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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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to miesiąc w którym wspominamy 
Bohaterów poległych
w II wojnie światowej.

23 sierpnia 1939 r. został zawarty pakt 
o nieagresji pomiędzy III Rzeszą a ZSRR, 
znany także jako pakt Ribbentrop-Mołotow. 
Ów dokument zakładał pomoc technologicz-
ną oraz umowę handlową pomiędzy tymi 
państwami. Jednakże w dodatkowym tajnym 
protokole określono podział Europy Środ-
kowo-Wschodniej na dwie strefy wpływów: 
niemiecką i radziecką.

Niemcy zakładali, że wojna z Pol-
ską potrwa maksymalnie dwa tygodnie. 
Planowali wygrać przy użyciu doktryny 
Blitzkriegu, który zakładał połączone ude-
rzenie niemieckiego lotnictwa, piechoty 
i zagonów pancernych na pozycje obronne 
Polaków, przełamanie ich, okrążenie i jak 
najszybsze dotarcie do Warszawy. Atak 
na Rzeczpospolitą nazwali „Fall Weiss” 
(„Plan Biały”).

Jako pretekst do wypowiedzenia wojny 
miała posłużyć przeprowadzona 31 sierpnia 
prowokacja gliwicka. Esesmani przebrani 
w polskie mundury zaatakowali budynek 
radiostacji i nadali komunikat w języku pol-
skim nawołujący Polaków do antyniemiec-
kiego powstania na Śląsku.

Atak na Polskę rozpoczął się 1 września 
po godzinie 4 rano. Niemieckie lotnictwo 
zbombardowało przyczółki mostowe w Tcze-
wie i miasto Wieluń. Pancernik Schleswig-
-Holstein ostrzeliwał polską placówkę woj-

skową na Westerplatte, utrzymała się ona 
mimo oblężenia aż tydzień.

3 września nasi sojusznicy – Wielka 
Brytania oraz Francja wypowiedzieli wojnę 
Niemcom, lecz nie rozpoczęli żadnych dzia-
łań zbrojnych...

Początkowo walki polsko-niemieckie 
rozgrywały się na całej granicy państwa. Naj-
większe z nich to bitwa pod Mławą, Mokrą 
oraz Wizną. 8 września pierwsze niemieckie 
jednostki dotarły do Warszawy. W dniach 
9 -19 września rozegrała się największa bitwa 
Kampanii Wrześniowej, bitwa nad Bzurą. Ce-
lem bitwy było związanie walkami niemiec-
kich dywizji by odciągnąć je od pościgu za 
wycofującymi się polskimi armiami i dać sto-
licy czas na przygotowanie obrony. Warszawa 
broniła się do 28 września.

17 września na wschodnie ziemie II Rze-
czypospolitej wkroczyła Armia Czerwona. 
ZSRR wydało notę: „Warszawa przestała ist-
nieć jako stolica Polski. Rząd polski rozpadł 
się i nie przejawia żadnych oznak życia. Ozna-
cza to, iż państwo polskie i jego rząd faktycz-
nie przestały istnieć. Wskutek tego traktaty 
zawarte między ZSRR a Polską utraciły swą 
moc. (…) Rząd radziecki nie może również 
pozostać obojętnym w chwili, gdy bracia tej 
samej krwi, Ukraińcy i Białorusini, zamiesz-
kujący na terytorium Polski i pozostawieni 
swemu losowi, znajdują się bez żadnej obro-
ny.” (Nota ministra spraw zagranicznych 
ZSRR Wiaczesława Mołotowa w sprawie 
wkroczenia wojsk radzieckich na terytorium 
zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi 

przekazana ambasadorowi polskiemu w Mo-
skwie, Moskwa, 17.09.1939 r.).

Naczelny wódz – Edward Śmigły-Rydz 
rozkazał unikania walk z Armią Czerwoną, 
a jednocześnie nakazał ocalałym jednostkom 
Wojska Polskiego przedostanie się do Rumu-
nii i na Węgry a stamtąd do Francji. Rząd pol-
ski także wycofał się do granicy z Rumunią 
lecz został tam internowany.

Po kapitulacji Warszawy najdłużej bronił 
się Hel bo aż do 2 października. W dniach 
2 -5 października pod Kockiem miała miejsce 
ostatnia bitwa kampanii wrześniowej z udzia-
łem regularnych jednostek WP.

Serock we wrześniu ’39 r.
W wyniku bombardowania 5 września 

zniszczona została kamienica Jakowa Rosen-
berga, która znajdowała się na rogu ulic 3 maja 
i Kościuszki – obecnie w jej miejscu stoi DH 
„Wodnik”. W piwnicach kamienicy schowali 
się Serocczanie i uciekinierzy z Nasielska. Pod 
gruzami budynku zginęło od 50 do 70 osób.

Już 8 września Niemcy zaczęli przepro-
wadzać akcję wysiedlenia mieszkańców na-
rodowości żydowskiej z miasta. W wyniku 
wysiedlenia Serock utracił prawie 50% miesz-
kańców.

31 sierpnia br. na serockim rynku miesz-
kańcy, przedstawiciele władz samorządowych 
oraz gminnych instytucji złożyli kwiaty i za-
palili znicze pod tablicą upamiętniającą pole-
głych w II wojnie światowej.

Bartłomiej Błachnio

Wrzesień,
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INWESTYCJE

Oświetlenie uliczne wybudowane w 2017 r.
GEODEZJA

Informacja o zamierzonej zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe

GEODEZJA

Gminny Program Opieki nad Zabytkami  
na lata 2017-2020

INWESTYCJE

Atrakcyjne działki gminne na sprzedaż

INWESTYCJE

Droga Wola Kiełpińska - Skubianka wyremontowana

INWESTYCJE

Zmiana organizacji ruchu na ul. Rybaki w Serocku

Zakończone zostały prace związane z budową oświetlenia w miejscowościach Borowa Góra, Stasi Las, Dosin oraz Cupel.
Prace obejmowały budowę punktów świetlnych na placu zabaw w Borowej Górze, ul. Radosnej w Stasim Lesie, ul. Arciechowskiej we wsi 

Cupel, ul. Pięknej w Dosinie oraz przedłużeniu ul. Lipowej. Łącznie wybudowane zostały 103 nowe punkty świetlne wyposażone w energo-
oszczędne oprawy ze źródłem oświetlenia LED. Łączny koszt zrealizowanych inwestycji to blisko 350 tys. zł. 

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości stanowiących własności gminy Miasto i Gmina Serock przeznaczonych do sprzedaży. 
Wśród wystawionych nieruchomości można znaleźć działki położone w samym Serocku, jak również w okolicznych miejscowościach.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach na stronie www.serock.pl w zakładce „Atrakcyjne działki na sprzedaż”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy 

w Serocku, ul. Rynek 21 (pok. 50 i 52) lub telefonicznie (22) 782 88 28 lub (22) 782 88 31.

Zakończyła się kolejna inwestycja drogo-
wa Powiatu Legionowskiego. Odcinek drogi 
nr 1803W łączący Wolę Kiełpińską, Dosin 
i Skubiankę od 9 sierpnia jest już otwarty dla 
kierowców.

Przebudowa była kontynuacją wykona-
nego przez Powiat Legionowski w ubiegłym 
roku remontu jezdni i pobocza w Woli Kieł-
pińskiej na odcinku od drogi krajowej nr 62 
do cmentarza. Na całym 1300-metrowym 

odcinku drogi nawierzchnia jezdni najpierw 
została sfrezowana na głębokość ok. 3 cm, 
a następnie przykryta dwoma warstwami 
z mieszanki mineralno-asfaltowej o łącz-
nej grubości 8 cm. Na jezdni namalowano 
oznakowanie poziome. Drogę poszerzono 
o pobocze wykonane z kruszywa łamanego. 
Odwodnienie przebudowanej drogi będzie 
odbywało się jak dotychczas - powierzch-
niowo w utwardzone kruszywem pobocze. 

Równa i dobrze oznakowana droga to inwe-
stycja w wygodę i bezpieczeństwo jej użyt-
kowników.

Remont rozpoczął się 20 czerwca br. 
i prowadzony był przez wyłonioną w przetar-
gu firmę Polhild z Legionowa. Koszt inwesty-
cji wyniósł prawie pół miliona złotych, z cze-
go 170 tysięcy to dofinansowanie pochodzące 
z Miasta i Gminy Serock.

powiat-legionowski.pl

Z uwagi na charakter ul. Rybaki, która 
służy głównie mieszkańcom oraz, w dużej 
mierze, pieszym korzystającym z wyznaczo-
nego tą trasą pieszego szlaku turystycznego, 
podjęto decyzję o zmianie organizacji ruchu 
na tej ulicy. Nowa organizacja została opraco-
wana głównie z myślą o wyżej wspomnianych 
aspektach.

Najistotniejszą zmianą będzie wprowa-
dzenie strefy zamieszkania na odcinku, gdzie 
nie występuje chodnik.

Oznacza to, że na tym odcinku obowią-
zują szczególne zasady ruchu drogowego ta-
kie jak: 

- pierwszeństwo pieszych przed pojaz-
dami, 

- ograniczenie prędkości do 20 km/h, 
- parkowanie tylko w miejscach do tego 

wyznaczonych.
Dodatkowo w związku z powyższym wy-

znaczone będą miejsca przeznaczone do par-
kowania pojazdów.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Burmistrz Miasta i Gminy Serock infor-
muje, że obecnie trwają prace nad sporządze-
niem dokumentu „Gminny Program Opieki 
nad Zabytkami dla Gminy Miasto i Gmina 
Serock na lata 2017-2020” oraz aktualiza-
cją Gminnej Ewidencji Zabytków. Obowią-
zek sporządzenia tego dokumentu wynika 
z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Zgodnie z ww. ustawą program 
przyjmuje Rada Miejska, po uzyskaniu opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
wraz z Gminną Ewidencją Zabytków nie tylko 
wymienia zabytki zewidencjonowane na tere-
nie gminy, opisuje analizy zasobu dziedzictwa 

kulturowego w gminie jakich dokonano w od-
niesieniu do opracowań nadrzędnych, ale także 
wskazuje zadania jakie należałoby podjąć w celu 
właściwego zadbania o posiadane zabytki.

Dokument przygotowuje Biuro Badań 
i Dokumentacji Zabytków EwidencjaZabyt-
kow.pl Sp. z o.o., które jest upoważnione do 
prac w terenie, wykonywania fotografii wszyst-
kich elementów zabytkowych, w tym stano-
wisk archeologicznych, kontaktów z pracow-
nikami samorządu lokalnego oraz ze służbami 
konserwatorskimi, dokonywania uzgodnień 
w zakresie projektu oraz pozyskania wszelkich 
materiałów niezbędnych do wykonania po-
wyższego opracowania.

W związku z powyższym, Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock zwraca się z prośbą 
do mieszkańców o nieutrudnianie prac do-
kumentacyjnych i w miarę możliwości udo-
stępnianie terenów obiektów zabytkowych na 
czas prowadzenia badań.

Dodatkowych informacji w sprawie udzie-
lą Państwu pracownicy Referatu Gospodarki 
Gruntami, Planowania Przestrzennego i Roz-
woju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pod 
nr telefonów 22-782-88-27 lub 22-782-88-31, 
bądź pod adresem skrzynki elektronicznej: 
planowanie@serock.pl.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

W związku z licznymi nieścisłościami pojawiającymi się w prze-
kazie informacji na temat obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Serock, obejmującego m.in. 
teren dawnego składowiska odpadów we wsi Dębe oraz jego najbliż-
szego sąsiedztwa informujemy, że do porządku obrad najbliższej sesji 
Rady Miejskiej w Serocku, w dniu 31 sierpnia 2017 roku, Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock zgłosi inicjatywę uchwałodawczą, dotyczącą 
zapoczątkowania procesu zmiany tego planu miejscowego.

Pozytywne rozpatrzenie uchwały przez Radę Miejską będzie sta-
nowiło podstawę do uruchomienia procesu planistycznego, który do-
prowadzi do uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowa-
nia tego terenu. 

Zamierzona inicjatywa ma za zadanie zapobieżenie potencjalnym 
negatywnym następstwom obecnie obowiązującego planu, a także 
stanowi odpowiedź na postulaty społeczności lokalnej, dotyczące ko-
nieczności przeprowadzenia zmiany obowiązującego dokumentu. Pla-
nowana zmiana, w założeniu, uniemożliwi powstanie na terenie gminy 
przedsięwzięć niepożądanych, ze względu na ich potencjalny wpływ na 
stan środowiska naturalnego, krajobrazu i komfort życia mieszkańców. 

Odnosząc się do sygnałów docierających do Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Serocku, wg których obecnie obowiązujący miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dopuszcza powstanie na tym terenie 
składowiska odpadów o powierzchni ok. 15 ha pragniemy Państwa 
poinformować, że tereny wokół dawnego składowiska przeznaczone 
są w myśl obowiązującego planu miejscowego pod zabudowę przemy-
słowo – usługową. Wprowadzona funkcja umożliwia wykorzystanie 
tych terenów na cele związane z szeroko rozumianą działalnością go-
spodarczą (np. handel, różnego rodzaju usługi), co też obserwujemy. 
Obecnie obowiązujący plan dopuszcza na tym terenie również pro-
wadzenie działalności z zakresu gospodarowania odpadami, jednakże 
w celu ograniczenia intensywności jej występowania, plan wprowadził 
ograniczenie powierzchniowe, zgodnie z którym może ona stanowić 

do 40% powierzchni działek inwestycyjnych. Obowiązujący plan nie 
przewiduje powstania na tym terenie nowego składowiska odpadów.

Ponieważ sformułowane w dotychczas obowiązującym miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego narzędzia ochrony ładu 
przestrzennego zdają się w niewystarczającym stopniu spełniać swoją 
rolę, podjęto decyzję o przystąpieniu do sporządzania jego zmiany. 

Granice zamierzonej zmiany planu przedstawia poniższa grafika, 
opracowana na bazie obowiązującego studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Trzy proste kroki do prawidłowej segregacji 
odpadów opakowaniowych

Prawidłowa segregacja odpadów, choć 
wymaga niewielkiego wysiłku, tak naprawdę 
jest bardzo łatwa. Segregując musimy wie-
dzieć, że to nie tylko podział odpadów na 
poszczególne frakcje i wrzucenie odpadów 
do worka w odpowiednim kolorze, ale także 
dbałość o racjonalne zapełnianie worków od-
padami segregowanymi.

Wystarczą 3 proste kroki, aby nasza do-
mowa segregacja odpadów opakowaniowych 
była prawidłowa:

Krok pierwszy:
Przed wrzuceniem odpadów do worka 

usuń resztki zawartości z pojemników np. 
resztki żywności i innych zanieczyszczeń. 

Krok drugi:
Dokładnie zgnieć odpady w postaci bu-

telek plastikowych, kartonów typu TETRA-
-PAK po mleku i napojach oraz puszek alu-
miniowych. 

Krok trzeci:
Wrzuć odpady do worka o odpowiedniej 

kolorystyce: 
Worek żółty – tworzywa sztuczne, metal, 

opakowania wielomateriałowe
Worek niebieski – papier, tektura
Worek zielony – szkło

Dzięki tym zasadom nie tylko będziemy 
prawidłowo segregować odpady, ale również 
przyczynimy się do obniżenia kosztów trans-
portu i recyklingu odpadów.

UWAGA !!!
Niepełne worki oraz te, w których stwier-

dzona zostanie nieprawidłowo prowadzona 
segregacja nie będą odbierane.

W przypadku pytań, wątpliwości skon-
taktuj się:

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, 
05-140 Serock, tel. 22 782 75 73; 22 782 61 51, 
e-mail: mgzgk@serock.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

Kolejny raz usunięto w gminie szkodliwy azbest
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa informuje, że zakończyły się prace 
polegające na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu 
azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock 
w 2017 roku”. Całkowity koszt realizacji za-
dania wyniósł 33.883,15 zł. Zadanie zostanie 
dofinansowane do 85% ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe 
zaś ponad 15% pochodzić będzie z budżetu 
gminy. Zgodnie z zawartą umową demontaż 
i odbiór wyrobów zawierających azbest zreali-
zowała firma GREENLAND TECHNOLOGY 
Paweł Lewandowski, ul. Skoroszewska 5/63, 
02-495 Warszawa. Prace zostały przeprowa-
dzone w terminie od 26 lipca 2017 roku do 

31 lipca 2017 roku. W ramach zadania odebra-
no 97,102 ton wyrobów zawierających azbest 
i zdemontowano 16,505 ton pokryć dacho-
wych. Łącznie do unieszkodliwienia przeka-
zano przeszło 113 Mg eternitu, pochodzącego 
z 29 nieruchomości.

Osoby, które są zainteresowane bezpłat-
nym unieszkodliwieniem azbestu w 2018 
roku zachęcamy do składania wniosków. 

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na stro-
nie internetowej www.serock.pl w zakładce 
dla mieszkańca-ochrona środowiska-odbiór 
azbestu-komplet formularzy dla osób fizycz-
nych lub rolników. 

Więcej informacji można uzyskać w Re-
feracie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa lub pod nr tel. /22/ 782-88-40.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 
30.058,86 zł.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

W ostatnich miesiącach na terenie gminy Serock zostały zamontowane nowe tablice informacyjne. W ramach funduszu sołeckiego wyko-
nano tablice informacyjne w sołectwach: Wola Smolana, Ludwinowo Dębskie i Wierzbica. 

W Serocku i Jachrance pojawiły się również nowe mapy z naniesionymi ścieżkami rowerowymi. Miłośnicy dwóch kółek mogą z ich pomocą 
zaplanować dalszą podróż oraz zobaczyć, jakie atrakcje znajdą po drodze. 

INWESTYCJE

Nowe tablice informacyjne
Informacja Burmistrza

Miasta i Gminy Serock o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock 
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), podaję do publicz-
nej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za II kwartał 2017 roku.

WYKONANIE BUDŻETU
Dochody: Planowane dochody w wysokości 69.402.189,33 zł wykonano w kwocie 35.864.500,35 zł, co stanowi 51,68 % planu.
Wydatki:  Planowane wydatki w wysokości 75.920.179,32 zł wykonano w kwocie 34.292.747,09 zł, co stanowi 45,17 % planu.
Na koniec II kwartału 2017 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.571.753,26 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wniosek o 500+

Wnioski o świadczenia dla rodzin

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy od 1 października 
2017 r. do 30 września 2018 r.

Osoby, które wybiorą tradycyjną formę składania wniosków mogą to uczynić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15:
- poniedziałek w godzinach 8.00 – 18.00
- od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
Więcej informacji oraz wnioski do pobrania na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczął się nabór wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018 na fundusz alimentacyjny i świadczenia 
rodzinne.

Nowy okres zasiłkowy na świadczenia z funduszu alimentacyjnego trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
Nowy okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne trwa od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.
Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15:
- w poniedziałek w godzinach 8.00 – 18.00
- od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
Więcej informacji oraz wnioski do pobrania na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Związek małżeński w plenerze
Miasto i Gmina Serock cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród par zamierzających 
zawrzeć związek małżeński w plenerze.

Coraz bardziej popularną formą zawie-
rania ślubów cywilnych jest ceremonia zor-
ganizowana poza lokalem Urzędu Stanu Cy-
wilnego. ,,Śluby w plenerze”, oprócz tego, że 
stwarzają niezapomnianą atmosferę i nadają 
uroku całej ceremonii, są również udogod-
nieniem dla osób wstępujących w związek 
małżeński. W miejscu, w którym odbywa się 
ślub przeważnie organizowane jest również 
przyjęcie weselne.

Statystycznie wygląda to następująco. 
W 2016 roku odbyło się 41 ślubów w plene-
rze, natomiast w tym roku już na półmetku 
roku 2017 mieliśmy ok 70 par zainteresowa-
nych zaślubinami na terenie naszej gminy.

Gorąco zachęcamy do korzystania z na-
szej strony na Facebooku: Urząd Stanu Cy-
wilnego w Serocku, gdzie można znaleźć in-

formacje dotyczące działalności tej instytucji, 
jak również fotografie miejsc, w których od-
były się uroczystości ślubne. Zapraszamy!

Urząd Stanu Cywilnego w Serocku
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Zapraszamy pary obchodzące jubileusz małżeństwa
Mamy zaszczyt zaprosić dostojnych jubilatów na uroczyste obchody jubileuszu 60, 50 i 25-lecia  małżeństwa, które odbędą się w niedzielę 

17 września 2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Nadziei w Popowie Kościelnym. Uroczystej mszy świętej o godz. 11.00 przewodniczyć będzie 
J. E. Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce w obecności biskupa Piotra Libery,  biskupa płockiego. Szczegółowy program 
obchodów jubileuszu oraz wszelkie informacje są dostępne w urzędzie stanu cywilnego w serocku pokój numer 20 lub pod numerem telefonu: 
22 782 88 32. Zapraszamy!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie 
MAZOWSZE OD KUCHNI

Po raz pierwszy tygodnik  Mazowieckie 
ToiOwo organizuje konkurs kulinarny. Duże 
zainteresowanie polską, tradycyjną kuchnią, 
skłoniło nas do poszukiwań najlepszych pro-
duktów i ich wytwórców. Chcemy Ich Pań-
stwu zaprezentować.

Konkurs obejmuje trzy kategorie pro-
duktów:

1) PROSTO Z PIECA – wyroby piekar-
nicze i cukiernicze,

2) SŁOIKI NIE TYLKO NA ZIMĘ – 
przetwory owocowe, warzywne, mięsne 
i inne,

3) SWOJSKIE NAPITKI – nalewki, na-
stojki, miody i wina.

Niezależne jury wyłoni z nich „pereł-
ki”. Głównym kryterium będzie oczywiście 
wyjątkowy smak, wygląd, ale i estetyka po-
dania. Konkurs ma na celu zgromadzenie 
producentów żywności tradycyjnej. Jedno-
cześnie nasi czytelnicy znajdą tu najsmacz-
niejsze produkty.

Serdecznie zachęcamy do udziału w kon-
kursie wszystkich: lokalnych producentów, 
gospodarzy, osoby prywatne, koła gospodyń, 
gospodarstwa agroturystyczne.

Będzie to wspaniała okazja do zaprezen-
towania się szerszemu audytorium, nawiąza-
nia nowych kontaktów lub współpracy, zna-
lezienia nowych nabywców i degustowania 
wykwintnych specjałów w cudownej atmos-
ferze.

Dzięki gościnności gminy Serock, kon-
kurs odbędzie się podczas corocznego Święta 
Darów Ziemi. Dzięki temu, możemy poznać 
pielęgnowaną jeszcze na polskiej wsi trady-
cję dożynkową. Uroczysty korowód niosący 
wieńce, kosze dorodnych owoców, warzyw, 
ziół, grzybów i domowych przysmaków 
uświetni święto. Konkursy i zabawy będą do-
datkowo uprzyjemniać czas uczestnikom. Nie 
zabraknie też zabawy tanecznej.

Na zwycięzców naszego konkursu czeka-
ją nagrody. ZAPRASZAMY do Woli Kiełpiń-

skiej. Formularze zgłoszeniowe (do pobrania 
na stronie  http://jarmark24.pl/mazowsze-od-
-kuchni/  oraz w tygodniku ToiOwo) można 
składać do 1 września 2017 r. (do godziny 
13.00) w naszych biurach ogłoszeń osobiście:

Legionowo, ul. Rynek 2, tel. 22 774 13 31,
Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przejazd 5,
Pułtusk, ul. Rynek 16, tel. 23 692 86 45,
 Ciechanów, Plac Kościuszki 13A, lok. 9, 
tel. 665 999 549,
lub mailem: konkurs@tio.com.pl
Finał konkursu odbędzie się 3 wrze-

śnia 2017 r. w Woli Kiełpińskiej – adres: 
05-140 Serock, Wola Kiełpińska 6 (plac 
obok kościoła parafialnego pod wezwaniem 
Św. Antoniego).

Szczegóły w kolejnych wydaniach tygo-
dnika. Zapraszamy do zabawy i życzymy wy-
granej!

Jadwiga Wołynik 
j.wolynik@tio.com.pl 

tel. 509 607 023

OŚWIATA

Programy dofinansowane ze środków zewnętrznych

OŚWIATA

Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe 
na rok szkolny 2017/2018

OŚWIATA

Baza szkolna i przedszkolna

OŚWIATA

Zmiany w oświacie od nowego roku szkolnego
Stosownie do zapisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 wrze-
śnia 2017 r. dotychczasowe szkoły podstawo-
we stają się ośmioletnimi szkołami podstawo-
wymi, a gimnazja ulegną wygaszeniu. 

Sieć szkół na terenie gminy Miasto i Gmi-
na Serock będzie przedstawiała się następu-
jąco: 

• Szkoła Podstawowa w Jadwisinie z od-
działami przedszkolnymi;

• Szkoła Podstawowa w Serocku z oddzia-
łami przedszkolnymi, prowadząca w okresie 
od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r. klasy dotych-
czasowego Gimnazjum w Serocku;

• Szkoła Podstawowa w Zegrzu z oddzia-
łami przedszkolnymi, prowadząca w okresie 
od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r . klasy dotych-
czasowego Gimnazjum w Zegrzu;

• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli 
Kiełpińskiej łączący organizacyjnie Szkołę 
Podstawową oraz Przedszkole, prowadzący w 
okresie od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r. klasy 
dotychczasowego Gimnazjum w Woli Kieł-
pińskiej.

W związku ze zwiększonymi potrzebami 
na wychowanie przedszkolne od września 
zwiększa się liczba miejsc przedszkolnych 
o 3 oddziały, w tym: 1 oddział przedszkolny 
w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej, 1 oddział 
przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jadwi-
sinie oraz 1 oddział przedszkolny w Szkole 
Podstawowej w Zegrzu.

Jeszcze we wrześniu, w niektórych pla-
cówkach przedszkolnych będą wolne miejsca 
m.in. w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej.

Wśród istotnych zmian wymienić na-
leży także zmiany w kadrze kierowniczej 

szkół i przedszkoli. Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Jadwisinie została Pani 
Małgorzata Leszczyńska, w Szkole Podsta-
wowej w Serocku dyrektorem będzie nadal 
Pani Krystyna Affek a wicedyrektorami 
Pani Małgorzata Szczerba i Pani Barbara 
Pszczoła, w Szkole Podstawowej w Zegrzu 
wicedyrektorem będzie Pani Małgorzata 
Paliszewska, w Samorządowym Przedszko-
lu w Serocku wicedyrektorem będzie Pani 
Monika Zegadło.

Nastąpiły duże zmiany wśród kadry 
nauczycielskiej, które wynikają ze zmian 
systemowych i programowych w oświacie, 
szczególne informacje w tym zakresie będą 
podawane przez dyrektorów poszczególnych 
placówek. 

Alicja Melion
Dyrektor ZOSiP

Od września do grudnia 2017 r. konty-
nuowany będzie program „Umiem pływać 
w gminie Serock” dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki; 133 uczniów 
klas III szkół podstawowych będzie uczęszczać 
na zajęcia nauki pływania na basenach w Sta-
nisławowie Pierwszym w gm. Nieporęt oraz 
w hotelu Warszawianka w Jachrance. Dla każ-
dego ucznia na naukę pływania przewidziano 
20 godzin. Program jest bezpłatny dla uczniów 
i stanowi systemową naukę pływania dzieci 
w gminie Serock.  Jest to kontynuacja projek-
tu, który rozpoczął się w lutym 2017 r. Gmina 
Serock uzyskała wtedy dofinansowanie w wy-
sokości 37.900,00zł, co stanowi 50% kosztów 
realizacji programu,  połowę kosztów gmina 
pokrywa ze środków własnych.         

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Ko-
pernika w Serocku będzie realizowała od 

września Rządowy program „Bezpiecz-
na+”. Projekt pt. „Każdy inny, wszyscy 
tacy sami” ma na celu integrację środowi-
ska szkolnego i bliskiego otoczeniu dziec-
ka oraz uczniów ze szkoły podstawowej 
z uczniami oddziałów gimnazjalnych. 
W ramach tego przedsięwzięcia zainicjo-
wane zostaną działania mające nauczyć 
uczniów podstawowych umiejętności 
społecznych, właściwego komunikowania 
się z rówieśnikami, panowania nad emo-
cjami, szacunku do starszych i niepełno-
sprawnych.

Uczniowie wezmą udział w warsztatach 
prowadzonych przez specjalistów dotyczą-
cych integracji oraz postaw prospołecznych. 
Obejrzą spektakle terapeutyczne, wezmą 
udział w spotkaniach z osobami niepełno-
sprawnymi.

Odbędą się szkolenia dla nauczycieli 
oraz pedagoga i psychologa, zostaną również 
zorganizowane warsztaty dla rodziców. Na 
realizację programu szkoła uzyskała środki 
od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 
10.273,00 zł, co stanowi 80% kosztów reali-
zacji zadania. 20% kosztów pokrywa gmina 
Miasto i Gmina Serock. 

W nowym roku szkolnym prowadzone 
będą również zajęcia sportowe koordynowa-
ne przez Unię Związków Sportowych Warsza-
wy i Mazowsza, w oparciu o środki pozyskane 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do końca 
roku kalendarzowego w szkołach będą odby-
wały się dodatkowe zajęcia sportowe m.in. 
piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, 
lekkoatletyka. 

Alicja Melion 
Dyrektor ZOSiP

Od 1 września 2017 roku, uczniowie kla-
sy I, IV, VII szkoły podstawowej otrzyma-
ją zupełnie nowe książki, czyli podręczniki 
i ćwiczenia, zgodne z wprowadzaną podstawą 
programową kształcenia ogólnego. Pozosta-
łe klasy szkoły podstawowej II, III ,V oraz 
II klasa gimnazjum otrzymają podręczniki 
z poprzednich lat i nowe ćwiczenia.

Bezpłatnie książki do szkoły otrzymają 
także uczniowie, którzy nie zostali objęci do-
tacją w zeszłym roku, a więc: VI klasa szkoły 
podstawowej i III klasa gimnazjum. 

Jest to pierwszy rok szkolny, kiedy 
wszystkie klasy szkoły podstawowej i gim-
nazjum otrzymają darmowe podręczniki.

Podręczniki do nieobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wy-
chowanie do życia w rodzinie oraz podręcz-
niki do zajęć dodatkowych zakupują rodzice.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. Zespołu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli w Serocku  22 768 35 65.

Alicja Melion
Dyrektor ZOSiP

W tym roku szkolnym zostanie oddana 
do użytku dobudowana część budynku Szko-
ły Podstawowej w Jadwisinie z modernizacją 
dotychczasowego budynku:

- dobudowano część przedszkolną z za-
pleczem sanitarnym i szatniami co stano-
wi połączenie dotychczasowego budynku 
szkoły z budynkiem świetlicy i stołówki 
szkolnej, 

- pomieszczenia administracyjne i gospo-
darcze,

- wyposażono budynek w platformę do 
przewozu osób niepełnosprawnych,

- zmodernizowano pomieszczenia sto-
łówki, świetlicy szkolnej oraz szatni,

- wyremontowano sanitariaty w budynku 
szkoły.

Nowe sale i pomieszczenia zostały także 
wyposażone w sprzęt oraz pomoce dydak-
tyczne.

W Szkole Podstawowej w Zegrzu wyko-
nano kapitalny remont instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej oraz wyremontowano sanitariaty 
szkolne i wymieniono podłogę w sali gimna-
stycznej.

W Szkole Podstawowej w Serocku wy-

konano remont zaplecza sportowego sali 
gimnastycznej tj. szatni dla uczniów, części 
sanitarnej oraz pomieszczeń dla nauczycieli 
wychowania fizycznego.

W Przedszkolu w Zegrzu przeprowadzo-
no remont wewnętrzny w budynku, polega-
jący na wymianie podłóg i drzwi wewnętrz-
nych.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Woli Kiełpińskiej przygotowano salę oraz 
łazienkę dla potrzeb przedszkola.

Alicja Melion
Dyrektor ZOSiP
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W dniach od   9 lipca do  13 lipca 2017 r. 
grupa nauczycieli Gimnazjum im. Romualda 
Traugutta w Serocku uczestniczyła w szko-
leniu w Lizbonie realizowanym w ramach 
projektu Erasmus + „Mobilność Kadry Edu-
kacyjnej”. Celem udziału w szkoleniu było 
poszukiwanie aktywizujących metod pracy 
z uczniami, które pozwoliłyby na uczynie-
nia z nich znaczących partnerów procesu 
edukacyjnego. Takim oddziaływaniom na 
ucznia sprzyja m.in. coraz częściej wykorzy-
stywana  edukacja  tzw. „nieszkolna”. Podczas 
zajęć, które odbywały się poza placówkami 

oświatowymi  uczestnicy kursu  mieli oka-
zję doświadczyć, że edukacja autdoorowa to 
wielki  i bardzo różnorodny obszar wypełnia-
ny przez różne instytucje i stowarzyszenia, 
dostarczający  wielu bodźców i impulsów in-
formacyjnych, które znacząco oddziałują na 
dzieci i młodzież, a odpowiednio wykorzy-
stane mogą wpłynąć na wzbogacenie procesu 
edukacyjnego.

Uczestnicy szkolenia wrócili z przekona-
niem, że współczesny system edukacyjny nie 
kończy się na szkole i oddziaływaniach for-
malnych na ucznia. Dzieci i młodzież, a tak-

że dorośli, w coraz szerszym zakresie uczą 
się i wychowują pod wpływem oddziaływań 
szeroko rozumianego środowiska nieszkolne-
go - czyli poza ramami edukacji intencjonal-
nej organizowanej przez szkoły. Nauczyciele 
uczestniczący w zajęciach prowadzonych 
w różnych instytucjach mieli okazję poznać 
jak wielki potencjał edukacyjny tkwi  w nie-
szkolnej przestrzeni  życia dzieci i młodzie-
ży, który przy odpowiednim wykorzystaniu 
może w znacznym stopniu wpłynąć na kształ-
towanie postaw i poglądów ucznia.

Dyrektor Gimnazjum w Serocku

OŚWIATA

Nauczyciele gimnazjum w Serocku 
uczestnikami szkolenia w Lizbonie

W Klubie Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki 8A w cza-
sie wakacji odbywały się warsztaty pn. Szkoła Młodych Artystów, 
na które dzieci i młodzież zaprosiła Pani Bogusława Żaczkiewicz. 
Prowadzone we wtorki i piątki warsztaty cieszyły się wielką popu-
larnością. Od 11 do 30 września w serockim ratuszu można będzie 
oglądać wystawę prac wykonanych przez dzieci i młodzież podczas 
warsztatów. 

Bardzo dziękuję wszystkim Młodym Artystom za twórcze spędzenie 
dziewięciu tygodni wakacyjnych. Poznałam podczas nich wspaniałych, 
młodych ludzi o wielkim sercu.

Mieliśmy okazję uczyć się od siebie nawzajem, obżerać się słody-
czami i bawić w wesołej atmosferze. Odkrywaliśmy swoje możliwości 
i upodobania.

Fantastycznie było patrzeć jak z symbolicznych pąków dzieci prze-
obrażały się we wspaniałe  kwiaty. Z niezgrabnych poczwarek rodziły się 
wspaniałe motyle.

Od września będziemy kontynuować nasze spotkania w Klubie Ak-
tywności Społecznej.

Wraz z dziećmi serdecznie dziękuję władzom samorządowym za 

Warsztaty w Szkole Młodych Artystów

RÊKODZIE£O
WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW SZKO£Y M£ODYCH ARTYSTÓW, 

W RAMACH KTÓREJ W OKRESIE WAKACYJNYM 

PROWADZONE BY£Y WARSZTATY RÊKODZIELNICZE 

POD OPIEK¥ PANI BOGU£SAWY ¯ACZKIEWICZ. 

11-30 WRZEŒNIA 2017 
HOL W SEROCKIM RATUSZU

dofinansowanie i pomoc w organizacji warsztatów. Dziękuję również 
Pani Sylwii Kobus za cierpliwość i pomoc w doprowadzaniu sali klubu 
do stanu użyteczności po każdych zajęciach. 

Bogusława Żaczkiewicz 
 pracownia Mecholówka 

oraz Młodzi Artyści 
– uczestnicy letnich warsztatów

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store

POBIERZ Z

Windows Store

Od kilku lat Urząd Miasta i Gminy Serock 
oferuje mieszkańcom bezpłatny system infor-
macji SMS, za pomocą którego przekazujemy 
najważniejsze informacje z gminy. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom użytkowników w tym 
roku poszerzamy usługi informacyjne o możli-
wość pobrania aplikacji mobilnej na smartfony. 

Bezpłatny system informacji lokalnej 
działa już w kilkuset gminach i miastach. Za 

jego pomocą samorządy i różne podmioty 
przekazują na bieżąco informacje o sprawach 
wpływających na komfort życia mieszkań-
ców. System pozwala na komunikację kana-
łami (do wyboru): SMS oraz przez aplikację 
Blisko. 

Wybierz system powiadamiania i bądź 
na bieżąco z informacjami z Urzędu Miasta 
i Gminy Serock. 

UWAGA: Prosimy, aby wybrać tylko 
jedną usługę – użytkownicy tradycyjnych 
telefonów komórkowych – usługę informa-
cyjną sms, natomiast użytkownicy smartfo-
nów aplikację BLISKO. Ściągając aplikację 
BLISKO mają Państwo możliwość podania 
swojego numeru telefonu, wówczas będziecie 
mogli również otrzymywać wiadomości SMS. 

Szczegóły na ulotce poniżej.

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy
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Mural historyczny w Zegrzu
Inspiracją do namalowania muralu była 

chęć zagospodarowania pustych ścian bu-
dynków garażowych przy ul. Groszkowskie-
go w Zegrzu przez zaprezentowanie na nich, 
w formie dzieła wielkoformatowego, bogatej 
historii tej miejscowości.

Mural zajmuje powierzchnię 200 m2. Po-
dzielony został na kilka części, z których każ-
da przedstawia osobną scenę nawiązującą do 
wydarzeń i osób, które w historii Zegrza się 
pojawiły i miały wpływ na obecny charakter 
Inicjatorem przedsięwzięcia był Przewodni-
czący Zarządu Rady Osiedla Zegrze Mariusz 
Kusiak oraz Radny Rady Miejskiej w Serocku 
Sławomir Osiwała.

Autorem i wykonawcą projektu jest Rafał 
Roskowiński (autor projektu muralu histo-
rycznego w Legionowie). W wykonaniu ma-
lowidła pomagała mu Katarzyna Jurga.

Projekt powstał  po konsultacji historycz-
nej z dr. Mirosławem Pakułą – kierownikiem 
filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Le-
gionowie.

Mural został sfinansowany ze środków 
Miasta i Gminy Serock, Powiatu Legionow-
skiego i Pałacu Zegrzyńskiego.

Zapraszamy do oglądania tego oryginal-
nego dzieła sztuki ulicznej, które z pewnością 
stanie się nie tylko atrakcją turystyczną, ale 
również trwałym elementem edukacji spo-
łecznej. Przy okazji prezentacji muralu chce-
my Państwu przybliżyć historię Zegrza.

Zegrze to niewielkie osiedle położone na 
malowniczym, wysokim prawym brzegu Nar-
wi w gminie Serock w powiecie legionowskim. 
Dla większości przyjezdnych i turystów, to po 
prostu zwykłe „osiedle wojskowe” z charaktery-
stycznymi budynkami z lat 50. XX wieku. Nie 
każdy zdaje sobie sprawę z tego, że Zegrze ma 
niezwykle długą i bogatą historię. Jej pierwszy 
zapis datuje się na 1237 rok, kiedy to nazwa tej 
miejscowości zapisana została jako Sieger.

Zgersz (1349), Sgyerzs (1424), Szgerz 
(1425), Zgierz (1576) w początkach swoje-
go rozwoju najprawdopodobniej był jednym 
z punktów etapowych zapewniających moż-
liwość bezpiecznego postoju w podróży. Naj-
prawdopodobniej stała przeprawa przez Narew 
z ziem Prusów przez Pułtusk, Serock, Zegrze 
do Jazdowa oraz grodów książęcych w Czersku 
zwiększała atrakcyjność tego miejsca.

W 1377 r. książę Janusz I nadał swemu 
marszałkowi nadwornemu, Sasinowi ze Sma-
rzewa (Smardzewa) z rodu Prawdziwców, 
przywilej do pobierania cła na Narwi w Ze-
grzu, czyli prawo do założenia komory celnej 
i ściągania opłat od przepływających tratw 
i statków rzecznych. Była to kolejna komora 
celna po komorze istniejącej już w Serocku. 
Źródła z 1453 i 1487 r. podają, że to właśnie 
Sasin wybudował w Zegrzu fortalicję z wieżą 
obronną, rodzaj zameczka zapewniającego 
bezpieczeństwo rodzinie na wypadek najazdu 
wroga lub innych niepomyślnych wydarzeń. 
Być może jemu też trzeba przypisać epizod 
miejski w historii Zegrza, to jest inicjatywę 
lokacji miasta w Zegrzu, jako ośrodka wło-
ści możnowładczej. Jak pokazują zachowa-
ne dokumenty od 1424 r. do 1532 r. Zegrze 
jest nazywane miastem, a jego mieszkańcy, 
mieszczanami.

Po śmierci Sasina wspomniane dobra 
stały się współwłasnością jego syna Turpi-
na i córek, a następnie ich spadkobierców. 
Z upływem czasu prawa własności ziem Ze-
grza nabyli bracia Jan Rogala i Rogala z Wę-
grzynowa, synowie podskarbiego Janusza I 
Rogali z Węgrzynowa, Ścibor z Sąchocina, 
marszałek dworu Janusza I, a po nim Jerzy 
Stromiło z Dmoszyna – późniejszy chorąży 
i kasztelan lwowski.

W XVI w. Zegrze utraciło status miejski 
i nazywane jest już wsią. W owym czasie w Ze-
grzu funkcjonował kościół parafialny, zapew-
ne drewniany, nad którym pieczę sprawował 
pleban wraz z dwoma wikariuszami. Historia 
kościoła sięga początków XIII wieku. Działała 
również szkoła parafialna, wymieniana w do-
kumentach kościelnych na początku XV w. 
Prawdopodobnie w Zegrzu znajdowały się 
także dwory i folwarki właścicieli dóbr, a przy 
nich czeladź. Gospodarstwa mieli tu również 
kmiecie i młynarz obsługujący młyn wodny.

W czasie potopu szwedzkiego Zegrze 
i okoliczne wsie zostały poważnie zniszczone, 
co spowodowało znaczny spadek zaludnienia 
i powszechne zubożenie. Dobra zegrzyń-
skie pozostawały podzielone. W 1662 r. ich 
właścicielami byli najpierw Kuklińscy oraz 
Janusz Wessel (wojewoda płocki w latach 
1662 – 1667), następnie - części ziem - Kra-
sińscy. W 1752 r. Antoni Krasiński, kasztelan 
zakroczymski, kupił pozostałe tereny Zegrza 
i Woli Zgierskiej. Sześć lat później wystawił 
tu kościół murowany, otwierając nową epokę 
w dziejach ośrodka. Od 1795 r. Zegrze znaj-
dowało się w zaborze pruskim, później od 
1807 r. w Księstwie Warszawskim, a od 1815 r. 
w Królestwie Polskim. W czasach Królestwa 
Polskiego wybudowano na Narwi drewniany 
most drogowy, dzięki czemu wzrosła ranga 
Zegrza. Most mocno ucierpiał podczas po-
wstania listopadowego w 1831 roku. Częścio-
wo spalony podczas walk przez Rosjan, został 
jednak odbudowany przez oddział polskich 
saperów z Warszawy (dziś nie istnieje). 

W 1862 r. właścicielami Zegrza zosta-
li Radziwiłłowie. W 1887 r. rząd rosyjski 
podjął decyzję o budowie w Zegrzu twier-
dzy zaporowej. W związku z tym wyku-
piono znaczną część wsi, w tym zegrzyński 
majątek Radziwiłłów oraz murowany już 
kościół, który z czasem przebudowano na 
rosyjską cerkiew. Do prac fortyfikacyjnych 
przystąpiono około 1890 roku. Wybudo-
wano koszary, prochownie oraz dwa forty 
ziemno-betonowe połączone rowem i wa-
łem ziemnym (istnieją do dziś), za którym 
zbudowano brukowaną drogę oraz poło-
żono tory kolejki wąskotorowej. Od chwili 
powstania twierdzy, Zegrze stanowiło jed-
no z głównych ogniw trójkąta strategiczne-
go Warszawa – Modlin – Zegrze. Twierdza 
w Zegrzu istniała i funkcjonowała jako 
obiekt militarny do 1915 roku, jednak nigdy 
nie toczyły się tu żadne większe walki.

W celu usprawnienia komunikacji przez 
Narew, w latach 1894 – 1897, wybudowano 
dwa mosty. Były to: tymczasowy most ły-

żwowy z elementów drewnianych i blachy, 
o długości 320 metrów oraz solidniejszy 
stalowy most kratowy o długości 315 me-
trów. Jego projektantem był znany inżynier 
Mieczysław Marszewski. W planach była 
także budowa mostu kolejowego, jednak 
inwestycja ta nigdy nie została zrealizo-
wana. Most Marszewskiego przetrwał do 
roku 1915, kiedy to został wysadzony przez 
wycofujących się Rosjan. Prowizorycznie 
naprawili go Niemcy. Na początku lat trzy-
dziestych na Narwi postawiono most o cha-
rakterystycznych łukowych przęsłach. Nie-
stety ta swoista wizytówka Zegrza została 
rozebrana w 2003 roku, nie wytrzymując 
próby czasu i ulegając naciskowi potężnej 
ilości pojazdów poruszających się po tym 
moście.

Zegrze, od momentu odzyskania przez 
Polskę niepodległości, zajęte zostało przez 
Wojsko Polskie i wykorzystane w charak-
terze Ośrodka Szkolenia Wojsk Łączności. 
Od 1919 roku aż po dzień dzisiejszy pełni tę 
funkcję. Dodać należy, że już w dwudziesto-
leciu międzywojennym powstało na terenie 
Zegrza osiedle wojskowe, a po wojnie kilka 
ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych. 
Przebudowany w 1932 roku z cerkwi kościół, 
stał się kościołem garnizonowym i istniał aż 
do zbombardowania w 1944 roku. Ruiny ko-

ścioła wysadzono w 1987 roku a rozebrano 
ostatecznie w 1999 roku. W tym też czasie 
przystąpiono do budowy nowego kościoła 
garnizonowego, który konsekrowany został 
w 2007 roku.

Obecnie Zegrze jest drugą co do wiel-
kości, po Serocku, miejscowością w gminie 
Serock. Na jej terenie znajduje się osiedle 
zamieszkiwane przez około 1100 mieszkań-
ców, Centrum Szkolenia Łączności i Infor-
matyki, 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 
inne jednostki wojskowe, oraz hotel i ośrodki 
szkoleniowo-wypoczynkowe takie jak „War-
szawianka” czy ośrodek Wojskowej Akademii 
Technicznej.

Historie małych miejscowości często 
umykają uwadze nawet i ich mieszkańców. Są 
zapominane, a tym samym zatraca się charak-
ter danego obszaru, jego tradycje i dorobek 
kulturalny. Brak więzi terytorialnej skutkuje 
utratą więzi społecznych, dlatego tak ważne 
jest krzewienie tradycji i przypominanie hi-
storii miejsca, obszaru czy regionu. 

Mariusz Kusiak
Na podstawie:

http://www.x68.cba.pl/zalewzegrzynski.
net.historiaregionu.html
Konsultacja historyczna

– dr Mirosław Pakuła
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Piknik jakiego w Serocku jeszcze nie było

uczestnicy Pikniku, którzy tak licznie przy-
byli na serocki rynek, by wspólnie świętować 
jubileusz miasta.

O historii z impetem
Grupę średniowiecznych wojów mieli-

śmy okazję podglądać już niejednokrotnie 
na warsztatach barbarkowych. Wiedzieli-
śmy jednak, że ci dzielni mężowie na pod-
grodziu nie pokazali jeszcze wszystkiego. 
Że mają jeszcze niejednego asa w przedra-
mienniku. Nie myliliśmy się. Zaintereso-
wanie, jakie wzbudzili wśród piknikowej 
publiczności jest doskonałym potwier-
dzeniem tego, że współcześni Serocczanie 

chętnie spotkaliby się ze średniowiecznymi 
przodkami.

Niejeden śmiałek rwał się, aby stanąć z ry-
cerzami w szranki. Niejedno dziecko stawiło 
czoła przerażającemu smokowi. Niejedna nie-
wiasta, w końcu, pod okiem urokliwej kuchar-
ki poznawała tajniki średniowiecznej kuchni.

Żar lał się nie tylko z nieba, ale również 
z żądnej walk gawiedzi skandującej imiona 
rycerzy walczących na… życie i życie. O tym, 
co się działo pod zbrojami rycerzy – wiedzą 

tajmy, że czarny proch jest bezpieczny tylko 
wtedy, kiedy decyduje o tym jego właściciel) 
ale i czerpiący radość z biwakowania. Swoją 
wiedzą ochoczo dzielili się z gośćmi zapewne 
z nadzieją na owocny werbunek młodych żoł-
nierzy lub pomocnych markietanek.

Opowiadaniu historii towarzyszy pewna 
magia. Nie sposób bowiem przedstawić daw-
ne dzieje bez mentalnego przeniesienia się 
w inną rzeczywistość. Piknikowa opowieść 
historyczna była wyjątkowa z jednego po-
wodu: stworzyli ją ludzie, którzy nie tylko są 
historycznymi zapaleńcami, ale również mają 
misję, aby swą historyczną wiedzą dzielić się 
z innymi. Podczas przedsięwzięcia zaprezen-
towali się: Grupa rekonstrukcyjna Templum 
Temporis, Żołnierze 8. Pułku Piechoty Księ-
stwa Warszawskiego, Żołnierze Zgrupowania 
Zegrze, Stowarzyszenie Miłośników Skubian-
ki oraz Zespół Tańców Dawnych Belriguardo. 
Ważną rolę w tej opowieści odegrali również 

Gorąca atmosfera
Piknik był pełen atrakcji i pełen prezen-

tacji. Mogliśmy obejrzeć tańce dawne, pokaz 
mody dawnej oraz żonglerkę flagami w wyko-
naniu grupy Belriguardo, występy piosenek 
żydowskich w wykonaniu Stowarzyszenia 
Miłośników Skubianki, widowiskowe tur-
nieje rycerskie i wystrzały z armaty. Można 
było również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
w zabytkowym samochodzie Pana Zejdlera, 
zakupić gliniane, filcowe i „średniowieczne” 
pamiątki. Można było zakuć niepoczciwych 
w dyby i wcielić się w rolę kata, ale uspoka-
jamy – żadna głowa tego dnia nie poleciała.

Na pikniku była również okazja do skosz-
towania dawnych potraw. Ale posilić można 
się było również  w jednym z lokali gastro-
nomicznych, które na tę okazję przygotowały 
specjalne serockie potrawy.

Piknik zakończył się fenomenalnym, 
plenerowym koncertem grupy klezmerskiej 
Saleh.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział 
w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Za 
wszystkie dobre słowa, wspólne świętowanie 
i Państwa zaangażowanie w tworzenie histo-

tylko ich giermkowie, którzy cucili tychże po 
widowiskowych walkach – podobno jednych 
zmógł upał, innych czarna zaraza.

Żołnierze 8. Pułku Piechoty Księstwa 
Warszawskiego, to niepisani potomkowie se-
rockich napoleończyków. Dumni i szarmanc-
cy zarazem. Odważni (bo jak inaczej nazwać 
tych, którzy obcują z czarnym prochem wsy-
pując go do armaty i karabinów, a pamię-

rii. Dziękujemy współorganizatorom i na-
szym partnerom za świetną współpracę.

Większość imprez jubileuszowych już za 
nami, ale to nie znaczy, że kończymy święto-
wanie. O planowanych w ramach jubileuszu 
inicjatywach opowiemy Państwu wkrótce.

Redakcja

Żołnierze Zgrupowania Zegrze nie tylko 
prezentowali swój żołnierski ekwipunek, ale 
również zapraszali do pancernego wozu bo-
jowego. Dzieciaki i dorośli z zapałem wyma-
chiwali szablami i mierzyli z karabinów pod 
okiem rekonstruktorów.

Gwarno i barwnie było na uliczce ży-
dowskiej, przygotowanej przez Stowarzysze-
nie Miłośników Skubianki. Można tu było 
spotkać bardzo poczciwych Żydów – chętnie 
karmiących wszystkich zgłodniałych uszami 
Hamana i pojących spragnionych orzeźwiają-
cą lemoniadą; raczących humorem i pokojo-
wym pozdrowieniem.

Żydowskie dzieci grały w dawne gry i za-
praszały do zabaw, a w przerwach szyły wian-
ki w zakładzie krawieckim.

W roku jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi poprzez 
różnego rodzaju przedsięwzięcia zabieramy Państwa w historyczną podróż 
przez dzieje naszego miasta, które – jak wiemy – sięgają Średniowiecza. 
Piknikiem Historycznym, 30 lipca, chcieliśmy w szczególny sposób uczcić 
tegoroczną rocznicę, powracając do średniowiecznego, napoleońskiego 
 i międzywojennego Serocka.
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PASJE NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Elżbieta Ekiert - Żyć pełnią życia

– Znamy się i przyjaźnimy od wielu lat, 
dlatego przyjęłam od Rady Seniorów propo-
zycję porozmawiania z Tobą- o Tobie. To dla 
mnie wyróżnienie, że mogę przedstawić Cię 
szerokiej rzeszy czytelników. Dziękuję, że 
zgodziłaś się na tę rozmowę. Jesteś osobą nie-
zwykle aktywną. Zawsze tak było?

Zawsze byłam aktywna. Moja aktyw-
ność narodziła się w harcerstwie. Żyrardow-
ska grupa harcerska była inicjatorem i or-
ganizatorem wielu imprez kulturalnych dla 
środowiska. To już we mnie zostało. Na mar-
ginesie – z grupą harcerzy z Zegrza przyjaźnię 
się do tej pory. Co jakiś czas się spotykamy. 
Jako nauczycielka realizowałam się także jako 
osoba odpowiedzialna za dekoracje szkolne, 
konkursy plastyczne dla uczniów itp.

– Teraz również bierzesz na siebie pew-
ne zobowiązania, przy czym wiele z nich 
to rodzaj samorealizacji, bo jesteś kobietą 
o ogromnej palecie zainteresowań i form 
twórczości: malujesz, piszesz, śpiewasz, recy-
tujesz, robisz na drutach… Dopowiedz, pro-
szę, jeśli o czymś zapomniałam. A przecież 
jeszcze zostaje czytanie książek. Jak Ty to ro-
bisz? Jak znajdujesz na to wszystko czas?

Czas na samorealizację znalazłam dopiero 

wtedy, gdy zostałam sama – dzieci usamodziel-
niły się a mąż zmarł. Zaczęłam malować, ale 
nie było mi z tym do końca dobrze, bo byłam 
sama. Przytłaczała mnie pustka. Musiałam 
się z tego stanu wyrwać – ruszyłam na krót-
kie wyprawy po Polsce. I wtedy zaczęłam pisać 
wiersze. Było to w Jurze. Stałam przy trzech 
skałach, chłonęłam przestrzeń i słowa same 
układały mi się w wiersz:

Czego mi jeszcze potrzeba? 
Muzyki wiatru, bezkresu nieba, 
przestrzeni na oddech głęboki 
aż po horyzont szeroki, 
czasu, który nie leci na marne 
na myśli- oby nie czarne… 
Wewnętrznej ciszy, 
na tle której słychać szept sumienia. 
A czasem – pomocnego ramienia, 
które mi nie pozwoli 
wpaść w dół duchowej niedoli.

– Przejmujące! Z pewnością poproszę 
Cię o jeszcze a teraz wróćmy do bogactwa 
zainteresowań. Przyznam, że szczególnie 
podziwiam Twój talent malarski. Widziałam 
kilka Twoich prac i wszystkie mnie urzekały, 
ale portret Jana Pawła II, który znajduje się 
w Waszym kościele garnizonowym w Zegrzu, 
dla mnie jest majstersztykiem. Zresztą pozna-
wałam kolejne fazy powstawania tego obrazu 
i przyznam, że – chociaż byłam naocznym 
świadkiem – wciąż nie mogę pojąć, jak to się 
dzieje, że spod kolejnych ruchów pędzla wy-
łania się żywy – myślący i czujący – prawdzi-
wy człowiek…

Lubię malować i robię to okazjonalnie, ale 
samotność w procesie twórczym jest dla mnie 
pewnym ciężarem, dlatego wyszłam do ludzi 
i moja aktywność znalazła ujście w śpiewie /
chór UTW Belcanto w Legionowie i w recyta-
cjach Teatrzyk amatorski Etiuda przy MOK 
w Legionowie oraz Teatr po 40-tce w Zegrzu 

– przy okazji dodam, że w programach tych te-
atrów wykorzystano także moje wiersze.

– Zostańmy chwilę przy wierszach. Pi-
szesz je dość regularnie. Są lekkie, dowcip-
ne, często z zaskakującą puentą- przyjemne 
w czytaniu a jednocześnie zawierające ciekawe 
przemyślenia. Zaprezentujesz nam jeszcze jakiś? 

Gdy czas się dłuży, 
obowiązek nuży, 
ręce opadają, 
myśli spać nie dają… 
by nie zwariować, 
zdrowie zachować, 
honor ocalić- 
trzeba się oddalić. 
Od rodziny, od psa, 
od monotonii dnia, 
od kuchni, od stołu, 
codziennego mozołu, 
od bałaganu, porządku, 
od zdrowego rozsądku 
uciec! 
Blisko, daleko, 
do miasteczka nad rzeką, 
gdzieś nad morze czy w góry, 
lub na łono natury… 
Tam, gdzie przestrzeń i czas 
nie zniewalają nas. 
Zakosztować wolności, 
popróbować inności, 
pociągiem, autobusem, 
byle nie pod przymusem… 
Nie martwić się, nie smucić, 
a potem wrócić: 
Do rodziny, do psa, 
do monotonii dnia, 
do kuchni, do stołu, 
codziennego mozołu, 
do bałaganu, porządku, 
do zdrowego rozsądku 
i… zacząć od początku!

Już w październiku spotkamy się w Sta-
nisławowie na corocznym święcie dyni, pod-
czas którego rozstrzygniemy konkurs na dy-
nię 600-lecia.

Zapraszamy 7 października od godziny 
13.00.

Od zeszłego roku w Informatorze dostar-
czaliśmy Państwu informacji na temat prawi-
dłowej uprawy dyni i sposobu kulinarnego 
wykorzystania tego warzywa. W tym nume-
rze przypominamy sposoby zbioru i prawi-
dłowego przechowywania dyni oraz przed-
stawiamy pomysły na dekoracje z dyni. 

Termin zbioru owoców ma istotny wpływ 
na ich trwałość. Jesienią, przed nastaniem 
przymrozków trzeba zebrać wszystkie owo-
ce. Dojrzałość dyni rozpoznajemy po mocno 
wybarwionej skórce i pustym dźwięku przy 
opukiwaniu. Owoce dojrzewają nierówno-

miernie, więc konieczny jest kilkukrotny 
zbiór. Dynie odcina się ostrym nożem od 
pędu, pozostawiając kilka centymetrów szy-
pułki. Warzywo przechowujemy w przewiew-
nym miejscu w temperaturze ok. 10 st.C. 
i wilgotności ok. 80%. 

Dynia jest nie tylko smacznym, ale również 
zdrowym warzywem. Jej owoce bogate są w wi-
taminy i minerały: potas, wapń, fosfor, magnez 
i żelazo. Występują także śladowe ilości selenu, 
miedzi, manganu czy cynku. Pestki z dyni, z ko-
lei, mają działanie przeciwpasożytnicze, należy 
jednak pamiętać, aby spożywać je świeże.

Dynie są także wdzięcznym materia-
łem do tworzenia jesiennych dekoracji.  
Jej intensywnie pomarańczowy kolor stanowi 
tło dla efektownych aranżacji. Do dekoracji 
z dyni używa się nie tylko dyni jadalnej, ale 
również dynie ozdobne – są one mniejsze 

i mają różne kształty.  Można je kompono-
wać z chryzantemami, wrzosami, jarzębiną, 
jesiennymi ziołami czy ususzonymi zbożami. 
Kolorowe dynie rozświetlą każdy balkon, czy 
taras, ale czarująco ozdobią również ogrody 
czy mieszkania.  Można je układać w wikli-
nowych koszykach, łączyć je ze świecami lub 
owocami. Dynie można malować farbami, 
oklejać koronkami, ozdobami, można po niej 
malować flamastrami, wycinać na niej kształ-
ty. Dynia może posłużyć również jako mate-
riał pod dekupaż, a wydrążona w środku – 
stworzyć efektowny wazon lub lampion. Tak 
naprawdę ogranicza nas jedynie wyobraźnia. 

Zachęcamy Państwa do dekorowania 
swoich posesji tymi wdzięcznymi warzy-
wami. 

Fotografie pochodzą ze strony: http://ilo-
vebake.pl

Kącik dyniowy
w Ramach

600-lecia

– Świetna recepta na pozbycie się nawar-
stwionych dokuczliwych stresów! Myślę, że 
strona seniorska zyska na atrakcyjności, jeśli 
od czasu do czasu zechcesz tu umieścić jakiś 
swój wiersz.

Czemu nie? Jeśli będzie takie zapotrzebo-
wanie…

– Bardzo miło mi się rozmawiało, ale to 
wszystko takie poważne… Skądinąd wiem, że 
stać Cię na niestandardowe pomysły i odro-
binę szaleństwa. Czy tym też zechcesz się po-
dzielić?

Moja córka, między innymi zajmuje się 
również fotografią inscenizowaną i kilkakrot-
nie występowałam u niej w sesjach fotograficz-
nych w charakterze modela. To była świetna 
zabawa równocześnie doceniona przez kon-
kursowe jury, bo jedno ze zdjęć zostało nawet 

nagrodzone w ogólnopolskim konkursie foto-
graficznym.

– Rozmawiamy tu sporo o aktywności. 
Czy mogłabyś powiedzieć, jak rozumiesz to 
pojęcie, co to znaczy żyć aktywnie, żyć pełnią 
życia?…

Żyć aktywnie to wypełnić czas wolny 
zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościa-
mi. Czasem trzeba umieć wrócić do marzeń 
z przeszłości. A ponadto być między ludźmi, 
dla ludzi i dla siebie- jednocześnie.

– Bardzo Ci dziękuję, że nam również ze-
chciałaś poświęcić swój czas.

Mnie też było miło i cieszę się, że mogły-
śmy porozmawiać.

zdjęcia: Stefan Woźniak 
oraz z archiwum Elżbiety Ekiert

z Elżbietą Ekiert
rozmawia
Barbara Biardzka
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KULTURA

Obchody 73' rocznicy Powstania Warszawskiego

Uroczyste złożenie wieńców i zniczy pod 
tablicą poświęconą Pamięci Poległych i Po-
mordowanych za Ojczyznę, minuta ciszy 
podczas godziny "W", inscenizacja teatralna 
oraz wspólne śpiewanie powstańczej piosenki 
- tak przebiegły serockie obchody 73. roczni-
cy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Władze samorządowe, mieszkańcy oraz 
goście Miasta i Gminy Serock zebrali się 
na serockim rynku  1 sierpnia kilkanaście 
minut przed godziną 17.00. Burmistrz Syl-
wester Sokolnicki oraz Dyrektor Centrum 
Kultury i Czytelnictwa Tomasz Gęsikowski 
powitali obecnych, podkreślając jak waż-
na jest pamięć o Powstaniu Warszawskim, 
w którym zginęło blisko 200 tysięcy ludzi. 

Przedstawiciele władz samorządowych, 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych (Koło Kombatantów 
w Legionowie), Centrum Szkolenia Łącz-
ności i Informatyki w Zegrzu, Światowego 
Związku Polskich Żołnierzy Łączności - 
oddział Zegrze, Serockiej Rady Seniorów, 
Serockiej Akademii Seniora oraz przed-
stawiciele szkół z terenu Miasta i Gminy 
Serock złożyli wieńce i znicze pod tablicą 
poświęconą Pamięci Poległych i Pomordo-
wanych za Ojczyznę.

O godzinie 17.00 w całej Polsce zawyły 
syreny, zatrzymały się samochody i space-
rujący. Minutą ciszy oddali hołd Bohaterom 
Powstania. 

Tuż po, na serockim rynku, odbyła się 
wzruszająca inscenizacja teatralna w reżyserii 
Tomasza Gęsikowskiego. Wystąpili aktorzy: 
Karina Seweryn, Artur Gotz, Andrzej Precigs 
i związane z Centrum Kultury i Czytelnictwa 
licealistki z Serocka: Katarzyna Lipska oraz 
Karolina i Paulina Bartnikowskie. Insceni-
zacja opowiedziała o trudach życia w burzo-
nej Warszawie, 63 dniach pełnych cierpienia 
i różnego rodzaju strat.

Artur Gotz niezwykle emocjonalnie wy-
konał utwory M. Pospieszalskiego i Z. Ko-
niecznego. 

Na koniec wspólnie odśpiewaliśmy utwór 
"Sanitariuszka Małgorzatka".

CKiCz w Serocku

KULTURA

Fontanna Muzyki...
...Gabán Azul

Podczas czwartego koncertu z cyklu 
Fontanny Muzyki, 6 sierpnia, wystąpił ze-
spół Gabán Azul. Jego kompozycje przywo-
dzą na myśl skojarzenia przede wszystkim 
ze słoneczną muzyką meksykańską, ale 
również z rytmami południowo-amerykań-
skimi. Mieszanka ta, doprawiona solidną 
dawką improwizacji, dała nieprawdopo-

autorskie kompozycje lidera zespołu – Ga-
briela Hernandeza Rizo. Utwory są hiszpań-
skojęzyczne, więc wokalista opowiedział pu-
bliczności o każdym z nich oraz o związanych 
z nimi inspiracjami - meksykańskich mia-
steczkach, esencjonalnych zapachach i sma-
kach oraz słowiańskich kobietach.

Na specjalne życzenie Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa zespół zaprezentował 
również covery najbardziej rozpoznawal-
nych hiszpańskojęzycznych piosenek takich 
jak: Bésame mucho czy Cielito Lindo, która 
znana jest w wersji polskiej jako jedna z Za-
kazanych Piosenek – Kto handluje ten żyje. 
Wokalista w geście przyjaźni polsko-mek-
sykańskiej w jednym z refrenów zaintono-
wał „Tera je wojna, kto handluje ten żyje, 
jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, 
to bimbru się też napiję”. Publiczność zare-

agowała na występ niezwykle entuzjastycz-
nie, obdarowała artystów gromkimi brawami 
i poprosiła o bis.

... z Pawłem Nowakiem 
 wirtuozem akordeonu

Wyjątkowy nastrój wprowadziła Fontan-
na Muzyki, która odbyła się 13 sierpnia tra-
dycyjnie na serockim rynku. Unoszący się 
zapach kawy oraz takty pierwszych utworów 
akordeonowych wprowadziły publiczność w 
klimat francuskich uliczek i kawiarni. Wirtu-
oz Paweł Nowak utalentowany artysta z wiel-
kim wyczuciem muzycznym zaprezentował 
utwory francuskich i włoskich kompozyto-
rów, a także własne kompozycje. 

Pan Paweł Nowak jest przede wszystkim 
akordeonistą z zamiłowania, kompozytorem, 

aranżerem oraz popularyzatorem muzyki 
akordeonowej. Od początku swej edukacji 
brał udział w wielu krajowych i międzyna-
rodowych festiwalach, na których zdobył 
wiele nagród. Jest także pomysłodawcą i dy-
rektorem artystycznym Międzynarodowego 
Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie, któ-
ry odbywa się już od 2003 roku. Miłość jaką 
Paweł Nowak darzy akordeon przejawia się 
także w kolekcjonowaniu tych instrumentów 
– posiada 300 eksponatów z całego świata. 
Część tej unikatowej kolekcji można podzi-
wiać w pierwszym w Polsce Muzeum Akor-
deonu z siedzibą w Kościerzynie, którego Pan 
Paweł jest pomysłodawcą i współtwórcą. 

Dziękujemy Restauracji Złoty Lin za 
kawę, którą mogliśmy poczęstować gości 
Fontanny Muzyki.

CKiCz w Serocku

dobną muzyczną ucztę - pozytywną, ener-
getyczną i romantyczną.

Zespół założył Gabriel Hernández Rizo 
(wokal, gitara), muzyk z Meksyku, mieszkają-
cy od prawie 20 lat w Polsce. Do współpracy 
zaprosił: Maćka Adamczyka (kontrabas), Ra-
fała Olewnickiego (instrumenty perkusyjne) 
i Pedro Pedrito (piano).

W Serocku Gabán Azul zaprezentował 
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KULTURA

Warsztaty wyplatania łapaczy snów

KULTURA

Festyn z okazji Święta Wojska Polskiego w Zegrzu

KULTURA

Koncert festiwalowy

CSŁiI jest jedynym ośrodkiem w kraju 
kształcącym od 1919 roku kadry łączności, 
a obecnie także informatyki i walki elek-
tronicznej dla potrzeb Wojska Polskiego. 
To w Centrum odbywają się także szkolenia 
żołnierzy służby przygotowawczej do Naro-
dowych Sił Rezerwowych. Ze względu na tak 
bogate tradycje wojskowe w gminie Serock 

dla mieszkańców Osiedla Zegrze organizo-
wany jest, co roku festyn z okazji Święta Woj-
ska Polskiego.

Tegoroczną imprezę rozpoczęliśmy od 
konkursów, które czarująco i z niesamo-
witą energią poprowadził aktor Stanisław 
Banasiuk. 

Tego dnia dzieci poznały niezwykłe-

go kudłatego mupeta Czochera oraz Piotra 
Borutę, aktora o wielu głosach. Artysta - 
brzuchomówca prowadził dowcipne dialogi 
z przemądrzałym Czocherem bawiąc dzieci 
i dorosłych; jako cyrkowiec żonglował wielo-
ma piłeczkami wykonując zabawne triki, jako 
klaun rozśmieszał publiczność. Wielką atrak-
cją było tworzenie balonowych figur i wyko-

nywanie magicznych sztuczek, podczas któ-
rych na twarzach najmłodszych malowała się 
mieszanina podziwu i zdziwienia. 

Zespół Telefala wykonał szlagiery żoł-
nierskie. Inicjatorem powstania zespołu oraz 
autorem nazwy jest Komendant CSŁiI w Ze-
grzu płk Ireneusz Fura, który z sentymentem 
wspominał występy Telefamy, nieistniejącego 

już zespołu tejże uczelni. Kierownikiem mu-
zycznym obecnego zespołu jest były członek 
Telefamy, oficer rezerwy Krzysztof Wilusz - 
muzyk i kompozytor, który zaprosił do współ-
pracy instrumentalistów i wokalistów: Adama 
Rudkiewicza (gitara elektryczna), Bogdana 
Tyburskiego (bas)Igora Wilusz (perkusja) Ewę 
Lisowską (wokalistka) oraz Barbarę Zielinską.

Głównym punktem festynu był koncert 
zespołu Mavers, który rozbawił publiczność 
swoimi największymi hitami: „Tak się bawi”, 
„Miodu dziś chce” czy „Ona ma to coś.

Po występach artystycznych niebo nad 
Zegrzem rozświetlił pokaz sztucznych ogni. 
Festyn zakończył się dyskoteką. 

CKiCz w Serocku

3 sierpnia w Centrum Kultury odbyły się 
trzecie w te wakacje letnie warsztaty. Po spotka-
niach z tańcem i bębniarstwem  zaprosiliśmy do 
wspólnego tworzenia rękodzieła, a dokładnie 
łapaczy snów – zwanych także dreamcatchera-
mi. Łapacze snów to talizmany. Według wierzeń 
niektórych plemion Indian Ameryki Północ-
nej sny nawiedzające śpiących w domu muszą 
przejść przez amulet. Gęsto utkana sieć prze-
puszcza jedynie dobre sny. Koszmary natomiast 

łapią się w sieć, spływają po piórach i znikają 
z pierwszymi promieniami słońca.

Ta piękna ozdoba o charakterze etnicz-
nym składa się z obręczy, w którą wpleciona 
jest schodząca spiralnie ku środkowi  sieć. 
Przyozdabia się ją przede wszystkim korali-
kami, rzemykami, piórami i innymi ozdoba-
mi, które podpowie wyobraźnia.

Prowadząca zajęcia Pani Bogusława 
Żaczkiewicz pokazała uczestnikom techniki 

wyplatania dreamcatcherów i czuwała nad 
procesem ich powstawania. Dzieci bardzo 
zaangażowały się w proces twórczy. Efekty 
końcowe przerosły wszelkie oczekiwania.  
Dziecięca kreatywność i wyobraźnia są nie-
ograniczone dlatego łapacze, które powsta-
ły na warsztatach były wyjątkowe, barwne 
i z pewnością żaden koszmar się przez nie nie 
przedrze. 

CKiCz w Serocku

6 sierpnia 2017 roku, w ramach III Fe-
stiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Po-
wiatu Legionowskiego, w serockim kościele 
odbył się koncert festiwalowy. Na wioloncze-
li zagrała Anna Wróbel, zaś na fisharmonii 
– Jan Bokszczanin. 

Koncerty festiwalowe odbywają się w ko-
ściołach i salach koncertowych gmin Powiatu 
Legionowskiego. We wrześniu można wybrać 
się jeszcze: do Wieliszewa  (3.09. godz. 16.00 
– Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona, 
ul. Modlińska 1), do Legionowa (3.09. godz. 
19.00 Kościół pw. św. Jana Kantego w Le-
gionowie), do Nieporętu (10.09. godz. 18.00 
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP) 
i do Wieliszewa (17.09. godz. 18.00 – Kościół 
pw. Przemienienia Pańskiego).
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SPORT

Spływ kajakowy rzeką Wkrą
W niedzielę 20.08.2017 r. 37-osobowa grupa wyruszyła autokarem z Serocka na spływ kajakowy rzeką Wkrą.  Tym razem trasa biegła 

z Dziektarzewa do Sochocina.  Grupa bez przeszkód dotarła na miejsce i rozpoczęła kajakowe szaleństwo. W połowie trasy  zaplanowany był  
postój w okolicy miejscowości Małużyn. W tym czasie uczestnicy posilili się pysznym poczęstunkiem na dalszą podróż. Kajakarze licznie dekla-
rowali chęć uczestnictwa „w ciemno” w kolejnym spływie już w przyszłym roku.

Dziękujemy firmie Kajakiem po Narwi za pomoc w organizacji naszych spływów. Do zobaczenia za rok.
OSiR



24 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

1417-2017

Œ W I Ê T O
D A R Ó W
Z I E M I
2 0 1 7

3 wrzeœnia Œwiêto Darów Ziemi

patron medialny

---------

godz. 11.30 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

BAYERA
--------------------------------------------------------

LIDER DANCE

UROCZYSTA MSZA ŒWIÊTA W KOŒCIELE 

PW. ŒW. ANTONIEGO

KOROWÓD Z DARAMI I WIEÑCAMI

PREZENTACJA ORKIESTRY MIEJSKIEJ 
Z WO£OMINA

KONCERT ZESPO£U 

KONCERT ZESPO£U 

LIDER DANCE

BAYERA LIDER DANCE

---------

partner

---------


