017 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Serock – sekcja C, obejmującego 
miejscowości: Izbica, Jachranka, Skubian-
ka i Dosin, uchwalonego uchwałą Nr 433/
XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku, 
z dnia 31 marca 2014 roku;

- nr 357/XXXIV/2017 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock – sekcja C1, obejmującego 
miejscowość Borowa Góra, uchwalonego 
uchwałą Nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Se-
rocku, z dnia 2 lutego 2015 roku;

- nr 358/XXXIV/2017 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock – sekcja E, obejmującego miej-
scowości: Dębinki, Karolino, Ludwinowo 
Zegrzyńskie, Marynino i Stasi Las, uchwalo-
nego uchwałą Nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej 
w Serocku, z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Zmiana obejmuje ustalenia planów do-
tyczące zasad modernizacji systemów in-
frastruktury technicznej oraz zasad kształ-
towania i  ochrony ładu przestrzennego, 
w zakresie sytuowania wolnostojących no-
śników reklamowych. Na podstawie wpro-
wadzonych zmian niezmienne pozostanie 
przeznaczenie poszczególnych działek, 
określone przez dotychczas obowiązujące 
plany miejscowe.

Treść powyższych uchwał można znaleźć 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, 
www.bip.serock.pl w zakładce Prawo lokalne.

Referat Gospodarki Gruntami
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

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 2016 r. poz.
2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

działek położonych we wsi Skubianka, gm. Serock:

L.p.

Nr

dz.

Powierzchnia
Cena

wywoławcza
wadium

Godzina

przetargu

1. 30/3 0,1604 ha 149.000 zł  brutto 20.000 zł 14:15

2. 30/4 0,1600 ha 149.000 zł  brutto 20.000 zł 14:25

3. 30/5 0,1600 ha 149.000 zł brutto 20.000 zł 14:35

4. 30/6 0,2164 ha

156.000 zł

brutto

20.000 zł 14:45

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 Miasta i Gminy Serock Nr 98 8013 0006 2007 0015
0994 0003 lub w kasie urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, filia w Serocku
przy ul. 11 Listopada 8 lok. 4,  najpóźniej w dniu 21.08.2017 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 25.08.2017 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, wody, 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.

 Na sprzedaż w/w działek w dniach 07.10.2016 r.,  09.12.2016 r. i  21.04.2017 r. zostały przeprowadzone
przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym.

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, 782-88-31.

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 2016 r. poz.
2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto i Gmina Serock 

położonej w obrębie 08 w Serocku przy ul. Niskiej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/2 o pow. 0,0533 ha.

Cena wywoławcza - 305.000 zł brutto.

Stan  prawny  nieruchomości  uregulowany  jest  w  księdze  wieczystej  KW  Nr  WA1L/00014278/3
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie.

 Wadium w wysokości 20.000 zł należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock
Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 lub w kasie urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy 
w Legionowie, filia w Serocku przy ul. 11 Listopada 8 lok. 4, najpóźniej w dniu 21.08.2017 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.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25.08.2017 roku o godzinie 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

 Opis nieruchomości: działka jest  niezabudowana, położona w Serocku przy ul.  Niskiej  w pobliżu Skweru
Litewskiego, u podnóża skarpy w drugiej linii zabudowy od rzeki Narew, posiada bezpośredni dostęp do drogi
publicznej - drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej  
w zasięgu wodociąg i gazociąg.  

 Przeznaczenie  nieruchomości: zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  działka
położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Sposób zagospodarowania nieruchomości:  zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

 Termin  zagospodarowania nieruchomości:  nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.

 Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

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

 Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.

 Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 Na sprzedaż w/w działki w dniach 27.01.2017 r. i  12.05.2017 r. zostały przeprowadzone przetargi  ustne
nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym.

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, 782-88-31.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
         Sylwester Sokolnicki
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INWESTYCJE

Kolejny krok ku rewitalizacji linii kolejowej nr 28 
Wieliszew – Zegrze

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 
22 czerwca br. PKP Polskie linie Kolejowe S.A. 
podpisały z firmą Multiconsult Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie 
dokumentacji przedprojektowej dla projektu 
pn. „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew-
-Zegrze”. Zamówiona przez PKP PLK S.A. do-
kumentacja ma obejmować m.in. opracowanie 
studium wykonalności, pozyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach reali-
zacji inwestycji, wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej, opracowanie progra-
mu funkcjonalno-użytkowego oraz oszacowa-
nie kosztów prac projektowych i robót budow-
lanych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem 
projekt powinien zostać zakończony, a linia 
kolejowa oddana do eksploatacji w 2022 r.

Warto przypomnieć, że w 2015 roku PKP 
PLK, Marszałek Województwa, ZTM w War-
szawie oraz przedstawiciele dziewięciu samo-
rządów lokalnych podpisali list intencyjny 
ws. rewitalizacji i późniejszego utrzymywa-
nia linii kolejowej nr 28. To dzięki wspólne-
mu porozumieniu ww. osób i podmiotów 
oraz wzajemnych deklaracji podjęto decyzje 
o przystąpieniu do rewitalizacji przedmioto-
wego odcinka linii kolejowej nr 28.

Rewitalizacja ww. odcinka linii kolejowej 
pozwoli przywrócić  ruch pasażerski z Wie-
liszewa do Zegrza. Zakres niezbędnych ku 
temu robót budowlanych jest jednak rozle-
gły i ma obejmować wymianę nawierzchni 
na całym odcinku z pełnym zakresem prac 
dotyczących podtorza oraz odwodnienia. 

Tor z klasycznego ma zostać wymieniony na 
bezstykowy. Układ linii ma zostać poddany 
korekcie w planie i profilu. Konieczna będzie 
również przebudowa przejazdów kolejowo-
-drogowych, które muszą zostać wyposażone 
w urządzenia automatyki kolejowej oraz bu-
dowa sieci trakcyjnej, sieci teletechnicznych, 
systemu sterowania ruchem kolejowym. 
Przebudowane zostaną perony na stacji w Ze-
grzu Południowym.

Rewitalizacji linii kolejowej nr 28 na od-
cinku Wieliszew – Zegrze, chociaż realizowa-
na poza granicami naszej gminy, będzie miała 
wymierny wpływ na usprawnienie komuni-
kacji naszej gminy z Warszawą.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

INWESTYCJE

Otwarcie boiska w Gąsiorowie
8 lipca odbyło się otwarcie wielofunkcyj-

nego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Gą-
siorowie.

O godzinie 17:40 rozpoczęła się Msza świę-
ta, a po jej zakończeniu przystąpiono do cere-
monii otwarcia boiska. W uroczystości uczest-
niczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Pan 

Sylwester Sokolnicki, sołtys Gąsiorowa – Pan 
Wiesław Żmijewski oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej – Pan Artur Borkowski.

Po oficjalnym otwarciu boisko poświęcił 
ksiądz Roman Mosakowski.

Podczas otwarcia boiska na uczestników 
czekało wiele atrakcji m.in. pokaz ujeżdżania 

konia, przejażdżki bryczką dla dzieci, poka-
zowy mecz piłki nożnej pomiędzy Gąsioro-
wem a Łachą oraz dyskoteka w pobliskim 
budynku Straży Pożarnej.

Więcej informacji na temat wydarzenia 
na stronie www.osir.serock.pl 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

- przełączenie istniejących przyłączy do 
nowo budowanego wodociągu (7 szt.),

- budowa głównego przyłącza wodocią-
gowego Dz 90mm L=77,5 m na terenie dom-
ków rekreacyjnych OSiR w Serocku,

- budowa przyłączy wodociągowych 
Dz 40 mm L=39 m i Dz 32 mm L łącz.=141m 
do domków rekreacyjnych Ośrodka Sportu 
i Rekreacji,  zlokalizowanych na terenie dział-
ki nr ewid. 76/4 w Jadwisinie,

- odtworzenie bitumicznych nawierzchni 

jezdni ulicy Szkolnej, na odcinku prowadzo-
nych robót.

Wyżej wymienione roboty wykona fir-
ma: Zakład Usług Budowlanych INOWKAN 
z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Różanej 5. 
Wartość  wszystkich prac to kwota: 496.920 
zł brutto. Termin umowny na zakończenie 
całości robót wyznaczono na 15 listopada 
2017 roku. Ze względu jednak  na charakter 
ul. Szkolnej wszelkie prace, które mogą wpły-
nąć na znaczne utrudnienia w ruchu drogo-

wym włącznie z jej czasowym zamknięciem 
dla ruchu na odcinku prowadzonych prac 
zostaną w wykonane w okresie wakacyjnym. 
Planowany termin na wejście wykonawcy na 
budowę to 3 tydzień miesiąca lipca.

W przypadku jakichkolwiek dodatko-
wych pytań  prosimy o kontakt: inwestycje@
serock.pl lub po nr tel. 0-22 782 88 16 lub 
0-22 782 88 18.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Począwszy od dnia 13 lipca br. na terenie 
Zegrza prowadzone są badania archeologiczne. 
Zostały one zainicjowane w związku z budową 
systemu kanalizacji sanitarnej. Podczas robót 
ziemnych natrafiono na szczątki ludzkie, o czym 
wstępnie została poinformowana policja, proku-
ratura oraz lokalni archeolodzy. Gdy okazało się, 
że mamy do czynienia z grobami zlokalizowa-
nymi na terenie dawnego cmentarza parafial-
nego w Zegrzu, na placu budowy pojawili się 
archeolodzy i rozpoczęli wykopaliska.

Wstępna kwerenda wskazywała na to, że 
odkryte szkielety pochodzą z obszaru cmenta-
rza, który funkcjonował do mniej więcej roku 
1890, kiedy to teren Zegrza został wykupio-
ny przez władze carskie na potrzeby budowy 
Twierdzy Zegrze. Wtedy też część pochówków 
została przeniesiona na nowo założony cmen-
tarz w Woli Kiełpińskiej (głównie pochówki lokalizację. Odpowiedź na drugie pytanie jest 

trudniejsza. Źródła pisane mogą sugerować, 
że cmentarz funkcjonował już od XIV wieku. 
Z tego okresu mamy informację o istnieniu pa-
rafii, a tym samym musiał być tu również cmen-
tarz. Kolejne źródła z XVI wieku mówią nam 
o istnieniu dwóch cmentarzy w Zegrzu. Pierw-
szy, zlokalizowany zapewne wokół kościoła 
i drugi, w bliżej nieokreślonym miejscu. Część 
historyków twierdziła, że zaznaczony na ma-
pach cmentarz powstał dopiero w wyniku tzw. 
dekretu Napoleona zakazującego pochówków 
w kościołach i wokół nich. Tę kwestię rozstrzy-
gnąć mogły jedynie badania archeologiczne. Już 
pierwsze dni badań przyniosły bardzo ciekawe 
wyniki. Po pierwsze stwierdzono, że najmłod-
sze pochówki, w dużej mierze są zniszczone 
w wyniku różnego rodzaju działań. Były to za-
równo działania inwestycyjne w latach 80 XX 

INWESTYCJE

Badania archeologiczne na terenie dawnego 
cmentarza parafialnego w Zegrzu

wieku jak i trudne do datowania kilkukrotne 
niwelacje terenu. Po drugie, na obecnym etapie 
możemy stwierdzić, że cmentarz z pewnością 
jest straszy niż z XIX wieku. Większość zacho-
wanych pochówków możemy datować na wiek 
XVII. Najstarsze groby, te położone najgłębiej, 
mogą sięgać swą metryką do wieku XV, a być 
może jeszcze dalej. Świadczy o tym występują-
ca w grobach ceramika. Zaskoczeniem jest jej 
ilość. Znajdujemy ją zarówno w samych gro-
bach jak i wokół nich. Niektóre fragmenty po-
chodzące z przestrzeni pomiędzy grobami są 
dużo starsze. Pochodzą z XI - XII wieku. Można 
zatem wysnuć wniosek, że cmentarz założo-
no na miejscu, gdzie wcześniej funkcjonowała 
w średniowieczu osada. Niestety, na obecnym 
etapie badań nie jesteśmy w stanie określić cha-
rakteru tego osadnictwa. Być może dalsze prace 
pozwolą odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo in-

najzamożniejszych rodzin oraz pochówki z te-
renu kościoła). Jeszcze przed rozpoczęciem 
badań pojawiły się dwa pytania: o zasięg cmen-
tarza i o jego chronologię. Jeśli chodzi o obszar 
i granice cmentarza to wyjaśnieniem będzie 
mapa z 1936 r., gdzie widzimy dokładnie jego 

teresujące jest również odkrycie kilku fragmen-
tów ceramiki ręcznie lepionej. Wstępnie są one 
datowane na I – II wiek po Chr. i można je wią-
zać z osadnictwem tzw. kultury przeworskiej.

Jak dotąd podczas badań odkryto po-
chówki ponad dwudziestu osób, w tym 
groby kilkorga dzieci. Możemy wydzielić 
przynajmniej dwie fazy użytkowania cmen-
tarza. Starsze groby sytuowane były na linii 
wschód-zachód, a młodsze północ-południe. 
O intensywności użytkowania cmentarza 
świadczy również fakt, że część pochówków 
zniszczona jest przez kolejne, młodsze groby.

Badania trwają i o wynikach prac na 
cmentarzu dawnych mieszkańców Zegrza bę-
dziemy informować.

W powyższej informacji wykorzystano 
opis stanu badań archeologicznych prowa-
dzonych aktualnie w Zegrzu przygotowany 
przez kierownika działu archeologicznego 
w Muzeum Historycznym w Legionowie 
- kustosza, pana Wawrzyńca Orlińskiego.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji
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ODPADY Z PAPIERU 
 I TEKTURY

ODPADY Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH, METALI 

I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE 

ODPADY ZE SZKŁA

Tu wrzucamy: Tu wrzucamy: Tu wrzucamy: 
 gazety, książki, czasopisma,
 zapisany papier, 
 torebki po produktach sypkich,
 kartony i tekturę oraz zrobione  

z nich opakowania.

 butelki PET po napojach i środkach 
czystości, 

 torebki foliowe, 
 plastikowe opakowania po żywności,
 puszki aluminiowe po napojach i piwie,
 puszki po konserwach i drobny złom,
 kartony po mleku i napojach (typu 

TETRA-PAK).

 butelki szklane opakowania po 
napojach i żywności,

 butelki po napojach alkoholowych,
 słoiki (bez nakrętek, zacisków, 

gumowych uszczelek).

Tu nie wrzucamy: Tu nie wrzucamy: Tu nie wrzucamy:
 tłustego i zabrudzonego papieru np. 

po wędlinie, kanapkach,
 wykorzystanych środków higieny 

osobistej (wacików, pampersów, 
chusteczek higienicznych), 

 papieru połączonego z innymi 
materiałami np. folią, metalem,

 opakowań z zawartością np. 
żywnością, wapnem, cementem,

 kalki technicznej, papieru 
termicznego, faksowego.

 styropianu, butelek po olejach jadalnych  
i przemysłowych, 

 materiałów budowlanych np. rury PCV,
 puszek zawierających resztki farb  

i lakierów, 
 części maszyn, pojazdów, rowerów,
 tworzyw sztucznych pochodzenia 

medycznego, mokrych folii, 
 opakowań po środkach chwastobójczych  

i owadobójczych, 
 metali łączonych z innymi materiałami, 

np. gumą

 żarówek, świetlówek, 
 szyb samochodowych, szyb 

okiennych, luster, szkła zbrojonego 
 szkła żaroodpornego i ceramiki (np. 

porcelana, naczynia typu arco, talerze, 
doniczki), 

 szklanych opakowań
farmaceutycznych i chemicznych  
z pozostałościami zawartości, 

 

A… B… C… 

Segregacja odpadów w Twoim domu 
 

UWAGA: Opakowania po artykułach spożywczych powinny być oczyszczone z resztek żywności 
Butelki PET, puszki aluminiowe należy zgnieść przed wyrzuceniem 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Segregujmy odpady właściwie
W związku z docierającymi do Urzędu 

Miasta i Gminy w Serocku sygnałami o nie-
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych 
zwracamy się z do Państwa z prośbą o dokładne 
zapoznanie się z poniżej zamieszczoną informa-
cją na temat segregacji odpadów komunalnych 
pochodzących z gospodarstw domowych. Jed-
nocześnie zwracamy uwagę, że odpady pocho-
dzące z działalności rolniczej takie jak: sznurki 

i siatki od bel, folie od bel i sianokiszonek, wor-
ki i opakowania po nawozach, opakowania po 
środkach ochrony roślin, opony ciągnikowe, 
części maszyn rolniczych nie są zaliczane do 
odpadów komunalnych, wobec czego nie będą 
odbierane razem z odpadami selektywnie zbie-
ranymi jak również z odpadami zmieszanymi. 
Informujemy, że w przypadku stwierdzenia 
ww. odpadów w pojemnikach bądź workach 

te nie zostaną zabrane. Wszystkie wymienio-
ne powyżej odpady powinny zostać przekazane 
w ramach indywidulanych umów z podmiota-
mi, które zajmują się ich zagospodarowaniem 
i posiadają stosowne zezwolenia. Opakowania 
po środkach ochrony roślin można oddawać do 
punktów sprzedaży.

Referat Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa



A... B... C...
Segregacja odpadów 

w Twoim domu

Sezon wakacyjny w pełni, wiele osób 
podróżuje ze swoimi pupilami. Niestety 
podróż i pobyt w nowym miejscu są czę-
sto sytuacją stresową dla naszych zwierząt. 
Chwila nieuwagi i nasz pupil gubi się po-
między nowymi domami, ulicami. Referat 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa przypomina co zrobić w sytuacji kiedy 
twój pies zaginął.

Przede wszystkim przygotuj ogłoszenie, 
uwzględniając w nim następujące informa-
cje: datę, miejsce i okoliczności zaginięcia, 

szczegółowy opis psa, numer telefonu do 
właściciela, dołącz również zdjęcie. Tak przy-
gotowane ogłoszenie opublikuj na portalach 
społecznościowych i lokalnych stronach 
z ogłoszeniami. Wydrukowane ogłoszenie 
umieść na tablicach ogłoszeń i w okolicznych 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Problem zaginionych zwierząt

INWESTYCJE

Dofinansowanie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich

10 lipca br. pomiędzy Miastem i Gminą Se-
rock a Zarządem Województwa Mazowieckiego 
podpisana została umowa o dofinansowanie 
projektu pn. Wyposażenie Izby Pamięci i Tra-
dycji Rybackich w Serocku w ramach zadania: 
“Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budyn-

Ponad milion złotych na realizację projektu  
„Serockie Centrum Usług Społecznych”

Informujemy, że wniosek Ośrodka Pomo-
cy Społecznej na projekt „Serockie Centrum 
Usług Społecznych” o przyznanie dofinan-
sowania ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego został oceniony pozytyw-
nie i otrzyma dofinansowanie w wysokości 
1 067 607,55 zł.

Projekt „Serockie Centrum Usług Spo-
łecznych” jest skierowany do osób starszych 
oraz niepełnosprawnych, które wymagają 

pomocy w codziennym funkcjonowaniu. 
Dzięki dofinansowaniu projektu w znaczący 
sposób poprawi się dostęp do usług dosto-
sowanych do indywidualnych potrzeb osób 
wymagających pomocy. W tym celu  zostaną 
zatrudnieni opiekunowie, którzy po wcze-
śniejszym przeszkoleniu będą świadczyć 
usługi. Zakupiony zostanie sprzęt wspoma-
gający i pielęgnacyjny, który będzie można 
wypożyczyć. W Klubie Aktywności Społecz-

ku dawnej szkoły na Izbę Pamięci i Tradycji 
Rybackich w Serocku.” Wartość inwestycji to 
kwota 530 600,00 zł, z czego przyznane dofi-
nansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 
będzie stanowiło 69% kwoty wydatków kwali-
fikowanych. Zakres projektu, w tym prac inwe-

stycyjnych kwalifikujących się do objęcia wspar-
ciem, dotyczył zakupu i montażu wyposażenia 
ekspozycyjnego w celu poprawy oferty kultural-
no-edukacyjnej na terenie gminy Serock.  

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

nej w Serocku przy ul. Kościuszki 8A będzie 
prowadzone  poradnictwo psychologiczne 
i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb osób starszych oraz gimnastyka 
wspomagająca.

Informacje o możliwości przystąpienia 
do projektu zostaną podane do publicznej 
wiadomości w późniejszym terminie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Serocku Anna Orłowska 

30 czerwca podczas XXXIV sesji Rady 
Miejskiej w Serocku, po zaprezentowaniu 
przez Skarbnika Miasta i Gminy Serock Mo-
nikę Ordak sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za 2016 rok i przedstawieniu pozytyw-
nej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
pod głosowanie poddano uchwałę Nr 369/
XXXIV/2017 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Serock za 2016 rok. W głosowaniu udział 
wzięło 14 radnych, którzy za przyjęciem 
uchwały głosowali jednogłośnie.

Przyjęciem uchwały Nr 370/XXXIV/2017 
Rady Miejskiej w Serocku udzielono Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Serock absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu za 2016 
rok. Podobnie jak powyżej za udzieleniem 
absolutorium głosowali wszyscy obecni na 
sesji radni.

Udzielenie absolutorium stanowi po-
zytywną ocenę organu stanowiącego gmi-
ny (Rady Miejskiej) dla działań burmistrza 
w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz 
gospodarności i celowości przy wykonaniu 
budżetu.

Rada Miejska w Serocku 
udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium
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ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI  

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE  

Tu wrzucamy: Tu wrzucamy:
 skoszoną trawę, liście, 

rozdrobnione gałęzie, kwiaty,
 wióry z drewna, 
 obierki z owoców i warzyw,
 fusy po kawie, herbacie,
 skorupki jaj,

 Odpadki kuchenne nie ulegające 
rozkładowi, 

 zużytą odzież, 
 wykorzystane środki higieny osobistej,
 potłuczoną porcelanę, 
 papier i folię zabrudzoną tłuszczem, 

żywnością, 
 popiół.

Tu nie wrzucamy: Tu nie wrzucamy:
 kości zwierząt,
 mięso i padlina zwierząt,
 drewno impregnowane,
 odchody zwierząt,
 popiół z węgla kamiennego. 

 odpadów zielonych, 
 materiałów budowlanych, 
 odpadów podlegających segregacji (szkła, 

papieru, tworzyw sztucznych, metalu, 
opakowań wielomateriałowych),

 odpadów wielkogabarytowych, 
 odpadów niebezpiecznych.

  PSZ K 

Wszelkich dodatkowych  informacji na temat prawidłowego sposobu postępowania  z odpadami udzielą Państwu pracownicy: 
1. Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pok. nr 10, tel. 22 782 75 73, 

2. Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miasta i Gminy  w Serocku, ul. Rynek 21, pok. nr 11, nr tel.: 22 782 88 40. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(Serock, ul. Nasielska 21) czynny jest codziennie  

w godzinach od 700 do 1700.  

W PSZOK-u przyjmowane są następujące odpady:  
 odpady segregowane,  
 odpady ulegające biodegradacji,  
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
 odpady wielkogabarytowe,  
 odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania 

po farbach i lakierach), 
 zużyte opony, odpady pochodzące z drobnych 

remontów. 

Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane. 

Z PSZOK-u mogą korzystać wyłącznie właściciele 
nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, 

którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłaty  

do gminy 

SEGREGUJĄC ODPADY: 

 działamy na rzecz środowiska naturalnego, 
 dbamy o zdrowie nasze i naszych bliskich, 
 zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska odpadów, 
 z recyklingu makulatury produkuje się np.: papier toaletowy, papier gazetowy i materiały 

termoizolacyjne 
 z recyklingu szkła można otrzymać nowe butelki szklane, włókna izolacyjne, watę

szklaną, wypełniacze do gum a także tworzyw biurowych, 
 z recyklingu opakowań plastikowych produkuje się np: włókna, przędzę, płyty, folie, oleje 

opałowe i części wyposażenia wnętrz samochodów 

sklepach. Ogłoszenie zanieś także do gabine-
tów weterynaryjnych działających na terenie 
gminy Serock.

Koniecznie zgłoś zaginięcie psa do Re-
feratu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w  Seroc-
ku  lub do Straży Miejskiej w Serocku. Te dwa 
organy są zawsze informowane jako pierwsze, 

w sytuacjach kiedy ktoś znajdzie bezdomne 
zwierzę. Często zdarza się, ze zgłoszony pies 
wcale nie jest bezdomny, a zwczajnie zgubił 
się. Dzięki twojej szybkiej reakcji pies uniknie 
niepotrzebnego stresu związanego z pobytem 
w schronisku. 

• Referat Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa  i Leśnictwa 

tel.: 22 782 88 40; 22 782 88 39
e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl
• Straż Miejska w Serocku
tel.: 22 782 72 92
kom.: 603 873 290
e-mail: straz.miejska@serock.pl

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa



A... B... C...
Segregacja odpadów w Twoim domu

Komendant Straży Miejskiej złożył ślubowanie
W związku z powierzeniem obowiązków komendanta Straży Miejskiej w Serocku, Pan Adam Krzemiński złożył uroczyste ślubowanie 

o treści: ,,Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku 
prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby. Tak mi dopomóż Bóg".

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

14 lipca 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki z 0,4% rezerwy subwencji 
oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2017 r. Podstawą do złożenia wniosku było zwięk-
szenie się liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia subwencji oświatowej na 2017 r.

ZOSiP Serock

Wniosek został przygotowany przez 
Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika 
w Serocku i złożony przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock w ramach Rządowego pro-
gramu - „Bezpieczna+”. 

Program o nazwie „Każdy inny, wszy-
scy tacy sami” ma na celu integrację śro-
dowisk: szkolnego i bliskiego otoczeniu 

dziecku oraz uczniów ze szkoły podstawo-
wej z uczniami oddziałów gimnazjalnych. 
Propaguje takie wartości jak: równość, 
sprawiedliwość, przyjaźń, empatia, współ-
praca, umiejętność niesienia pomocy czy 
wrażliwość na krzywdę innych. 

W ramach tego przedsięwzięcia zależy 
nam na zainicjowaniu działań mających na-

uczyć naszych podopiecznych podstawowych 
umiejętności społecznych, właściwego ko-
munikowania się z rówieśnikami, panowania 
nad emocjami, szacunku do starszych i nie-
pełnosprawnych.

Uczniowie wezmą udział w warsztatach 
prowadzonych przez specjalistów dotyczą-
cych integracji oraz postaw prospołecznych. 

Swój stosunek do omawianych zagadnień 
będą wyrażać w pracach plastyczno-literac-
kich. Obejrzą spektakle terapeutyczne, we-
zmą udział w spotkaniach z osobami nie-
pełnosprawnymi. Nawiążemy współpracę 
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Odbędą się szkolenia dla nauczycieli oraz 

pedagoga i psychologa – trening umiejętno-
ści społecznych, szkolenie z zakresu autyzmu, 
technik behawioralnych. Zostaną zorgani-
zowane warsztaty dla rodziców, aby poprzez 
zmianę postaw dorosłych wpłynąć na zacho-
wanie dzieci.

Na realizację ww. zadań szkole przyznano 

wsparcie finansowe w wysokości 10.273,00 zł; 
dofinansowanie Miasta i Gminy Serock wy-
nosi 20% zadania – 2.568,00 zł. Całkowity 
koszt realizacji programu – 12.841,00 zł. Pro-
gram będzie realizowany w roku szkolnym 
2017/2018.

ZOSiP Serock

OŚWIATA

Kolejny wniosek z programu „Bezpieczna +” będzie realizowany 
w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

OŚWIATA

Wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Mobilny przewodnik turystyczny 
po Powiecie Legionowskim

Bezpłatna aplikacja mobilna Powiat Legionowski to informa-
cja turystyczna i przydatne turystom narzędzie w twoim smart-
fonie czy tablecie. Już dziś pobierz ją ze sklepu Google Play lub 
AppStore.

Powiat Legionowski przygotował dla swoich mieszkańców 
i odwiedzających region gości aplikację, w której zebrane są wszel-
kie informacje, przydatne osobom, które chcą tu wypocząć. Infor-
macja turystyczna obejmuje bazę noclegów, gastronomii, wypo-
życzalni sprzętu turystycznego, opis atrakcji i wiele innych, które 
zainteresują zarówno tych, którzy chcą wypoczywać aktywnie, jak 
i miłośników leniwego polegiwania na plaży.

Zapraszamy do korzystania z aplikacji i cieszenia się wypo-
czynkiem w powiecie legionowskim. Jeśli macie uwagi do aplika-
cji, zapraszamy do kontaktu na powiat@legionowski.pl.

 źródło: powiat-legionowski.pl
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To Barbarki robota
- VI edycja warsztatów rzemieślniczych już za nami

Skwer Litewski w Serocku był już po raz 
6. miejscem warsztatów rzemieślniczych na 
podgrodziu – To Barbarki robota. Podgrodzie 
to miejsce historyczne, pamiętające przejście 
wojsk litewskich pod Grunwald w 1410 roku. 
Tu właśnie, nad brzegiem Narwi, u stóp wzgó-
rza Barbarką zwanego, od średniowiecza roz-
wijały się rzemiosła wszelkie, transport rzecz-
ny i  handel jarmarczny. Dzięki ich rozkwitowi 
Serock 600 lat temu uzyskał prawa miejskie od 
księcia mazowieckiego Janusza I Starszego.

nowa przedstawiciele flisackiej braci. Flisa-
cy instruowali m.in. jak ciąć kłodę wielką 
„dwuosobową” piłą, a w nagrodę ofiarowali 
odcięty z  niej plaster opieczętowany stem-
plem Bractwa Flisackiego. Budowali też 
model galara, który znajdzie swe miejsce 
w nowo otwartej Izbie Pamięci i Tradycji 
Rybackich w Serocku.

Na serockich warsztatach nie mogło za-
braknąć wojów piastowskich, którzy gościli 
nas w swoim obozowisku i kuchni, opowia-
dali o rycerskim fachu i toczyli boje niemal 
krwawe. Ich obyczaje łagodziła słowiańska 
muzyka, a pląsy średniowiecznych tancerzy 
angażowały zapracowanych uczestników 
warsztatów w chwilach przerwy między za-

jęciami. Było coś dla ducha, było też coś dla 
ciała - i nie chodzi tu tylko o wspaniałości 
przygotowane przez gospodynie z  gminnych 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz początkujące 
na barbarkowym spotkaniu Stowarzyszenie 
SMS ze Skubianki. Pierwszy raz mieliśmy 
okazję oglądać  i wziąć udział w zajęciach Ar-
cherobiku przygotowanych przez Kingę – in-

Tegoroczne warsztaty barbarkowe, któ-
re odbyły się 9 lipca, były jak zwykle peł-
ne atrakcji i roboty. Każdy, bez względu na 
wiek i płeć, mógł malować, lepić z gliny, 
wyczarować papierowe kwiaty, czy zwierza-
ka z siana. Z pomocą rękodzielników moż-
na było zrobić filcową zakładkę, świecznik 
ze słoika, owocowy szaszłyk, no i sakiewkę 
na świeżo wybijanego serockiego dukata. 
Nad brzegiem rzeki uczyli swego fachu: 
łucznik, kowal i przybyli z dalekiego Ula-



14 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 15I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

1417-2017 1417-2017

Krzyśki 2017 – coroczne święto Nowej Wsi

Przy pięknej słonecznej pogodzie w sobo-
tę 22 lipca 2017 r., odbyło się coroczne święto 
Nowej Wsi – KRZYŚKI. Nazwa uroczystości 
nawiązuje do imienia patrona Nowej Wsi – 
św. Krzysztofa, patrona turystów podróżni-
ków, flisaków, a słowo Krzysztof oznacza tego, 
co niósł Pana Jezusa.

Podczas naszego świętowania odbyła 
się polowa Msza święta w intencji miesz-
kańców  i przybyłych gości, którą odprawił 
ks. Roman Mosakowski. Jak co roku po 
zakończeniu Eucharystii nastąpiło świę-
cenie licznie przybyłych kierowców i ich 
pojazdów.

Od godziny 9:00 do godziny 14:00 trwały 
zawody piłkarskie, w których udział wzięły 
cztery drużyny. Zawody, po raz trzeci, wygra-
ła drużyna Legion Kani.

W dniach 3-10 lipca w Ośrodku Wypo-
czynku Letniego w Jadwisinie, gościliśmy 
grupę z Dzierżoniowa. Tradycyjnie już w wy-
poczynku uczestniczyli uczniowie, którzy 
w roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki 
w nauce. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Se-
rocku przygotował dla gości z Dzierżoniowa 
interesujący program pobytu.

We wtorek, delegacja z Dzierżoniowa od-
wiedziła Burmistrza Miasta i Gminy Serock, 
Pana Sylwestra Sokolnickiego, który opowie-
dział gościom o miejscach, które można od-
wiedzić przy okazji wizyty w naszej gminie. 
Grupa z Dzierżoniowa zobaczyła też filmik, 
który powstał przy okazji obchodów 600-le-
cia nadania praw miejskich Serockowi. Tra-
dycyjnie już na zakończenie spotkania goście 
zrobili sobie zdjęcie z Burmistrzem, przed 
wejściem do miejskiego ratusza. 

W trakcie pobytu w naszej gminie goście 
z Dzierżoniowa uczestniczyli w wycieczkach 
do Warszawy, gdzie odwiedzili cmentarz Po-
wązkowski, Stare Miasto, Łazienki Królew-
skie, Stadion Narodowy oraz inne interesują-
ce miejsca. 

W naszej gminie grupa spacerowała Wą-
wozem Szaniawskiego, odwiedziła Izbę Pa-

mięci i Tradycji Rybackich oraz uczestniczyła 
w warsztatach na podgrodziu Barbarki. Na za-
kończenie pobytu tradycyjnie zorganizowano 
dla gości kolację grillową oraz dyskotekę. 

Goście z pewnością wyjechali zadowoleni 
i wypoczęci po tygodniowym pobycie w na-
szej gminie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
zaangażowanie osób czuwającyvh nad gru-
pą. Słowa podziękowania należą się zwłasz-
cza kucharkom, które zapewniały zawsze 

smaczny i zdrowy posiłek naszym gościom. 
Przed wyjazdem uczestnicy wypoczynku 
otrzymali drobne upominki od Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Serocku.

W tym roku będziemy gościć jeszcze jed-
ną grupę z Dzierżoniowa, tym razem młodych 
sportowców, którzy podczas obozu sportowego 
będą podnosić swoje umiejętności piłkarskie. 
Czekamy na naszych gości z niecierpliwością! 

OSiR

Nieprzeciętny Mateusz Zaremba
Wysłał pierwszą crowdfundingową mi-

sję balonową w stratosferę i wykonał rekon-
strukcję satelity Lem, która trafiła na wysta-
wę w ONZ w Wiedniu. Jest jednym z dwóch 
Polaków, którzy dostali się na elitarne studia 
Aerospace na Uniwersytecie Technicznym 
w Delft. Ma... 19 lat.

22 czerwca w studiu radiowej Czwórki 
ogłoszono wyniki plebiscytu Nieprzeciętni 
2017. Tegorocznym laureatem został Mate-
usz Zaremba z Serocka, 19-letni konstruk-
tor rakiet, cewek Tesli i robotów minisumo. 
Galę finałową uświetniła swoim występem 

jedna z jurorek plebiscytu, Marika Marta Ko-
sakowska.

Mateusz jest jednym z dziesięciu finali-
stów Plebiscytu Czwórki Nieprzeciętni 2017. 
Jego dwie największe pasje to świat nauki 
i żeglarstwo, a jego motto to "wystarczy tylko 
chcieć". - Chciałbym teraz realizować różne 
projekty, spełniać nie tylko swoje marzenia. 
Chciałbym, by świat był szczęśliwszy - mówił 
po zwycięstwie.

Trudno wymienić wszystkie dotychcza-
sowe dokonania Mateusza, ale warto wie-
dzieć, że buduje rakiety, cewki Tesli, roboty 

minisumo, a także gra na gitarze i pianinie. 
Należał do European Youth Council of KiiCS 
project (Knowledge Incubation in Innovation 
and Creation for Science) oraz był członkiem 
załogi STS Fryderyk Chopin i przepłynął 
przez Atlantyk. - Trzeba efektywnie wyko-
rzystywać czas, by móc robić to wszystko. Ale 
im więcej czasu się pracuje, tym dłuższa staje 
się doba - tłumaczył. Po ogłoszeniu wyników 
mówił też m.in., jak skonstruować rakietę 
w warunkach domowych i zdradził, jak - pra-
cowicie - będzie spędzał tegoroczne wakacje.

źródło: http://www.polskieradio.pl

Goście z Dzierżoniowa odwiedzili gminę Serock!

Po uroczystym powitaniu gości przez or-
ganizatorów, odbyło się odsłonięcie tablicy 
w Alei Przyjaciół – w tym roku osobą nomi-
nowaną był Pan Andrzej Frajndt – piosen-
karz, kompozytor, autor tekstów, dziennikarz 
i publicysta, lider zespołu Partita.

Zespół Partita wystąpił z koncertem na 
naszym święcie - pojawiły  się stare przeboje 
jak również covery, przy których publiczność 
bawiła się doskonale.

Drugim zespołem, był sekstet o dźwięcz-
nej nazwie MADRUGADA (hiszp. „po-
ranek”), który bawił publiczność muzyką 
aranżowaną m.in. na styl latynoamerykański 
i tańcem flamenco. Zespół tworzą artyści od 
lat zafascynowani rdzenną muzyką hiszpań-
skiej Andaluzji. Pzeniknięci duchem ogni-
stego flamenco, poprzez muzykę i taniec 

przekazali niesamowitą dawkę polsko-hisz-
pańsko-latynoskiej energii.

Występy artystyczne uświetnił także do-
skonały pokaz zumby – w wykonaniu miesz-
kanek Nowej Wsi i mieszkanek zaprzyjaźnio-
nych z nami z sąsiednich miejscowości. 

Bisom nie było końca, a dalej wszyscy do 
północy wyśmienicie bawili się przy muzyce 
dyskotekowej. 

Organizatorami festynu Krzyśki byli:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Cen-

trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, Sto-
warzyszenie Sympatyków Nowej Wsi, Sołec-
two Nowa Wieś oraz Fundacja Nowa Wieś.

W imieniu organizatorów
 Jadwiga Stradomska

struktorkę ćwiczeń wszelakich poprawie syl-
wetki, kondycji oraz zdrowia służących. Było 
pracowicie, historycznie, relaksowo i wesoło. 
Każdy mógł zrobić coś własnoręcznie, kupić 
coś na pamiątkę, zrobić piękne zdjęcia i po-
myśleć ... o początkach serockich dziejów. 

Dziękujemy za przybycie, wspólną robo-
tę i zabawę. Bez dzieci, mam, tatusiów, babć, 
dziadków, cioć, wujków, wczasowiczów, kolo-
nistów, turystów, rzemieślników, rekonstruk-
torów, instruktorów - słowem Wszystkich 
Państwa, warsztaty na serockim podgrodziu 

nie miałyby tak niezwykłego klimatu. Zapra-
szamy serdecznie za rok.

Nasze warsztaty wpisały się w jubileuszo-
we obchody 600-lecia nadania Serockowi praw 
miejskich. Były też jednym z wydarzeń, reali-
zowanego w Powiecie Legionowskim, projektu 
Stolica Kultury Mazowsza.

Dziękujemy naszym Partnerom za przy-
chylność i wsparcie.

Ref. Komunikacji Społecznej, 
 Izba Pamięci i Tradycji Rybackich 

w Serocku
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KULTURA

Fontanna Muzyki


" Od Opola, 
aż po Broadway"

„Lubię wracać tam gdzie byłem (…)”
2 lipca otwierając cykl muzycznych spo-

tkań pt. „Fontanna Muzyki” na serockiej sce-
nie zagościli po raz kolejny soliści Teatru Sa-
bat Małgorzaty Potockiej, jedynego w Polsce 
teatru rewiowo – musicalowego.

Wrócili śpiewając polskie szlagiery, świato-
we hity oraz przeboje Broadwayu, a ich występ 
był jakby kontynuacją pięknego koncertu Inau-
guracyjnego z okazji 600 – lecia nadania praw 
miejskich, który odbył się w styczniu tego roku.

Zgromadzonych na serockim rynku 
w imieniu organizatora, artystów oraz swo-
im własnym przywitał Tomasz Czerski. Pu-
bliczność pomimo kapryśnej pogody, licznie 
zgromadziła się przy serockiej fontannie. 
Z uśmiechem i widocznym zainteresowa-
niem wsłuchała się w występ Mariusza Jaśko, 
Tomasza Czerskiego oraz uroczej Agnieszki 
Wojciechowskiej.   


Spinache i SOKOMAT

Fontannę muzyki 23 lipca rozpoczęliśmy 
w strugach deszczu, po chwili jednak wyszło 
słońce, a wraz z nim na scenę weszli  Sokomat 
ft. Karpiu i Lewy rozpoczynając swój utwór 
słowami ... „A po nocy przychodzi dzień, 
A po burzy spokój”, dalej zaprezentowali 
utwory m.in. z płyty SOKOMAT „Klasycz-
nie to co zawsze boyz”.  Sokomat czyli Ma-
teusz Sokolnicki jak o sobie mówi  "Artysta" 
o bezczelnie pozytywnym podejściu do życia, 
słowny akrobata, entuzjasta metafizycznych 

deliberacji, rytmiczny propagator piękna oraz 
animator wszystkiego co dobre. Sokomat za-
prosił do współpracy dwóch raperów o pseu-
donimach Karpiu i Lewy.

Koncertowe show Spinache’a to pełna 
energii fuzja gatunków. Do niczego nie zmusza, 
niczego nie odrzuca, jednoczy ludzi otwartych 
na nowe doznania muzyczne. Wśród utworów 
wykonanych podczas tego wieczoru znalazły 
się już znane „Piję życie do dna” czy „Podpala-
my noc”, „W szoku”, „Lavoholics” oraz utwory 
z najnowszej płyty Reality oraz własną inter-
pretację ponadczasowego utworu pt. „Jesteś 
lekiem na całe zło” Krystyny Prońko. Spinache 

współpracował z wieloma gwiazdami polskiej 
sceny muzycznej m.in. Kaliber 44, Reni Jusis 
oraz wspomnianą Krystyną Prońko, z którą 
tworzył wspólne projekty oraz dla której pi-
sał teksty. Paweł „Spinache” Grabowski łączy 
wieloletnie doświadczenie ze świeżym spoj-
rzeniem na muzykę. Doskonali warsztat już 
od połowy lat 90. Niegdyś związany mocno 
ze sceną hiphopową – tworzył w kolektywach 
Thinkadelic, Obóz TA oraz Red & Spinache. 
Od kilku lat poszukuje nowych brzmień jako 
solowy twórca. W czerwcu 2017 ukazał się 
jego nowy album „REALITY”. 

CKiCZ w Serocku

W programie nie zabrakło prawdzi-
wych hitów muzycznych, pięknych, roman-
tycznych, nostalgicznych piosenek m.in. 
„Pamiętam Ciebie z tamtych lat”, „Lubię 
wracać tam gdzie byłem” w wykonaniu To-
masza Czerskiego, czy „Bo z dziewczynami”, 
„Mexicana” w wykonaniu Mariusza Jaśko. 
Występ pani Agnieszki oczarował widownię. 
Jej piękny głos niósł się echem po serockim 
rynku i przywołał radosne wspomnienia 
piosenkami „Małgośka”, „Dumka na dwa 
serca” czy „I will always love you”.

Występ artystów został nagrodzony ży-
wiołowymi brawami na stojąco.


 Mateusz Smoczyński Quintet

Koncert „Mateusz Smoczyński Quin-
tet” podczas Fontanny Muzyki 16 lipca, był 
niezwykle inspirujący. Na Serockim rynku 
wystąpili czołowi muzycy polskiej sceny ja-
zzowej - Mateusz Smoczyński (skrzypce, 

skrzypce barytonowe), Jan Smoczyński (for-
tepian), Konrad Zemler (gitara), Wojciech 
Pulcyn (kontrabas) oraz Michał Miśkiewicz 
(perkusja).  Koncert promował najnowszą 
płytę „Berek”, wydaną w grudniu 2016 roku. 
Płyta ta otrzymała w magazynie Jazz Forum 
pięć gwiazdek – najlepszą możliwą ocenę 
i ogromne wyróżnienie od Tomasza Sza-
chowskiego z radiowej Dwójki.

Mateusz Smoczyński, jest absolwentem 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie i zwycięzcą II Międzynarodo-
wego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. 
Zbigniewa Seiferta. Występował na najważniej-
szych scenach i festiwalach jazzowych niemal na 
całym świecie. Mateusz inspiruje się szczególnie 
Johnem Coltrainem i wspomnianym wcześniej 
Zbigniewem Seifertem. Podczas koncertu mie-
liśmy okazję usłyszeć kompozycje takie jak: 
Berek, Mleko i miód, Pożegnanie z Teksasem, 
Gruby kot, czy Odcinki.

Uprzejmie dziękujemy naszej publiczności 
za obecność jak również za - docenione przez 
Mateusza Smoczyńskiego - uważne słuchanie.
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W sobotę 15 lipca 2017 roku, w pięknej 
scenerii ogrodowej przy ładnej pogodzie, już 
po raz czwarty odbył się Koncert poetycko-mu-
zyczny „Pod brzozami” w Nowej Wsi.

Ideą koncertu jest między innymi pre-
zentacja młodych talentów. W tym roku wy-
stąpiły: Aleksandra Dąbrowska i Aleksandra 
Cebo – uczennice Szkoły Podstawowej w Ja-
dwisinie, Sandra Gembala – uczennica szko-
ły średniej w Rynie oraz Marta Muśnicka – 
Buczyńska, która przepięknie czytała  poezję 
Wisławy Szymborskiej i Juliana Tuwima.

Naszymi gwiazdami wieczoru  byli Alicja 
i Andrzej Wysoccy wraz ze swą uczennicą 
Zuzanną Niedzielską oraz  Anna Mazurkie-
wicz  i Jacek Kwiatkowski.

Podczas koncertu usłyszeliśmy  muzycz-
ne standardy jazzowe i utwory ze światowych 
list przebojów. Koncert  prowadził Andrzej 
Frajndt – lider Zespołu Partita.

Wszyscy wykonawcy tradycyjnie wystą-
pili charytatywnie, bardzo dziękujemy.

Publiczność dopisała, byli mieszkańcy 

Nowej Wsi, sąsiednich wiosek, działkowicze 
i goście z odległych miast  - Ciechanowa, Ło-
dzi oraz dalekiego Paryża.

Na nasz koncert przybyła Pani Elżbieta 
Kołodziejska-Powalska – naczelnik wydzia-
łu z Centrum Szkolenia Policji z Legionowa, 
Pani poseł Elżbieta Jakubiak, Pan Paweł Ku-
bala wraz z małżonką Małgorzatą - twórcy 
radia Hobby, Pan Krzysztof Zakolski - radny 
Rady Miejskiej w Serocku oraz przedstawicie-
le organizacji pozarządowych.

Organizacja koncertu w tak małej miej-

scowości jest nie lada wyzwaniem, ale grom-
kie brawa i serdeczne podziękowania przy-
byłych gości są rekompensatą za napotkane 
trudności.

Na powyższy koncert pianino i sce-
nę udostępnił  nam  Urząd Miasta i Gminy  
w Serocku  za co składamy podziękowania.

Szczególne podziękowania kierujemy do 
wszystkich przyjaciół i znajomych, którzy nas 
wsparli przy organizacji przedsiewzięcia.

W imieniu organizatorów koncertu 
Jadwiga Stradomska

Nowowiejski Koncert 
poetycko-muzyczny „Pod brzozami”

KULTURA

Pierwsze Letnie Warsztaty 
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku już za nami

20 lipca rozpoczęliśmy cykl czwartko-
wych letnich warsztatów plenerowych z Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Taniec jazzowy ma wrażenie lekkiego, 
jednak osiągnąć tę „lekkość” wcale nie jest tak 
łatwo. Tajniki prawidłowej postawy, piruetów 
i innych figur tańca jazzowego odkryć można 
było pod okiem instruktorki – Kingi Ginto-
wt. Warsztaty trwały prawie dwie godziny, dla 
ochłodzenia finałowy układ uczestnicy wyko-
nali na placu wodnym.

Kinga Gintowt to wyjątkowo uta-
lentowana oraz przesympatyczna osoba, 
pełna życzliwości i wyrozumiałości. In-
struktorka ukończyła Krakowską Szkołę 
Baletową im. Towarzystwa Muzycznego 
w Krakowie. W latach 2005-2010 występo-
wała z grupą tańca współczesnego Tipuri 
w Krakowie, by następnie poszerzyć swoją 
wiedzę o improwizację, hip hop, a później 
także o techniki modern i jazz. Ukończy-
ła rok studiów na renomowanej amery-

kańskiej uczelni the University of the Arts 
w Filadelfii na kierunku Taniec. Brała także 
udział w wielu warsztatach w Polsce i za 
granicą.

Pani Kinga prowadzi warsztaty i zajęcia 
taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Na zajęcia tańca jazzowego, hip-hop oraz 
jogi z Panią Kingą zapraszamy już od połowy 
września do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku.

CKiCZ w Serocku

8 lipca 2017 r. w Maryninie odbył się Piknik Wspólnot Wiejskich, podczas którego nastąpiło otwarcie altanki sołeckiej, sfinansowanej 
z funduszu sołeckiego wsi Karolino i Marynino. Na uczestników pikniku czekało mnóstwo atrakcji: grill, dmuchańce, wata cukrowa, malowanie 
buziek, a do zabawy tanecznej zaprosił zespół Roy.

Na imprezę przybyli nie tylko mieszkańcy Karolina i Marynina, ale także mieszkańcy całej gminy i turyści.
Organizatorzy: Sołtysi wsi Marynino i Karolino wraz z Radami Sołeckimi

Piknik Wspólnot Wiejskich
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SPORT

Sylwetki naszych trenerów

SPORT

Tenisowe emocje w Hotelu Narvil

SPORT

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży „Mazowsze 2017”
W dniach 4-8.08. oraz 16-20.08.2017 r., 

na terenie Jeziora Zegrzyńskiego w ramach 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży „Ma-
zowsze 2017”, rozegrane zostaną zawody 
w żeglarstwie. Olimpiada trwa od 24 czerw-
ca do 15 sierpnia na terenie Mazowsza oraz 
kilku innych województw. Jest największą 

imprezą w olimpijskich dyscyplinach spor-
tu w kategoriach juniorów i stanowi bar-
dzo ważny element w procesie rozwoju ich 
kariery. Gospodarzem imprezy jest Urząd 
Marszałkowski, który powierza te zawo-
dy Unii Związków Sportowych Warszawy 
i Mazowsza. Patronat nad imprezą obejmuje 

Minister Sportu i Turystyki, Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego oraz Prezes Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego. Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnic-
kiego zaproszono do udziału w Komitecie 
Organizacyjnym zawodów żeglarskich na 
Jeziorze Zegrzyńskim.

W czasie weekendu 15-16 lipca mogliśmy kibicować uczestnikom III Narvil Gentlemen’s Tennis Cup. Wydarzenie to odbyło się Hotelu 
Narvil w Serocku pod znakiem tenisowych rozgrywek z Aktorskim Klubem Tenisowym. Zawodom patronował Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock Sylwester Sokolnicki. Po zaciętych meczach deblowych wyłoniono zwycięskie pary:

I. Karol Stopa i Ryszard Szurkowski, II. Tomasz Gęsikowski i Piotr Skarga, III. Karol Strasburger i Piotr Mulik
Gratulujemy zwycięzcom.

Źródło: Hotel Narvil

ANITA SZYDLIK
•  Absolwentka Wychowania Fizycznego 

i Pedagogiki
•  Instruktor pływania, nordic walking, 

pilates, gimnastyki korekcyjnej, aqua 
aerobic, ratownik WOPR

•  Uczestniczka wielu warsztatów i szko-
leń o tematyce sportowej.

•  Od 2009 pracownik OSiR Serock
•  Od 2012 instruktor zajęć Klub Chud-

nijmy Razem

Klub Chudnijmy Razem istnieje przy 
Ośrodku Sportu od 2012 roku. Czy jest się 
czym pochwalić?

Faktycznie to już 5 lat. Praca z sekcją to 
szereg wyzwań. Nie tylko układanie zajęć, ale 
także praca w charakterze psychologa. Myślę:  
jak utrzymać grupę, jak zmotywować do sys-
tematycznego przychodzenia na zajęcia, jak 
przekonać do uprawiania jakiejkolwiek formy 
ruchu? Grupa jest bardzo wymagająca i zróż-
nicowana. Na zajęcia przychodziło wiele Pań, 
a nawet Pan. Sekcja utrzymuje się na pozio-
mie 10-18 osób. Niedawno odeszły 3 osoby, 
które były ze mną od samego początku. Nie 
traktuję jednak tego jako porażki. Marzena – 

bardzo schudła, a Ula i Ewa przeszły do klubu 
aktywnego seniora. Mam w swoim gronie kil-
ka perełek np. Teresa, która przyszła na zaję-
cia w 2013 roku ważyła 80 kg. od dwóch lat  
utrzymuje wagę na poziomie 70-72 kg. Danu-
sia zrzuciła 15 kg i przeszła na zajęcia fitness.

Gdy ktoś przechodzi do innych instrukto-
rów cieszę się i mam satysfakcję. To też moja 
zasługa, że udało się kogoś ,,zarazić” sportem. 
Uczestniczki mojej sekcji są ważone i mierzone 
w ustalonych obwodach ciała, stawiamy sobie 
cele i staramy się do nich dążyć. Wiadomo, by 

schudnąć czy osiągnąć wymarzoną figurę nie 
wystarczą zajęcia 2 razy w tygodniu. Ja poka-
zuję, uczę i inspiruję. Jeśli tylko ktoś skorzysta 
z porad, dodatkowo będzie pracował nad sobą 
w pozostałe dni oraz dołoży odpowiedni spo-
sób odżywiania się jest to gwarancja sukcesu. 
Pod względem intensywności moje zajęcia to 
coś pomiędzy fitnessem a gimnastyką seniora. 
Dodatkowo uczestniczymy w marszach Nor-
dic Walking organizowanych przez OSiR przy 
okazji Wojcechowego Świętowania czy Święta 
Niepodległości. Największą wadą grupy jest 
fakt, że każda z pań rewelacyjnie gotuje - "po-
pisy kulinarne" degustujemy na spotkaniach 
integracyjnych. 

Zdarza się, że czasem dziewczyny maru-
dzą – nie mamy siły, nie chce nam się, może 
dziś pogadamy i posiedzimy? Owszem posie-
dzimy i pogadamy - ale ćwicząc .

Zachęcam, by wyjść z domu i dla własnego 
dobrego samopoczucia przyjść na jakiekolwiek 
zajęcia. Oferta OSiR jest dość bogata - mamy 
siatkówkę, fitness, zdrowy kręgosłup czy siłow-
nie. Ważne by się przełamać i wyjść z domu.

Serdecznie zapraszam na zajęcia. Har-
monogramy zajęć znajdują się na stronie 
www.osir.serock.pl.

PASJE NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Teresa Fiedorczuk - Życie pędzlem malowane
Jeśli przyjąć, że czas jest opakowa-

niem zdarzeń, to możemy go podzielić na 
tę część naszego życia, która jest aktywna 
zawodowo i tę, kiedy już nic nie musimy. 
Jeśli w pierwszej części naszego życia nie 
zastanawiamy się nad jego upływem, to 
w tej drugiej, mniej aktywnej, niejednokrot-
nie jesteśmy zagubieni w jego nadmiarze. 
Nie dotyczy to jednak wszystkich, bo oto dziś 
jesteśmy gośćmi Teresy Fiedorczuk kobie-
ty, która po uzyskaniu wieku, w którym już 
się ”nic nie musi”, postanowiła być aktywna 
poprzez twórczość artystyczną, jaką jest ma-
larstwo.

Tereso, jako humanistka, była nauczyciel-
ka, matka wspaniałych trzech córek, upodoba-
łaś sobie blejtram i pędzel, jako środek wyrazu 
swoich emocji i widzenia rzeczywistości. Skąd 
to zainteresowanie?

Tak naprawdę, to kontynuuję to, co we 
mnie zaszczepił mój mąż. Mąż był człowie-
kiem wszechstronnie uzdolnionym. Malo-
wał, rzeźbił, grał na pianinie. Wiecie - jest 
powiedzenie, z kim przestajesz takim się 
stajesz - miałam to szczęście być z człowie-
kiem wyjątkowej wrażliwości i bardzo uta-
lentowanym. Po jego odejściu pozostały mi 
rekwizyty, które postanowiłam użytkować, 
a tym samym zagospodarować czas, jaki jest 
mi dany.

Gdzie nie popatrzeć to wszędzie wiszą i są 
porozstawiane pod ścianami obrazy - martwa 
natura, pejzaże, nawet ptaki i portrety. To jest 
orzeł prawda?

Tak, to jest efekt inspiracji, dwoma 
wierszami, których treść postanowiłam 
przenieść na płótno. Posłuchajcie, co o orle 
napisała Wanda Chotomska:

Orzeł
Skrzydła ma mocne I szerokie, jest bohate-

rem legend starych. Lata wysoko, tak wysoko, 
że u nas trafił na sztandary.

Albo ten Joanny Kulmowej:
Mój orzeł.
Mój orzeł nie jest czarny i drapieżny. Mój 

orzeł śnieżny. Nie taki, co się puszy i gardzi in-
nymi. On chce tylko wolnym być na wolnej zie-
mi. Płynąć do nieba rzeką spokojną. Srebrzyć 
się i lśnić jak wolność.

Tak, to te dwa wiersze zainspirowały 
mnie do namalowania opisanego w wier-
szach orła, toż to symbol wolności a zarazem 
nasze godło państwowe. Czy to nie piękne 
takie porównanie, przestworza i wolność. To 
przecież to, czego teraz doświadczam – wol-
ności i robienia tego, co lubię. Wiecie, jak 
trzymam w ręku pędzel i z pod niego ukazuje 
się to, co zamierzam powiedzieć, to czas dla 
mnie przestaje istnieć. Już piętnaście lat, kie-
dy blejtram i pędzel są moimi przyjaciółmi… 
Tak, w malarstwie znalazłam sposób na ży-
cie w tej jego części, kiedy już nic nie muszę. 
Inspiracją do tego, co robię jest każda oka-
zja, przeczytany wiersz, usłyszana melodia, 
jakieś wewnętrzne natchnienie, okoliczność, 

która wywołuje we mnie jakieś odczucia, 
wszystko to staram się przenieść na płótno. 
Nie zawsze wychodzi tak jakbym chciała, 
ale to już jest wynik moich niedoskonałości 
warsztatowych, cały czas się uczę i to mnie 
cieszy.

Pozwolisz, że zapytam. Widzę tu wspania-
ły księgozbiór, czy to kolejna pasja?

Czytanie jest sposobem rozwijania wy-
obraźni, a przede wszystkim wiedzy. Czyta-
nie było zawsze moją słabością, bo kimże jest 
człowiek bez książki.

Masz rację, dziś nie często spotyka się ludzi 
z książką w ręku. I na koniec zapytam o plany?

Nie planuję, chcę być zdrowa i pochłonię-
ta przez moje pasje.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowę przeprowadzili
 Zdzisław Hirsz i Stefan Woźniak

zdjęcie: Stefan Woźniak
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23 lipca 2017 r. był wielkim kolarskim 
świętem w Serocku. W sportowej rywalizacji 
ŻTC Bike Race wzięło udział 581 zawodni-
ków. Wśród nich było 45 pań. Tak wielka 
liczba uczestników zaskoczyła i ucieszyła 
organizatora tego sportowego wydarze-
nia, Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów. 
Współorganizatorem Mistrzostw był m.in. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku oraz 
mieszkaniec naszej gminy i zawodnik jedno-
cześnie, Akadiusz Szczerbiak Armag-Sport. 
Pan Arek  startował w grupie M40A na dy-
stansie 100 km, który przejechał w czasie 
02:21:44 zajmując 6 miejsce. W wyścigu 
przykładnie brał udział Kazimierz Kwiat-
kowski prezes zarządu ŻTC od 1996 r., któ-
ry w grupie M60B na dystansie 68 km zajął 
3 miejsce. Dużą grupę zawodników stanowi-

SPORT

Kolarskie Mistrzostwa Polski w Serocku za nami
li weterani szos, panowie z grupy wiekowej 
70 i 80 plus, którzy wzbudzali podziw swym 
wyglądem i kondycją. Kibicom i zawodni-
kom towarzyszyły ogromne emocje, ponie-
waż był to dzień prawdziwych sportowych 
zmagań na najwyższym poziomie - jednego 
dnia odbyły się trzy mistrzostwa – Mistrzo-
stwa Polski Masters i Cyklosport, Mistrzo-
stwa dla Amatorów oraz Mistrzostwa Polski 
branży IT w kolarstwie szosowym ze startu 
wspólnego. Dyrektorem zawodów był, jak 
w roku poprzednim, pan Wojciech Pawelec 
- od 2009 wiceprezes zarządu ŻTC. W cza-
sie mistrzostw, które trwały od godziny 8:00 
niemal do 19:00, konferansjerkę tradycyjnie 
prowadził pan Wiesław Drygała, który wie-
lokrotnie informował zawodników i kibiców 
o jubileuszu 600-lecia nadania praw miej-

skich Serockowi, o walorach krajobrazo-
wych, historycznych i turystycznych naszego 
miasta i gminy, no i oczywiście o doskona-
łych warunkach do uprawiania kolarstwa. 

Uroczystej dekoracji Mistrzów, w towa-
rzystwie Prezesa Polskiego Związku Kolar-
skiego, Dariusza Banaszka dokonali  Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock, pan Józef 
Zając oraz Prezes Fundacji Nova, pan Ro-
man Wiśniewski. Wszyscy zwycięzcy dosta-
li medale i prezenty od licznych sponsorów,  
a mistrzowskie koszulki zwycięzcom po-
szczególnych kategorii zakładał własnoręcz-
nie prezes PZK.

Organizatorom zawodów dziękujemy za 
wybranie, już po raz kolejny Serocka, na miej-
sce niezwykłych kolarskich wydarzeń i pro-
mocję naszych walorów. Zapraszamy za rok.
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