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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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Je¿eli masz blisk¹ osobê, której picie powoduje powa¿ne problemy,
 bêdziesz serdecznie witany na naszych spotkaniach. 

Nie mamy powi¹zañ z ¿adnym wyznaniem wiary, 
nie mamy ¿adnych zobowi¹zañ prawnych, sk³adek ani wpisowego. 

Dzielimy siê wzajemnie naszym doœwiadczeniem, si³¹ i nadziej¹. 
Twój postêp mo¿e siê dokonaæ wed³ug twojego w³asnego sposobu 

i Tobie w³aœciwego tempa. 
My tylko zachêcamy, abyœ wzi¹³ udzia³ w naszej wspólnej sprawie.

www.al-anon.org.pl

AL-ANON grupa ‘ANNA’ SEROCK
zaprasza na mitingi 

W ostatni¹ sobotê miesi¹ca miting otwarty 
o godz. 16.00

Zapraszamy 

do klubu Aktywnoœci Spo³ecznej 
ul. Koœciuszki 8a 

w ka¿d¹ sobotê o godz. 16.00. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych 
na realizację projektu p.n. Serockie Centrum Usług Społecznych.

W związku z powyższym  Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Serocku 
p o s z u k u j e  k a n d y d a t ó w  n a  u m o w ę  z l e c e n i e  na potrzeby realizacji projektu:

1. Koordynator Usług Opiekuńczych – umowa zlecenie  od listopada 2017 r. do 30 września 2019 r. w wymiarze 50 godzin miesięcznie
Charakterystyka pracy:  diagnoza sytuacji rodzinnej, opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia dla każdego podopiecznego, bieżąca identyfikacja i aktualizacja wsparcia wg. zmieniających 

się potrzeb, bieżący monitoring sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, układanie grafiku pracy opiekunów, organizowanie spotkań 
z opiekunami  i raportowanie przebiegu ich pracy. 

2. Osoba do prowadzenia Klubu Seniora – umowa  zlecenie od grudnia 2017 r, do 30 września 2019 r. w wymiarze 75 godzin miesięcznie
Charakterystyka pracy:  opracowanie regulaminu KS, podpisanie deklaracji o przystąpieniu do KS i wydanie legitymacji KS uczestnikom. Decyzje o podejmowanych aktywnościach w ramach KS będą 

ustalane wspólnie przez uczestników tego klubu.

3. Osoba do obsługi wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego –  umowa zlecenie od grudnia 2017 r. do 30 września 2019 r. 
w wymiarze  40 godzin miesięcznie

Charakterystyka pracy:  prowadzenie i obsługa wypożyczalni -  przygotowanie pomieszczenia i ustawienie zakupionego sprzętu, sporządzanie umów użyczenia i ich egzekwowanie, prowadzenie 
ewidencji usług (nadawanie nr katalogowych sprzętu), inwentaryzację sprzętu, ocenę stanu technicznego, kierowania do drobnych napraw i remontów sprzętu (ewentualnie 
napraw gwarancyjnych), wydawanie sprzętu, udzielanie informacji o dostępności danego sprzętu, warunkach jego wypożyczenia, doradztwo  w doborze sprzętu, trening 
samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniem warunków do opieki domowej, opracowanie Regulaminu wypożyczalni określającego sposób 
funkcjonowania, zakres, zasady świadczenia usług w ramach wypożyczalni .

4. Osoby do realizacji usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi (6 stanowisk)  –  umowa zlecenie od stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. 
w wymiarze 160 godzin miesięcznie

Charakterystyka pracy:  zapewnienie usług opiekuńczych w domu podopiecznego według indywidualnych ścieżek wsparcia dla każdego z podopiecznych. Osoby wybrane do świadczenia usług 
opiekuńcze zostaną objęte szkoleniem.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15 
lub przesyłanie na adres e-mail: ops@serock.pl do dnia 30 października 2017 r. ze wskazaniem stanowiska.

W 1417 roku Serock otrzyma³ potwierdzenie, 

nadanych przez ksiêcia Janusza I Mazowieckiego, 

praw miejskich 

   

www.historia.serock.pl

1417 - 2017

Zapraszamy do zwiedzania 

DNI I GODZINY OTWARCIA od 1.10.2017 do 30.04.2018 r.:
KA¯DY CZWARTEK - 10.00 - 15.00

PIERWSZY WEEKEND MIESI¥CA (Sobota, Niedziela) - 12.00 - 17.00

Izba Pamiêci i Tradycji Rybackich, to placówka o charakterze 
muzealnym. W zrewitalizowanym budynku dawnej szko³y utworzono 
nowoczesn¹ multimedialn¹ ekspozycjê, poœwiêcon¹ dziejom Serocka 
i okolic.

Regulamin i wiêcej informacji na stronie www.historia.serock.pl

Serock, ul. œw. Wojciecha 1
tel. 22 768 32 95
izbapamieci@serock.pl

Z okazji 

Dnia Edukacji
Narodowej
 
pedagogom i pracownikom 
placówek oświatowych 
życzymy, aby praca z dziećmi 
i młodzieżą była źródłem 
zawodowego spełnienia.
Niech nie braknie Wam
cierpliwości, zrozumienia,
życzliwości i zapału
do dzielenia się
z młodymi swoją wiedzą
i doświadczeniem.

Uczniowie, również Wam
składamy serdeczne życzenia.
Niech zdobywanie wiedzy
będzie waszą pasją,
a dni spędzane w szkole
będą pełne ciekawych wyzwań
i interesujących przygód.
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INWESTYCJE

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap

INWESTYCJE

Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu

Trwają prace przy budowie sieci kana-
lizacji sanitarnej w ulicy Tęczowej w Stasim 
Lesie w ramach zadania pn. Rozbudowa sie-
ci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las 
II etap. Przedmiotowa inwestycja stanowi 
kontynuację dużego przedsięwzięcia jakim 
była budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią ścieków Borowa Góra – 
Stasi Las realizowanego przez Miasto i Gminę 
Serock w latach 2013-2015. W ramach obec-
nej umowy, wykonawca wybuduje sieć kana-
lizacji w ulicy Tęczowej, Cichej oraz Zacisze 
w Stasim Lesie o łącznej długości 459 m. Na 
realizację ww budowy został złożony wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Prace przy budowie sieci kanalizacji w Zegrzu trwają pełną parą. Zgodnie z zawartą umową, termin zakończenia prac upływa w sierpniu 
2018 roku, natomiast wykonawca – Inżynieria Rzeszów deklaruje zakończenie prac budowlanych znaczenie wcześniej. Na przyszły rok plano-
wane jest głównie opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiory przez inwestora oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji w Warszawie, który sprawuje nadzór na realizowaną inwestycją.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące realizowanej inwestycji można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Serocku (pok. 60) w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem: 22 782-88-18.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W dniu 13 września 2017 roku zosta-
ła podpisana umowa na budowę budynku 
mieszkalnego w Jadwisinie. Generalnym 
wykonawcą będzie firma P.H.U. BUDO-
MUR Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku przy 
ul. Ogrodowej 5. Wartość  inwestycji w dro-
dze zaproponowanych cen w przetargu nie-
ograniczonym została ustalona na kwotę 
2.049.870 zł brutto. Wykonawca w terminie 
do końca lipca 2019 roku wybuduje budynek 
mieszkalny wielorodzinny, niezbędną infra-
strukturę techniczną, jak przyłącze wody, 
przyłącze kanalizacyjne, drogi, chodniki 
i parkingi oraz oświetlenie terenu. W bu-
dynku powstanie 14 mieszkań, w tym jed-
nopokojowe w ilości 1 szt., dwupokojowe 
w ilości 12 szt. oraz 1 mieszkanie trzypoko-
jowe. Każde z mieszkań ma zapewnioną ko-
mórkę lokatorską w części podpiwniczonej. 
Budynek został zaprojektowany jako 2-kon-
dygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Na 

INWESTYCJE

Budowa drogi gminnej ul. Długiej 
w miejscowości Stasi Las

Na początku miesiąca września, złożony 
został wniosek o dofinansowanie w ramach 
programu wieloletniego pn. „Program rozwo-
ju gminnej i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019” dla inwestycji polegają-
cej na budowie ul. Długiej w Stasim Lesie. 

Zakresem zadania objęty jest odcinek 

drogi od ul. Nasielskiej  w Borowej Górze do 
łącznicy węzła drogowego Jadwisin zlokalizo-
wanego w ciągu drogi krajowej nr 61 o łącz-
nej długości 811,92 m. Zakres prac obejmuje 
wykonanie jezdni dwukierunkowej, chodni-
ka i odwodnienia na wskazanym odcinku. 
Projektowana ulica zostanie dowiązana na jej 

początkowym odcinku do istniejącego wlotu 
ulicy Nasielskiej oraz łącznicy węzła w cią-
gu DK61 na jej końcowym odcinku. W celu 
umożliwienia wjazdu na przyległe posesje 
przewiduje się wykonanie zjazdów, których 
szerokość zostanie dostosowana do szerokości 
istniejących bram. Dla zapewnienia bezpie-

o przyznanie pożyczki na preferencyjnych 
warunkach z możliwością częściowego umo-
rzenia po uzyskaniu efektu ekologicznego 
rozumianego przez podłączenie wskazanej 
liczby nieruchomości do nowo wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej, które to musi być udo-
kumentowane podpisaną umową z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
w Warszawie na odbiór ścieków.

Termin zakończenia inwestycji zgodnie 
z zawartą umową przewidziany jest na 15 listo-
pada 2017 roku. W przypadku dodatkowych 
pytań  prosimy o kontakt: inwestycje@serock.pl 
lub po nr tel. 0-22 782 88 18 lub 0-22 782 88 16.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

czeństwa i obsługi ruchu pieszego wykonany 
zostanie chodnik przylegający do jezdni o sze-
rokości 2,0 m. Ciąg pieszy zostanie oddzielony 
od jezdni krawężnikiem i wyniesiony ponad 
jej krawędź o 10-12 cm. Przyjęto następujące 
parametry w przekroju poprzecznym ulicy: 
jezdnia - 2 pasy ruchu po 2,50 m; chodnik 
- 2,0 m; pobocze gruntowe - 1,0 m; pochylenie 

jezdni - 2% w kierunku pobocza gruntowego; 
pochylenie chodnika - 2% w kierunku jezdni. 
Rozbudowa ulicy Długiej wymaga przebudowy 
podziemnej i napowietrznej linii teletechnicz-
nej, przebudowy przyłącza gazu do posesji, re-
gulacji wysokościowej istniejących studzienek 
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Po-
nadto w ramach realizacji zadania przewiduje 

się budowę oświetlenia ulicznego. Szacunkowa 
wartość całego zadania to kwota około 1 mln. 
920 tysięcy złotych. Wnioskowana kwota dofi-
nansowania wynosi prawie 960 tysięcy złotych. 
W przypadku otrzymania dotacji inwestycja 
zostanie zrealizowana w całości w roku 2018. 

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

INWESTYCJE

Rusza budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Jadwisinie

każdej kondygnacji przewidzianych zostało 
po 7 mieszkań. Powierzchnie użytkowe lo-
kali mieszkalnych wahają się od 27 m² do 
47 m². Rozpoczęcie budowy zaplanowa-
ne jest na październik bieżącego roku. Na 
przedmiotową inwestycję Gmina uzyskała 
dofinansowanie  w wysokości 751 549,57 zł. 

ze środków Funduszu Dopłat w ramach 
wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, 
mieszkań chronionych i lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie-
stanowiących lokali socjalnych.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

INWESTYCJE

Korekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock

Na podstawie siedmiu uchwał Rady 
Miejskiej w Serocku podjętych w kwietniu 
i czerwcu 2017 roku, zapoczątkowano pro-
ces korekty zapisów obowiązujących uchwał 
w sprawie miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, które obowiązują na 
terenie miasta Serock oraz sołectw: Borowa 
Góra, Dosin, Dębinki, Izbica, Jachranka, Ka-
rolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, 
Skubianka i Stasi Las.

Prace prowadzone w obrębie przedmio-
towych dokumentów obejmują swoim za-
kresem wyłącznie ustalenia dotyczące zasad 
realizacji infrastruktury technicznej i nie 
będą oddziaływać na możliwości zagospoda-
rowania poszczególnych działek. Ustalenia te 

mają natomiast kluczowe znaczenie dla gmi-
ny w procesie projektowania i uzyskiwania 
pozwoleń na budowę sieci uzbrojenia tere-
nu. Zadaniem opracowywanych zmian jest 
uproszczenie procesu przygotowawczego, po-
przedzającego budowę sieci kanalizacyjnych 
i wodociągowych na terenie gminy Serock.

Pierwsze projekty opracowywanych do-
kumentów są obecnie przygotowywane do 
przedstawienia pod ocenę Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej.

Pierwotnym założeniem podjętych przez 
Radę Miejską uchwał o przystąpieniu do 
sporządzania zmian obowiązujących miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego było również usunięcie z tych 

dokumentów regulacji w zakresie zasad i wa-
runków sytuowania wolnostojących nośni-
ków reklamowych. Ich usunięcie pozwoliłoby 
ujednolicić obowiązujący na terenie gminy 
system zarządzania przestrzenią publiczną. 
Sprawa została jednak negatywnie oceniona 
przez Wojewodę Mazowieckiego, który po-
siadając uprawnienia nadzorcze względem 
działań władz samorządowych, wydał roz-
strzygnięcia nadzorcze uchylające podjęte 
w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Seroc-
ku, w części, w której dotyczyły one usunięcia 
z obowiązującego planu zasad i warunków 
sytuowania nośników reklamowych. Woje-
woda oparł swój pogląd na stanowisku, że 
skoro obowiązujące przepisy nie dają Radzie 
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Na początku br. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku oddał nowy, automatyczny, bezobsługowy szalet miejski. 
Z dniem jego uruchomienia stary szalet został zamknięty. Ponieważ stary zbudowany był w systemie kontenerowym mógł zyskać nowe prze-
znaczenie. Na początku września br. kontener przeniesiono na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Nasielskiej. 
Po niewielkim remoncie pełnić będzie funkcję pomieszczenia socjalno – biurowego i dalej będzie służyć mieszkańcom Miasta i Gminy Serock. 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Prace związane z remontem ulic są już na 
ukończeniu, zatem równolegle prowadzone są 
przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku prace polegające na 

Dawny zajazd pocztowy znajdujący się 
przy ul. Pułtuskiej w Serocku, nazywany „za-
jazdem napoleońskim” został wybudowany 
w latach 1824 – 1828. Na przełomie wieku 
XIX i XX był wielokrotnie przebudowany 

i ulegał zniszczeniu. Obecnie pełni funk-
cje mieszkalną, wchodzi w skład gminnej 
substancji mieszkaniowej Miasta i Gminy 
Serock. Kilka lat temu Miejsko - Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku 

rozpoczął  rewitalizację budynku. Pierwszym 
etapem inwestycji było wyremontowanie da-
chu na jednym ze skrzydeł bocznych zajazdu. 
W kolejnych latach wyremontowano dach 
drugiego budynku, odnowiono elewację, 

INWESTYCJE

Informacja o przystąpieniu 
do sporządzania zmiany MPZP części wsi Dębe

INWESTYCJE

Ogłoszenie o możliwości dzierżawy gruntu 
przy cmentarzu w Skubiance pod sprzedaż kwiatów i zniczy

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 409 z obrębu Skubianka gm. Serock stanowiąca własność Miasta i Gminy Serock (teren sąsia-
dujący bezpośrednio z cmentarzem w Skubiance). Istnieje możliwość dzierżawy placów zgodnie z planem organizacji handlu pod cmentarzem 
parafialnym w Skubiance w okresie od 20.10.2017 r. do 19.11.2017 r. Wszystkie zainteresowane dzierżawą w ww. terminie osoby prosimy o skła-
danie wniosków w kancelarii ogólnej tut. Urzędu, pok. 1 na parterze, w terminie do dnia 11.10.2017 r. Wniosek i plan organizacji handlu można 
pobrać na stronie internetowej www.serock.pl, lub w  Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. 50. W dniu 17.10.2017 r. o godzinie 9:00 w sie-
dzibie tut. Urzędu – sala nr 33, nastąpi przedstawienie szczegółowych zasad dzierżawy gruntu oraz ewentualne podpisanie umów dzierżawy.

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Zgodnie z przekazywanymi dotychczas 
informacjami, w dniu 31 sierpnia 2017 roku, 
Rada Miejska w Serocku przyjęła przed-
stawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy 
w Serocku projekt uchwały w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, obej-
mującego sąsiedztwo dawnego składowiska 
odpadów we wsi Dębe.

Podjęta uchwała rozpoczyna proces 
opracowywania nowego planu miejscowego 
dla tego terenu. W procesie tym będziemy 

dążyć do osiągnięcia rozwiązań zapewniają-
cych właściwą ochronę okolicznych terenów, 
przy jednoczesnym zachowaniu potencjału 
rozwojowego zapoczątkowanej na tym obsza-
rze strefy gospodarczej. Dlatego też już teraz 
pragniemy Państwa zaprosić do dyskusji nad 
rozwiązaniami jakie powinny zostać, dla tego 
obszaru zdefiniowane.

Poza mieszkańcami okolicznych terenów, 
nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do 
właścicieli terenów objętych opracowaniem 
i przedsiębiorców tam funkcjonujących. 

Mamy nadzieję, wspólnie z Państwem, wpro-
wadzić zmiany, które stworzą dogodne wa-
runki do prowadzenia działalności gospodar-
czej na terenie naszej gminy.

Mamy nadzieję, że dzięki intensywnej 
pracy, wspólnie wypracujemy rozwiązania 
satysfakcjonujące wszystkie strony zaangażo-
wane w proces opracowania nowego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go tego terenu.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

uprawnień do ustalania tych zasad w miej-
scowym planie, to również ich wyeliminowa-
nie z obowiązującego planu pozostaje poza 
zakresem kompetencji Rady Miejskiej.

Ponieważ rozstrzygnięcia nadzorcze 
Wojewody dotyczyły wyłącznie zmian w za-
kresie warunków i zasad realizacji nośników 
reklamowych, podjęte zmiany miejscowych 

planów będą kontynuowane w pozostałym 
zakresie.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Drugie „życie szaletu miejskiego”

Rewitalizacja budynków komunalnych 
przy ul. Pułtuskiej w Serocku zakończona

okna, drzwi, wykonano izolację fundamen-
tów. W bieżącym roku wykorzystując kostkę 
rozbiórkową z rynku miejskiego zagospoda-
rowano teren wokół budynków oraz wyko-

nano odwodnienie terenu. W chwili obecnej 
trwają prace przy  zieleni. Posiano trawę, po-
sadzono drzewa – katalpy. Wykonane przez 
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komu-

nalnej prace w znaczny sposób przyczyniły 
się do poprawy estetyki naszego miasta.

Miejsko-Gminny Zakład 
 Gospodarki Komunalnej w Serocku

Zagospodarowanie terenów zieleni 
wzdłuż remontowanej ulicy Warszawskiej i Pułtuskiej

uporządkowaniu terenów zieleni usytuowanej 
wzdłuż remontowanych ulic. Na przylegają-
cych do drogi trawnikach dosiewana jest tra-
wa, a w klombach przylegających do jezdni, 
posadzono nowe rośliny. Przy przejściu dla 
pieszych, usytuowanym naprzeciw Centrum 
Kultury i Czytelnictwa, przy Cmentarzu Para-
fialnym oraz przy skręcie w ulicę Radzymińską 
w Serocku posadzono kolorowo kwitnące byli-
ny i ozdobne trawy. Rośliny wytrzymałe są na 
zmienne warunki atmosferyczne, zatem będą 
kwitły i zdobiły miasto do pierwszych mrozów.

Miejsko-Gminny Zakład  
Gospodarki Komunalnej w Serocku

OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 
do właścicieli i zarządców budynków  
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Przypominam właścicielom i zarządcom 
budynków o obowiązkach związanych z bez-
piecznym użytkowaniem przewodów komi-
nowych.

Komin będący bardzo istotnym elemen-
tem budynku, chociaż zajmującym tylko 
niewielką jego powierzchnię, może też być 
niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku 
pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksplo-
atowanym kominie. Temperatura palącej się 
sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni 
Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagroże-
niem dla mieszkańców.

Kominy: instalację dymową, spalinową 
oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej 
kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnione-
go kominiarza. Profesjonalna kontrola komi-
niarska to nie tylko formalność, lecz główna 
zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadze-
niom, pożarom, spełniając jeden z podstawo-
wych warunków ubezpieczenia domu.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że 
właściciel – zarządca budynku jest zobowią-
zany co najmniej 1 raz w roku zlecić przepro-
wadzenie okresowej kontroli stanu technicz-

nego przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych) osobie posia-
dającej odpowiednie uprawnienia – mistrza 
kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 
1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń 
lub braków właściciel, zarządca lub użytkow-
nik budynku są obowiązani w czasie lub bez-
pośrednio po przeprowadzonej kontroli, usu-
nąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić 
braki, które mogłyby spowodować zagrożenie 
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mie-
nia bądź środowiska, a w szczególności kata-
strofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie 
prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. 
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń 
z przewodów kominowych przez wykwalifi-
kowanego kominiarza zabezpiecza przed po-
wstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują 
w obiektach lub ich częściach, w których 
odbywa się proces spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwa-

nie zanieczyszczeń z przewodów dymowych 
i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego ży-
wienia i usług gastronomicznych — co naj-
mniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejsco-
we nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym 
niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz 
na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płyn-
nym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — 
co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co naj-
mniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość 
nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia 
brak dokumentacji terminowego czyszczenia 
i kontroli kominów może stanowić podstawę 
odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę 
ubezpieczeniową.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Sprzątanie Świata 2017

OCHRONA ŚRODOWISKA

Konkurs modelarski "EKO MODEL"

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dofinansowanie ścieżek dydaktycznych

Nowe bilety miesięczne na Lokalną Komunikację Autobusową
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że zakupu nowych 

biletów miesięcznych dokonać można u przewoźnika tj. PKS Tarno-
brzeg Sp. z o.o.

- telefonicznie pod nr tel. 667-662-409
- e-mailowo: kasa2tbb@wp.pl (DW: dominik.rzeznik@pmks.tar-

nobrzeg.pl).
Zamówione bilety będzie można odebrać u kierowców autobusów 

wg wcześniejszych ustaleń z przewoźnikiem oraz w wersji do samo-
dzielnego wydruku za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie 
za pośrednictwem MMS.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów informujemy, 
że Urząd Miasta i Gminy w Serocku pośredniczy w zakupie biletów 
miesięcznych.

Zamówienia na nowy bilet miesięczny należy składać do 15 dnia każ-
dego miesiąca w Urzędzie Miasta pokój nr. 2 (parter), tel. 22 782 88 43

Ważne !!! Przy zakupie pierwszego biletu miesięcznego wyma-
gane są szczegółowe dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamiesz-
kania, nr dowodu/ nr legitymacji.

Przy zakupie biletu w kolejnych miesiącach wystarczy podanie 
wyłącznie imienia i nazwiska oraz rodzaju biletu.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku wzorem 
lat ubiegłych zaprasza wszystkich chętnych 
do przyłączenia się do akcji „Sprzątanie Świa-
ta”. W bieżącym roku na terenie naszej gminy 
akcja będzie prowadzona w dniach 25 wrze-
śnia – 8 października. Celem akcji jest przede 
wszystkich uprzątniecie zalegających odpadów 
z miejsc do tego nieprzeznaczonych ale również 
edukacja jak prawidłowo postępować z odpada-

mi,  inicjowanie takich działań, dzięki którym 
zmniejszy się nasz negatywny wpływ na śro-
dowisko. „Sprzątanie Świata” to ogólnopolska 
akcja, która angażuje i integruje społeczności 
lokalne, zatem zapraszamy wszystkich: zorga-
nizowane grupy mieszkańców, przedstawicieli 
sołectw, dzieci, młodzież oraz wszelkie organi-
zacje społeczne działające na terenie gminy do 
włączenia się do akcji. Zainteresowanych prosi-

my o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa tel: 22 782 88 40, e-mail: 
ochronasrodowiska@serock.pl, w celu usta-
lenia terminu oraz obszaru sprzątania. Urząd 
zapewni odpowiednią ilość worków i rękawic 
do sprzątania oraz odbiór zebranych śmieci 
w ustalonym miejscu i terminie.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa informuje, że w dniu 
10 sierpnia 2017 roku została podpisana 
umowa dotacji nr 07/18/17/EE/D na do-
finasowanie realizacji zadania pn. „Ścieżki 
dydaktyczne krajoznawczo-turystyczne 
gminie Serock” w wysokości 33 908, 13 zł. 
W ramach dofinasowania na ścieżkach 
znalazły się tablice dydaktyczne i gry edu-

kacyjnych, miejsca wypoczynkowe z zada-
szonymi wiatami, ławki, stojaki na rowery 
i kosze na śmieci. 

W zakres zadania wchodzą dwa odcinki 
ścieżki: Serock –Wierzbica i Serock-Jadwisin. 
Ścieżki te przebiegają wzdłuż nadbrzeża Nar-
wi i Jeziora Zegrzyńskiego. Wytyczone zosta-
ły tak, by ingerencja w środowisko naturalne 
była jak najmniejsza, a jednocześnie tak aby 

na trasie znalazło się jak najwięcej interesu-
jących obiektów przyrodniczych (Rezerwat 
Jadwisin, Rezerwat Wąwóz Szaniawskiego, 
Warszawski Obszar Chronionego Krajobra-
zu, bogata fauna i flora wodna). Wśród ele-
mentów małej architektury znajdują się ta-
blice dydaktyczne min. na temat: rodzimych 
ptaków chronionych, ciekawostek dendro-
logicznych, gatunków chronionych zwierząt 

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie 

„Ścieżki dydaktyczne krajoznawczo-turystyczne w gminie 
Serock” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w formie dotacji w kwocie 33.908,13 zł”

 www.wfosigw.pl  

Urząd Miasta i Gminy w Serocku infor-
muje, że Fundacja Banku Ochrony Środo-
wiska z siedzibą al. Solidarności 104, 01-016 
Warszawa organizuje konkurs modelarski 
„EKO MODEL”.

Celem konkursu jest promocja przydo-
mowych oczyszczalni, które mogą być wy-
korzystywane do utylizacji ścieków z domów 
jednorodzinnych i wielorodzinnych, ograni-
czając negatywny wpływ człowieka na środo-
wisko.

Przedmiotem konkursu modelarskiego 
„EKO MODEL” jest wykonanie przez uczest-
ników modelu EKO instalacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków związanej z budynkiem 

mieszkalnym, która może być zastosowana 
w domach jednorodzinnych i wielorodzin-
nych. Uczestnikami konkursu modelarskie-
go mogą być pojedyncze osoby pełnoletnie 
i małoletnie oraz zorganizowane grupy osób, 
które zgłoszą do 30 września 2017 roku chęć 
udziału w konkursie na podstawie prawidło-
wo wypełnionego i dostarczonego organi-
zatorowi formularza rejestracyjnego. Prace 
konkursowe należy dostarczyć do siedziby 
Fundacji BOŚ, al. Solidarności 104, 01-016 
Warszawa, do dnia 30 listopada 2017 roku do 
godz. 16:00.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu 
z organizatorem:

Fundacja Banku
Ochrony Środowiska

22 532 71 94
al. Solidarności 104
01-016 Warszawa

ekomodel@fundacjabos.pl
Koordynator:
Mateusz Klimczak
mateusz.klimczak@fundacjabos.pl
Szczegółowe informacje, jak również re-

gulamin konkursu dostępny jest na stronie 
internetowej: http://ekomodel.fundacjabos.pl

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

i roślin, form ochrony przyrody, owadów, 
płazów i gadów Polski. 

Ścieżkę urozmaicają ciekawe gry tere-
nowe, które pogłębiają wiedzę przyrodniczą 
poprzez zabawę.  Zegar fenologiczny przybli-
ża bardzo ciekawe zmiany zjawisk przyrod-
niczych zachodzących w przyrodzie wraz ze 
zmieniającymi się porami roku. Gra kostki 
wiedzy prezentuje wybrane gatunki zwierząt 

skategoryzowane w następujące sekcje: ko-
pytne, drapieżniki, drobne ssaki. W ten spo-
sób można poznać łącznie 24 gatunki ssaków. 
Gra sprawność ekolog uświadamia jak wiele 
zależności w postaci łańcuchów pokarmo-
wych występuje w przyrodzie, jak są zmienne 
i uzależnione od adekwatnych gatunków. 

Wszystkie tablice dydaktyczne oraz gry 
z pewnością dostarczają odwiedzającym 

to miejsce turystom, dzieciom i młodzieży 
cennych informacji dotyczących flory i fau-
ny na tym terenie.  Jest to także doskonałe 
miejsce do organizowania lekcji z zakresu 
ochrony przyrody i ochrony środowiska. 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania 
ścieżek.

Referat Ochrony Środowiska 
Rolnictwa i Leśnictwa

Burmistrz Sokolnicki wyróżniony

Wyróżnienie za wkład w rozwój legionowskiego rynku pracy oraz zaangażowanie w aktywizację zawodową osób bezrobotnych otrzymał 
Burmistrz Sylwester Sokolnicki z rąk Starosty Legionowskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 14 września w Legionowie podczas konferencji "Lider Legionowskiego Rynku Pracy", poświęco-
nej promocji aktywnych przedsiębiorców wspierających rozwój lokalnego rynku pracy.

Wydarzenie otworzyło cykl spotkań i dyskusji o możliwościach rozwoju legionowskiego rynku pracy.

Informacja o naborze wniosków na świadczenia 500+
Od 1 sierpnia rozpoczął się nabór wniosków na świadczenia 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018. W okresie od 1 do 31 sierpnia 

2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zostało złożonych blisko 1 100 wniosków. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku mogą to nadal uczy-
nić korzystając z możliwości przesłania drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 15. 

Oprócz naboru wniosków na świadczenia z programu 500+ trwa nabór wniosków na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego.
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OŚWIATA

Kontynuacja nauki pływania dla uczniów klas III

OŚWIATA

„Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Serocku

OŚWIATA

Spotkanie z nauczycielami

OŚWIATA

Uroczyste wręczenie nominacji nauczycielom

Od września do grudnia 2017 r. w szkołach podstawowych kontynuowany jest program „Umiem pływać  w gminie Serock” dofinansowany 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kolejna grupa uczniów klas trzecich będzie uczęszczać na zajęcia nauki pływania na basenach w Stanisławowie Pierwszym w gm. Nie-
poręt oraz w hotelu Warszawianka w Jachrance. Dla każdego ucznia na naukę pływania przewidziano 20 godzin. Program jest bezpłatny dla 
uczestników i stanowi kontynuację projektu, który rozpoczął się w lutym 2017 r. Gmina Serock uzyskała wtedy dofinansowanie w wysokości 
37.900,00 zł, co stanowi 50% kosztów realizacji programu, połowę kosztów gmina pokrywa ze środków własnych.    

ZOSiP Serock

W środę 30 sierpnia w serockim ratuszu 
odbyła się uroczystość wręczenia nauczycie-
lom aktów nadania stopnia awansu zawodo-
wego nauczyciela mianowanego.

Burmistrz  Miasta i Gminy Serock Sylwe-
ster Sokolnicki wraz z dyrektorem Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli Alicją Melion 
wręczył nominację pięciu nauczycielkom, 
które pomyślnie  zdały egzamin przed komi-
sją egzaminacyjną. 

Wśród odbierających akty nadania awan-
su zawodowego były:

1) Pani Katarzyna Krokwińska – nauczy-

cielka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Serocku,

2) Pani Agnieszka Marjańska – nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Serocku,

3) Pani Dorota Piwowar – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego 
w Zegrzu,

4) Pani Małgorzata Więch – nauczyciel-
ka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli 
Kiełpińskiej, 

5) Pani Anna Wrońska – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskie-
go w Jadwisinie.   

Wszyscy wymienieni nauczyciele złożyli 
uroczyste ślubowanie w obecności Burmi-
strza, a następnie odebrali akty nadania stop-
nia awansu zawodowego nauczyciela miano-
wanego.

Zgodnie z zapisami w ustawie Karta Na-
uczyciela, ślubowali oni rzetelnie pełnić po-
winność nauczyciela wychowawcy i opiekuna 
młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowo-
ści ucznia i własnej, kształcić i wychowywać 
młode pokolenie w duchu umiłowania Oj-
czyzny,  tradycji narodowych, poszanowania 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

ZOSiP Serock

Gmina Miasto i Gmina Serock złoży-
ła wniosek do Wojewody Mazowieckiego 
o udzielenie wsparcia finansowego w ramach 
rządowego programu rozwijania szkolnej in-
frastruktury oraz kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie TIK „Aktywna tablica”.

Wniosek został przygotowany przez 
Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Se-
rocku i obejmuje zakup interaktywnego mo-
nitora dotykowego, projektora ultraognisko-
wego oraz zestawu głośników. 

Zakup pomocy dydaktycznych pozwoli 

nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje 
z wykorzystaniem programów interaktywnych, 
gier i materiałów multimedialnych.  Przewidy-
wany koszt realizacji programu to 17.500,00 zł, 
z czego 20% środków pokrywa gmina.   

ZOSiP Serock

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pe-
dagogiczna w Legionowie wspomaga przed-
szkola i szkoły prowadzone przez Miasto 
i Gminę Serock w zakresie warunków organi-
zowania kształcenia uczniów z orzeczeniami 
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

20 września, z inicjatywy Dyrektora 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Se-
rocku – Pani Alicji Melion odbyło się ko-
lejne spotkanie kadry zarządzającej szkół 
i przedszkoli, przedstawicieli organu pro-
wadzącego oraz nauczycieli uczestniczą-

cych w organizacji kształcenia specjalnego 
uczniów, z dyrekcją Publicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Legio-
nowie. 

Głównym tematem spotkania była kwe-
stia odpowiedniej organizacji kształcenia, 
wychowania i opieki dzieci i młodzieży  po-
siadających orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, a pobierających naukę 
w szkołach ogólnodostępnych. 

Z uwagi na fakt, iż w sierpniu 2017 r., zmie-
niły się przepisy dotycące warunków kształce-

nia ww. grupy uczniów, zasadne stało się zor-
ganizowanie spotkania z dyrekcją poradni, aby 
dokładnie omówić zadania szkoły wynikające 
z zaleceń wydawanych przez Poradnię. 

Podczas spotkania, Pani Grażyna Okarska 
– dyrektor poradni przedstawiła zasady i spo-
sób organizacji kształcenia i udzielania pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - nie-
pełnosprawnym, niedostosowanym społecz-
nie i zagrożonym niedostosowaniem społecz-

nym. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania 
mieli możliwość konsultacji ze specjalistami, 
aby zespoły nauczycielskie w szkołach mogły 
właściwie opracować indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny.     

Bardzo dziękujemy dyrekcji Poradni za 
udzielenie merytorycznego wsparcia na-
szym  szkołom, które będą wspierały swoich 
uczniów w procesie edukacji odpowiednio do 
indywidualnych potrzeb.  

ZOSiP Serock

OŚWIATA

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 
w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwi-
sinie powitali nowy rok szkolny w zmodernizowanej szkole. Do dawne-
go budynku dobudowane zostały nowe sale dla przedszkolaków i łącz-
nik, którym uczniowie przejdą bezpiecznie do świetlicy oraz stołówki. 
Jest także winda, która pozwoli niepełnosprawnym pokonać bariery ar-
chitektoniczne. Sale są nowocześnie wyposażone, tworzą dogodne wa-
runki do nauki i zabawy. Ponadto w budynku zostały wyremontowane 
toalety oraz szatnie.

Nowy obiekt został poświęcony i tradycyjnie dokonano prze-
cięcia wstęgi. Uroczystość uświetniła obecność Burmistrza Mia-
sta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego, zastępcy burmistrza 
Józefa Zająca, Przewodniczącego Rady Miejskiej Artura Borkow-

skiego, radnych, Przewodniczącej ZNP w Legionowie Elżbiety Pa-
zio, dyrektorów gminnych placówek oświatowych oraz jednostek 
organizacyjnych gminy, a także wielu zacnych gości. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie i świętowanie z nami tych ważnych dla 
Szkoły chwil. 

Burmistrz bardzo uroczyście przywitał nowego dyrektora na-
szej szkoły Małgorzatę Leszczyńską, która zapoznała uczniów 
z organizacją nauki w rozpoczynającym się roku szkolnym. Mówił 
o tym, jak dążyć do wiedzy, pokonywać trudności i cieszyć się na-
wet z najmniejszych sukcesów. Wierzymy, że wszyscy skorzystają 
z tych podpowiedzi i będą zdobywać laury.

ZOSiP Serock
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OŚWIATA

Międzynarodowy Dzień Kropki

Szkoła Młodych Artystów

W Klubie Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki 8A, w czasie wakacji odbywały się warsztaty pn. Szkoła Młodych Artystów, na któ-
re dzieci i młodzież zaprosiła Pani Bogusława Żaczkiewicz. Prowadzone we wtorki i piątki warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
W ostatnich tygodniach w serockim ratuszu można było oglądać wystawę prac wykonanych przez dzieci i młodzież podczas warsztatów.

15 września po raz pierwszy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Kropki - dzień kreatywności, talentu i wiary w swoje możliwości. Naj-
pierw poznaliśmy małą Vashti, bohaterkę książki kanadyjskiego pisarza 
Petera Reynoldsa. Wszystkim podobała się historia i zmiana postawy 
dziewczynki, która odkryła swój talent, uwierzyła we własne siły i prze-
konywała innych, żeby szukali swoich mocnych stron. Ponieważ uwiel-
biamy rysować, stworzyliśmy na bazie jednej kropki różnorodne plakaty, 
ilustracje, projekty koszulek w kropki... Tego dnia rozmawialiśmy też 

dużo właśnie o talentach i poszukiwaniu ich w sobie. Myślenie i spo-
strzegawczość ćwiczyliśmy podczas gier i zabaw, których nieodłącznym 
elementem była kropka. Dzień pełen twórczej radości pokazał nam, że są 
dziedziny, w których jesteśmy najlepsi, a wiara we własne siły jest począt-
kiem drogi do sukcesu. To była świetna zabawa! W ten sposób  staliśmy 
się członkami wielkiej, światowej kropkowej rodziny.

Uczniowie klas 1-3 SzkołyPodstawowej 
im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej 

Diecezjalna Pielgrzymka Małżonków Jubilatów

17 września w Sanktuarium Matki Bożej 
Popowskiej Pani Nadziei w Popowie Kościel-
nym miała miejsce niecodzienna uroczystość 
z udziałem abp. Salvatore Pennacchio, Nun-
cjusza Apostolskiego w Polsce oraz Piotra 
Libery, Biskupa płockiego. Swój jubileusz 

Uroczyste otwarcie muralu w Zegrzu
15 września w Zegrzu odbyło się uroczy-

ste przekazanie muralu historycznego. Pan 
Mariusz Kusiak - Przewodniczący Zarządu 
Rady Osiedla Zegrze oraz Pan Sławomir Osi-
wała - Radny Rady Miejskiej w Serocku po-
dziękowali zgromadzonym gościom za przy-
bycie i opowiedzieli o idei powstania muralu.

Fundatorzy muralu, goście honorowi 
i gospodarze zaproszeni zostali do przecięcia 
wstęgi i przybicia elementów z ich nazwiska-
mi na tabliczce pamiątkowej.

Artysta i twórca zegrzyńskiego muralu Ra-
fał Roskowiński poprzez malowanie tego typu 
dzieł spełnia swoje marzenia z dzieciństwa – 
o malowaniu historycznych postaci, w konwen-
cji nawiązującej do ilustracji, którymi opatrzo-
ne były dawne  książki historyczne. Pan Rafał 
zaprosił zgromadzonych do spaceru wzdłuż 
muralu, podczas którego opowiedział o etapach 
powstawania dzieła oraz o widocznych scenach.

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 

tej znanej nad Jeziorem Zegrzyńskim miej-
scowości.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Prze-
wodniczący 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.

To oryginalne dzieło sztuki ulicznej 
z pewnością stanie się nie tylko atrakcją tu-
rystyczną, ale również trwałym elementem 
edukacji społecznej.

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

Dziękujemy Panu Mariuszowi Kusiakowi, 
Panu Sławomirowi Osiwale oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w powstanie muralu 
za społeczne zaangażowanie i działania podej-
mowane w kierunku podnoszenia atrakcyjności 
turystycznej gminy Serock. Dziękujemy również 
wszystkim gościom za obecność na uroczystości.

Redakcja

Stany skupienia - kolejny mural z cyklu WODAWIL
W ramach programu „WODAWIL” ściśle 

związanym z szeroko pojętą wodą i jej zna-
czeniem w życiu człowieka, pojawił się drugi 
mural na elewacji stacji wodociągowej we wsi 
Stasi Las.

Tematem przewodnim tej grafiki jest ha-
sło „STANY SKUPIENIA”. Jeżeli podejdziemy 
do tego tematu z czysto naukowego punktu 
widzenia, to wiemy że woda może występo-
wać w przyrodzie w trzech stanach: stałym, 
ciekłym i gazowym  (obrazują to poszcze-
gólne ściany budynku stacji wodociągowej). 
Naukowcy odkryli co prawda czwarty stan 
skupienia – plazma - ale są na razie na etapie 
udowadniania powyższej teorii. Wymienione 

wcześniej stany skupienia to nic innego jak 
różne sposoby połączeń cząsteczek.

Poszczególne STANY SKUPIENIA od-
powiadają również za stany naszych myśli, 

świętowały pary z 60, 50 i 25-letnim stażem 
małżeńskim.

Jubilaci uczestniczyli w mszy świętej, 
podczas której odnowili małżeńskie przyrze-

dzo często podkreśla się słabość rodziny i aż 
do przesady eksponuje to, że wiele małżeństw 
się rozpada, jubilaci są przypomnieniem, że 
mamy także bardzo wiele udanych małżeństw 
i szczęśliwych rodzin.

Serdecznie gratulujemy Parom tych 
pięknych jubileuszy i życzymy zdrowia, spo-
koju, wzajemnego zrozumienia i wszelkiej 
pomyślności.

czenia oraz otrzymali błogosławieństwo abp. 
Salvatore Pennacchio. Wspólnie podziękowa-
li Panu Bogu za lata wspólnego życia, za to, co 
dobre i za to, co trudne. W czasach, gdy bar-

zachowania, ruchu … życia. Lód czyli stan 
twardy, zimny, kruchy, łatwy do zniszczenia, 
jest często odzwierciedleniem stan złego na-
stroju. Ciecz czyli to co płynie, swobodnie 
unosi, uspokaja jest dostosowane do kształtu 
ale jest też niszczycielskie jako żywioł i jako 
kropla, jednocześnie najbardziej poukłada-
ne i uporządkowane jest oazą spokoju. Gaz 
czyli stan najbardziej nieuporządkowany, 
chaotyczny, nie dający się w nic zamknąć 
wymykający się z każdych ram często swoim 
charakterem wybuchowy.

W przyszłym roku planuje się wykonanie 
kolejnych murali w innych miejscowościach.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy
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Dzieciństwo
Urodziłam się w Serocku 1 sierpnia 

1941 roku. Moimi rodzicami byli Stanisła-
wa Wenda z domu Sosińska i Lucjan Wenda 
– serocki piekarz. Mieszkała z nami babcia 
– Franciszka Sosińska z domu Andrzeja-
czek. Ochrzczono mnie w Serocku, a ro-
dzicami chrzestnymi byli Helena Kośmider 
(żona serockiego fotografa) i Stanisław Ma-
ciejewski. W 1943 r., na gwiazdkę, przyszła 
na świat moja siostra Bożenna. Brat mojej 
mamy – Czesław Sosiński – jako żołnierz 
służby czynnej walczył w 1939 r. Pod Koc-
kiem został wzięty do niewoli niemieckiej 
(z armią gen. Klebeerga). Całą okupację 
Polski przeżył w Stalgau XIA Altengrabow. 
Mama posyłała mu paczki i listy, a w nich 
nasze zdjęcia. Na jednym zachował się 
stempel obozu, na innych daty i opisy sy-
tuacji. Po wyzwoleniu obozu, wujek znalazł 
się w angielskiej strefie okupacyjnej, skąd 
wyjechał do Australii. Tam zmarł w 1996 r., 
a zdjęcia wróciły do Polski.

„Spokojne” życie w Serocku trwało do 
sierpnia 1944 r. W trzecią rocznicę moich 

urodzin wybuchło Powstanie Warszawskie. 
„Szła” ofensywa zza Bugu i Niemcy wygnali 
nas z Serocka. Rodzice zakopali to, czego 
nie dało się zabrać ze sobą i ruszyliśmy całą 
rodziną na tułaczkę. Po wojnie tych rzeczy 
już nie było, ktoś je wykopał.
„Ucieczka” – to słowo długo tkwiło w mojej 
pamięci. Niewiele z niej pamiętam, ale cho-
wanie się w „parsku” (ziemiance wykopanej 
do przechowywania ziemniaków) – tak. Nie-
mieckie samoloty ostrzeliwały pole.

Doszliśmy, czy dojechaliśmy - do Heleno-
wa k/Bogatego – rodzinnych stron taty.

Potem była Ustka, w której mój ojciec 
był szóstym Polakiem. Mnie i siostrę przy-
wieziono tam jesienią 1945 r. Spokojne, małe 
poniemieckie miasteczko – z bieżącą wodą, 
prądem elektrycznym, gazem. Tu w 1947 r. 
poszłam do szkoły. Tato prowadził piekar-
nię i cukiernię. Żyliśmy spokojnie i wesoło. 
W ludziach tkwiło jednak przekonanie, że 
te „ziemie odzyskane” nie są dane nam na 
zawsze. 

Rodzice zdecydowali się przenieść do Se-
rocka. Zbierali pieniądze na budowę domu. 
Niestety, po wymianie pieniędzy, zostało tyl-

ko na kupno cegły z rozbiórki domu zniszczo-
nego w czasie wojny. Ale dom stanął – przy 
ulicy Armii Czerwonej 9 (przed wojną była to 
ulica Inwalidów, a dziś Retmańska 11).

Przyjechałam do Serocka w lipcu 1951 r. 
Przeżyłam szok – brak bieżącej wody, prądu 
elektrycznego, ścieków, smętne miastecz-
ko… Na rynku kilka domów i brukówka, 
którą należało przemierzać latem i zimą, aby 
dojść do „miasta”. Na początku odrabiało się 
lekcje przy lampie naftowej, po wodę „lecia-
ło się” z wiadrem do ciotki Romanowskiej, 
która miała żurawia lub do pani Żurawskiej 
– do studni z korbą. Droga przed domem – 
„żywy” piasek i zdrój płynący z góry przez 
ulicę do Narwi. Najprędzej doczekaliśmy się 
elektryczności a z nią – „kołchoźnika” – czyli 
jednakowej skrzyneczki, u wszystkich jedna-
kowej, która nadawała ten sam program – też 
dla wszystkich. Jak spędzały czas dzieci? La-
tem organizowali kąpiele w rzece, pikniki na 
małej kępie najbliżej brzegu, pływanie łódką, 
wycieczki na grzyby do Popowa. Zimą cho-
dzili na łyżwy na sadzawce (była taka na-
przeciwko domu), narty, sanki. Zjeżdżało się 
z brukówki od rynku do Narwi lub z ulicy 
Zakroczymskiej koło poczty. Po lekcjach zjeż-

dżało się na teczkach z góry p. Jankowskiego 
na „Zdroje”.

Na naszej ulicy nie było ogrodzeń mię-
dzy domami. Umożliwiało to wspaniałe za-
bawy – w berka, chowanego i niesamowity 
„lany poniedziałek”. Ja zapamiętałam zabawy 
z Aliną, Włodkiem i Sławkiem Samsonami, 
Elżbietą Romanowską, Wandą Wyrzykow-
ską i koleżankami z klasy, które przychodzi-
ły „z miasta nad wodę”. Brzegi Narwi i kępy 
(wyspy) porastała wierzba łoza, którą ścina-
no do wyrobów wikliniarskich. Koszykarze 
– p. Stanisław Samson i p. Marcel Żurawski 
płacili dzieciom za „bielenie witek” do swo-
ich wyrobów.

Od 1. września 1951 r. zaczęłam uczęsz-
czać do piątej klasy S.P. w Serocku. Szkołę 
wspominam bardzo dobrze. Nauczyciele – 
państwo Jakubczakowie, p. Stefaniuk, p. Za-
krzewska, p. Urbańska i inni – nauczyli nas 
dużo. Do dziś pamiętam wiadomości z geo-
grafii, które mi tu wbito do głowy.

W szkole funkcjonował zespół taneczny. 
W klasie szóstej występowałyśmy w remizie 
strażackiej na różnego rodzaju uroczysto-

Halina Rakowska z domu Wenda

Moje wspomnienia…
ściach. Tańczyłyśmy krakowiaka, kujawiaka, 
poloneza i taniec mołdawski (zdjęcia).

To my posadziliśmy sosny pod skarpą 
szkoły (1952 lub 1953 r.). Zbieraliśmy na po-
lach stonkę, za którą coś tam płacono. Działa-
ło harcerstwo. Za tę działalność nagrodzono 
kilkoro uczniów kilkudniową wycieczką do 
Warszawy. Tymi uczniami byli: Hanka Dach-
niewska, Lidka Siemińska, Halina Wenda, 
Janusz Sas. Może byli i inni, ale ja nie pamię-
tam, niech się rozpoznają na fotografii.

Młodość
Przygotowano nas dobrze do dalszej na-

uki w liceum. W 1954 r. wraz z innymi kole-
żankami dostałam się do Liceum im. Piotra 
Skargi w Pułtusku. Wołano na nas „mydlarze” 
(od Zabłockiego ?), ale uczyliśmy się dobrze. 
W 1958 r. zdałam maturę i stanęłam przed 
dylematem – co dalej? Wybrałam Studium 
Nauczycielskie – wydział biologii i chemii. 
Tak zostałam nauczycielką. Po latach dowie-
działam się, że z mojej klasy siódmej, oprócz 
mnie, nauczycielkami zostały: Hanka Dach-
niewska, Marycha Ratyńska i Zosia Rem-
palska. Już w liceum, my uczniowie z Seroc-
ka trzymaliśmy się razem. Wtedy zaczął się 
okres prywatek. Odbywały się one u państwa 
Ciuchtów, Orłowskich i u nas.

Szczególnie po maturze spotykaliśmy się 
często, gdyż pięciu chłopców poszło do szkół 
oficerskich, w tym trzech do Zegrza. Razem 
witaliśmy rok 1959.

W 1961 r. wzięłam ślub cywilny i ko-
ścielny w Serocku. Mężem moim został ko-
lega z klasy maturalnej Jerzy Rakowski. Też 
w Serocku w 1962 r. ochrzciliśmy naszą córkę 
Anitę.

I zaczęło się dorosłe życie. Mieszkali-
śmy w Sieradzu, potem w Zegrzu. Do 1966 r. 
uczyłam w szkole, a od tegoż roku przepraco-
wałam pięć lat w Instytucie Ziemniaka w Ja-
dwisinie. Tam poznałam wielu wspaniałych 
ludzi, z niektórymi z nich utrzymuję kontakt 
do dziś. Zaocznie skończyłam studia na Uni-

wersytecie Łódzkim – wydział Biologii i Nauk 
o Ziemi. W 1969 r. urodziłam drugą – córkę 
– Małgorzatę. 

Zatęskniłam za szkołą i w 1971 r. zo-
stałam nauczycielką biologii w Liceum 
im. Piotra Skargi w Pułtusku. Uważam to 
za mój sukces życiowy. Uczyłam tam do 
1978 r. Jaką byłam nauczycielką może po-
wiedzieć p. Burmistrz Serocka Sylwester 
Sokolnicki – jeden z wielu moich uczniów. 
W 1978 r. przenieśliśmy się do Warszawy, ale 
kontakt z wieloma moimi uczniami utrzymu-
ję do dziś.

W Warszawie dalej pracowałam w szkole 
a w 1991 r. przeszłam na emeryturę. Na poże-
gnanie otrzymałam nagrodę ministra i Złoty 
Krzyż Zasługi.

Nie spoczęłam na laurach i jeszcze wiele 
lat przepracowałam w szkołach społecznych 
i prywatnych.

Zmieniało się miejsce mojego pobytu 
i pracy, ale Serock pozostał zawsze moim 
miastem rodzinnym – tu spędzało się świę-
ta, wakacje, nawet z Sieradza jechało się „do 
domu”! A Serock powoli się zmieniał – wodo-
ciągi, oczyszczalnia ścieków, nowe domy, uli-
ce, ratusz. W latach dziewięćdziesiątych roz-
wój miasta stał się faktem. Dzięki władzom 
samorządowym i pracy wszystkich miesz-
kańców, miasto jest piękne. Nikt nie niszczy 
tego co zostało zrobione – to zasługa każdego 
mieszkańca. Serock wyrasta do miasta, w któ-
rym spędza się przyjemnie czas. Wracam tu 
często… W domu rodziców zamieszkała sio-
stra. Obok Jej siedziby na działce gospodarują 
moja córka i wnuczka.

Tu na cmentarzu spoczywają: prababcia, 
babcia, rodzice, kuzyni, przyjaciele i znajomi. 
Mam nadzieję, że wrócę tu na zawsze…
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Święto Darów Ziemi Stanisławowo na Festiwalu Sołectw

Festiwal jest imprezą cykliczną organi-
zowaną od 2010 roku w pierwszej połowie 
września na terenie jednej z gmin wchodzą-
cych w skład Lokalnej Grupy Działania Zalew 
Zegrzyński. Festiwal ma na celu pobudzenie 
aktywności i integrację mieszkańców sołectw 
z gmin położonych w regionie Jeziora Ze-
grzyńskiego oraz uspołecznienie działań na 
rzecz rozwoju wsi i obszarów zależnych od 
rybactwa. Służy również prezentacji dorobku 
społecznego i kulturalnego poszczególnych 
sołectw oraz miejscowego rękodzieła i regio-
nalnych potraw.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło 
udział siedem sołectw: Sołectwo Guzowat-
ka (Gmina Dąbrówka), Sołectwo Boża Wola 
(Gmina Jabłonna), Sołectwo Stanisławów 
Drugi (Gmina Nieporęt), Sołectwo Stanisła-
wowo (Gmina Serock), Sołectwo Wólka So-
miankowska (Gmina Somianka), Sołectwo 
Góra (Gmina Wieliszew), Sołectwo Cegielnia 
(Gmina Radzymin), które rywalizowały ze 

sobą w następujących kategoriach: prezenta-
cja stoiska, smaki, kuchnia regionalna, wy-
stęp sceniczny. 

Dziękujemy pani sołtys Annie Romanow-
skiej i towarzyszącym jej mieszkankom Stani-
sławowa (Mirosławie Gajewskiej, Annie Ugo-
dzińskiej, Karolinie Szajkowskiej oraz Paulinie 
Szajkowskiej) za przygotowanie festiwalowej 
prezentacji i gratulujemy kulinarnego sukcesu.

Redakcja

Święto Darów Ziemi obchodzone co roku 
na początku września w Woli Kiełpińskiej jest 
okazją dla mieszkańców gminy Serock do 
dziękczynienia za tegoroczne zbiory.  

W niedzielne południe 3 września, 
na ołtarzu kościoła w Woli Kiełpińskiej 
gospodarze złożyli dary ziemi – wieńce 
zbożowe, kosze z owocami, warzywami, 
miodami, grzybami, kwiatami, dziczyzną 
czy rybami. W uroczystym korowodzie 
prowadzonym przez orkiestrę dętą, pocz-
ty sztandarowe: Rady Miejskiej w Seroc-
ku, gminnych Ochotniczych Straży Po-
żarnych oraz szkół przenieśli dary na plac 
opodal kościoła, gdzie odbył się świątecz-
ny festyn dożynkowy.

Zgromadzonych w Woli Kiełpińskiej 
mieszkańców i gości powitał Burmistrz 
Miasta i Gminy Sylwester Sokolnicki w to-
warzystwie Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Artura Borkowskiego. Zaszczycili nas 
swą obecnością: Radosław Rybicki – Dy-
rektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego, Ar-
tur Pozorek – Kierownik Wydziału Osób 

Niepełnosprawnych w Mazowieckim Cen-
trum Polityki Społecznej, Robert Wróbel 
– Starosta Powiatu Legionowskiego, Radni 
Rady Powiatu Legionowskiego, Zbigniew 
Prusinowski - Komendant Policji w Seroc-
ku, księża: Roman Bagiński – z Kurii Die-
cezji Płockiej, który celebrował dożynkową 
mszę świętą, Andrzej Marchlewski – Pro-
boszcz Parafii w Woli Kiełpińskiej oraz Da-
riusz Rojek – Proboszcz Parafii w Serocku. 
Festyn poprowadził Tomasz Gęsikowski 
- dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku. Symbolicznym podzieleniem 
chleba włodarze przekazali obecnym ży-
czenia i podziękowania za trud pracy w go-
spodarstwach. Nietypowo, bo na scenie 
a nie na ulicy - jak to jest w zwyczaju – do-
konano otwarcia drogi powiatowej nr 1803 
w Woli Kiełpińskiej, realizowanej wspólnie 
z Powiatem Legionowskim.

Podczas festynu można było odwiedzić 
stoiska gminnych i zaprzyjaźnionych insty-
tucji (m.in. MODRu, IHARu i KRUSu), sto-
warzyszeń, okolicznych rękodzielników, obej-
rzeć pokazy jazdy koni - dzygitówki, maszyny 
rolnicze i wziąć udział w  zorganizowanym 

przez Mazowieckie To i Owo pierwszym kon-
kursie żywności tradycyjnej pn. „Mazowsze 
od kuchni 2017”. Ku zaskoczeniu organiza-
torów do kulinarnej rywalizacji zgłoszono aż 
53 potrawy. Laureaci konkursu zostali  na-
grodzeni cennymi nagrodami ufundowany-
mi przez sponsorów, m.in. Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock.

Oczekiwanym punktem programu były 
występy zespołów Bayera i Lider Dance, które 
spotkały się z żywym odbiorem publiczności 
i niewątpliwie sprzyjały świetnej, dożynkowej 
zabawie. Festyn zgromadził wyjątkowo dużo 
gości, którzy bawili się przy lubianych rytmach 
w świątecznej atmosferze, korzystali z wielu 
dostępnych atrakcji i cieszyli się zaskakująco 
przyjazną aurą dożynkowego jarmarku.

Dziękujemy gospodarzom, pszczelarzom, 
myśliwym, wędkarzom, przedstawicielom 
instytucji i szkół związanych z gminą oraz 
wszystkim innym mieszkańcom i sympaty-
kom gminy za liczny udział i dobrą, wspólną 
zabawę. Szczególne podziękowania składamy 
Wszystkim, którzy przygotowali efektowne 
kosze i wieńce dożynkowe.

Redakcja

Już po raz ósmy, Lokalna Grupa Działa-
nia Zalew Zegrzyński zorganizowała Festiwal 
Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. 
Wydarzenie miało miejsce 9 września, na 
terenie zespołu pałacowo-parkowego PAN 
w Jabłonnie.

Miasto i Gminę Serock reprezentowało 
Stanisławowo. Stoisko promocyjne tej miej-
scowości, zgodnie z jej tradycjami, miało wy-
strój dyniowo-strażacki. Dynie stanowiły nie 
tylko element dekoracji i pełniły rolę naczyń, 
ale były również składnikiem niemal wszyst-
kich potraw i napojów. Właśnie za oryginalne, 
dyniowe smakołyki Stanisławowo otrzymało 
III miejsce w kategorii smaki kuchni regional-
nej. Dyniowe były także konkursy rysunkowe 
z nagrodami. Przyciągały one do stoiska mnó-
stwo dzieci, które w zamian za rysunki loso-
wały m.in. małe modele samochodów stra-
żackich. Duże modele strażackich aut, wraz 
z księga pamiątkową OSP w Stanisławowie 
– prowadzoną od 1953 r. – i pucharami zdo-
bytymi przez strażaków były częścią wystroju 
stoiska. O historii i społeczności Stanisławo-
wa można było przeczytać: "(...) obecnie liczy 
ono 170 mieszkańców, a jego rodowód sięga 
początków XIX wieku i związany jest z dobra-
mi rodziny Krasińskich. W latach powojennych 
powołano tu Ochotniczą Straż Pożarną, która 
funkcjonuje do dzisiaj angażując do strażac-
kiej służby dużą część lokalnej społeczności. 
Mieszkańcy Stanisławowa zawsze byli aktywni 
w działaniach dla dobra wspólnoty. Budowali 
drogę, elektryfikowali wieś, założyli spółkę wod-
ną, kółko rolnicze, zbudowali świetlicę wiejską, 
strażnicę OSP, boisko i plac zabaw. Każdego 
roku jesienią organizują Święto Dyni." 7 paź-
dziernika br. zapraszają na wyjątkową edycję 
tej imprezy plenerowej w Stanisławowie, bo-
wiem spośród zgłoszonych do konkursu dyń 
największa uzyska miano dyni 600-lecia!
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Święto Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki w Zegrzu

Festyn z okazji święta Centrum

13 września 2017 roku odbyły się obcho-
dy z okazji święta Centrum Szkolenia Łącz-
ności i Informatyki, które powstało w 1997 
roku. To już 20 lat funkcjonowania tego ze-
grzyńskiego ośrodka szkolenia.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się 
Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym 
w Zegrzu pod przewodnictwem Bisku-
pa Polowego WP Józefa Guzdka, w której 

uczestniczyli licznie żołnierze i pracowni-
cy resortu obrony narodowej, zaproszeni 
goście oraz okoliczni mieszkańcy. Po Eu-
charystii odbyły się uroczystości na placu 
apelowym. Podziękowano wieloletnim pra-
cownikom Centrum, wręczono wyróżnie-
nia, medale i odznaczenia oraz akty miano-
wani na kolejne stopnie wojskowe. 

Po obchodach święta Centrum na placu 

apelowym przed tablicą mjr. Konstantego 
Radziwiłła oraz patrona Centrum gen. bryg. 
Heliodora Cepy złożone zostały wiązanki 
i wieńce kwiatów. Obchody zakończyło spo-
tkanie pokoleń, które odbyło się w budynku 
Klubu Centrum - byłym kasynie.

Tekst - Krzysztof Baran
Zdjęcia - Katarzyna Leszczyńska, 

Powiat Legionowski 

9 września 2017 r. na Strzelnicy Piechoty 
w Zegrzu odbył się festyn z okazji obchodów 
Święta Centrum Szkolenia Łączności i Infor-
matyki.

Podczas festynu przybyłym zapewniono 
wiele atrakcji. Najmłodsi uczestnicy mogli 
wyszaleć się na dmuchańcach, czy zagrać 
w gigantyczne piłkarzyki. Na festynie zapre-
zentowany został sprzęt wojskowy, a szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszył się no-
woczesny czołg Leopard 2A5 z 1. Brygady 

KULTURA

Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego
Niepewna pogoda nie pokrzyżowała planów i nie przegoniła weselnych gości z serockiego rynku. Zebranych przywitał Burmistrz Miasta 

i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki (Gospodarz), który przypomniał, jak powstał wielki dramat Wyspiańskiego, a Dyrektor Centrum Kultury 
i Czytelnictwa Tomasz Gęsikowski (Poeta) zaprosił do wspólnego czytania „Wesela”.

W czytaniu wzięli udział również pracownicy i uczniowie serockich instytucji (Centrum Kultury i Czytelnictwa, Miejsko-Gminny Zakład 
Wodociągów, Serocka Akademia Seniora, SP Serock, SP Wola Kiełpińska, SP Jadwisin) oraz mieszkańcy. Uprzejmie dziękujemy za obecność, 
a wszystkim uczniom, korzystając z okazji, życzymy przyjemnego powrotu do szkoły.

CKiCz w Serocku

Piknikowo w Jadwisinie

27 sierpnia w Jadwisinie odbył się kolejny już Piknik Społeczno-Integracyjny pn. „Bezpieczna szkoła - bezpieczny powrót z wakacji”. W ra-
mach Pikniku przygotowano wiele atrakcji sportowych i kulturalnych jak np. turniej piłkarski z udziałem drużyn Sokoła OSiR Serock, II Plane-
tarny Festiwal Nauki, pokaz uzbrojenia i wozów bojowych brygady antyterrorystycznej. Wypoczynkowi sprzyjała strefa rekreacyjno-sportowa 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, a wspólnej, rodzinnej zabawie konkursy, animacje, występy artystyczne i dyskoteka. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Minister MSWiA Mariusz Błaszczak.

W ramach wsparcia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku użyczył nieodpłatnie terenu OWL w Jadwisinie wraz z domkami i przygotował 
infrastrukturę. Najmocniejszym punktem Pikniku był wspólnie zorganizowany turniej piłki nożnej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

Punkt gastronomiczny przygotowali pra-
cownicy stołówki 26. Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego. O część artystyczną zadbał 
powstały zespół „Telefala”.

Dziękujemy żołnierzom oraz pracowni-
kom wojska zaangażowanym w organizację 
festynu, wszystkim uczestnikom za przybycie, 
jak również przesyłamy serdeczne podzięko-
wania dla artystów za wspaniałe występy.

Tekst i zdjęcia:
kpt. Krzysztof Baran

Pancernej z Wesołej oraz Mobilne Centrum 
Monitoringu z Straży Ochrony Kolei. Dzieci 
chętnie brały udział także w wspinaniu się na 
ściance wspinaczkowej, malowaniu buziek 
oraz pokazie iluzjonistycznym czy też grach 
i zabawach zorganizowanych przez animato-
rów. Przybyłe osoby mogły spróbować swoich 
umiejętności w strzelaniu na laserowym sy-
mulatorze strzelań, wytrzymałości na żyro-
skopie oraz alkogoglach lub wykonać sobie 
zdjęcia w fotobudce.  
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KULTURA

Zapraszamy na wystawę
Zapraszamy na wystawę grafiki arty-

stycznej „WIWISEKCJA” Anny Dybowskiej 
i Marcina Dybowskiego. Wystawę można 
oglądać w Ratuszu, w Serocku od 2 do 15 
października 2017 r.

WIWISEKCJA to wystawa prac dwoj-
ga autorów, którzy w swojej twórczości 
podejmują kwestie odmienne formalnie 
i treściowo. 

Grafiki Anny Dybowskiej są esencją 
wewnętrznego świata autorki, wyrazem in-
dywidualnych właściwości postrzegania. 
Ukazany fragment cyklu „Omamy” został 
wykonany w technice linorytu z wykorzysta-
niem technik mieszanych. Prace uzewnętrz-
niają osobiste przeżycia inspirowane obser-
wacją tworów natury, stanowiąc zarazem 
o relacji dzieła artystycznego w kontekście 
odbioru świata z psychologicznymi wraże-
niami fenomenu widzenia rzeczy zobaczo-
nej wzrokiem twórcy. Każde z przedstawień 
zawiera w sobie rodzaj metaprzestrzeni sil-
nie oddziałującej uchwyconym kontekstem. 
Idea wewnętrznego pejzażu przekazana 

przez doznania wzrokowe i przetworzona 
poprzez potencjał twórczy autorki ulega 
sformalizowaniu w interpretacji dla niej naj-
bliższej. 

Prace graficzne Marcina Dybowskiego 
ujęte w oszczędnej stylistyce ukazują charakte-
rystyczną inwencję artystyczną autora. Grafiki 
powstały w technice suchej igły. Prezentowa-
ne prace cechuje jednolite napięcie plastyczne 
z idealnym wykorzystaniem kompozycji oraz 
iluzyjnymi półtonami, co daje im wyraz wła-
ściwej przestrzeni i dystansuje poszczególne 
formy. Wzajemna zależność relacji fizycznych 
i społecznych, cielesności i duchowości nasu-
wa efekty przeskalowania, redefiniując zasady 
proporcji i równowagi. Fragment cyklu „Pro-
ste historie” to obraz codzienności i życio-
wych sytuacji ujęty w groteskowej konwencji, 
skonfrontowanej ze sceptycznym spojrzeniem 
na życie. Wystawa podkreśla istotę własnej, 
odrębnej eksploracji zagadnień z otaczającej 
rzeczywistości, podejmowanej środkami gra-
ficznego języka. Niejednorodne wypowiedzi 
artystyczne autorów są ciekawym elementem 
ogromnego wachlarza realizacji zgłębiającego 
tajemnice świata nam bliskiego, jak i tego nie-
oczywistego, będącego głębią naszych indywi-
dualnych osobowości.

KULTURA

Z historii – jak doszło do parady zwycięstwa w Brześciu

6 września licznie zgromadzona mło-
dzież w Sali Widowiskowej w Serocku wy-
słuchała pogadanki historycznej profesora 
Akademii Humanistycznej Radosława Lolo, 
ilustrowanej pokazem slajdów.

Profesor uzmysłowił młodym słucha-
czom, że przede wszystkim powinni wie-
dzieć, jakie skutki spowodowała II wojna 
światowa. Dla przykładu przypomniał, 
że Serock przed wojną wyglądał zupełnie 

inaczej, zasiedlony był w połowie przez 
społeczność żydowską, wymordowaną 
w obozach zagłady. Następnie profesor Lolo 
zobrazował, jak wyglądała sytuacja między-
narodowa w dniach poprzedzających wy-
buch wojny, który był możliwy wyłącznie 
dzięki tajnemu układowi między Hitlerem 
i Stalinem. Ich późniejszy wspólny pod-
bój to wynik bierności sojuszników Polski: 
Francji i Wielkiej Brytanii. Taki splot uwa-

runkowań umożliwił „defiladę zwycięzców” 
w Brześciu 22 września 1939 roku, gdzie 
przed generałami: Guderianem i Kriwosze-
inem paradowały wojska hitlerowskich Nie-
miec i sowieckiej Rosji, a „czwarty rozbiór” 
Rzeczpospolitej Polskiej stał się faktem.

Na zakończenie prelegent zachęcił mło-
dzież, by jak najczęściej rozmawiała na te 
tematy ze swoimi dziadkami i pradziadkami. 

CKiCz w Serocku
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SPORT

X Jubileuszowy Pieszy Wrześniowy Rajd Pamięci

W sobotę, 16 września, odbył się Jubi-
leuszowy - już X Wrześniowy Pieszy Rajd 
Pamięci. Ośrodek Sportu i Rekreacji zorga-
nizował rajd wspólnie z Miastem i Gminą Se-
rock oraz  Stowarzyszeniem „Nasze Zegrze". 
Tuż przed godziną 10:00 wszyscy uczestnicy 
byli gotowi do startu. W rywalizacji wzię-
ło udział około 25 drużyn trzyosobowych 
w 6 kategoriach: służby mundurowe, senio-
rzy, open, szkoły podstawowe w tym klasy 
gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. 
Dodatkowo trasę swobodnie pokonało oko-
ło 15 piechurów.

Uczestnicy startowali z dwóch miejsc: 
służby mundurowe, uczniowie szkół podsta-
wowych i szkół ponadgimnazjalnych, a także 
uczestnicy kategorii open – z Plaży miejskiej 
w Serocku (trasa nr. 1), a seniorzy z okolic 
klubu Mila w Jadwisinie (trasa nr. 2). Obie 
grupy musiały dotrzeć na metę, która w tym 

roku mieściła się w CSŁiI w 26 WOG w Ze-
grzu. Na trasie nr. 1 znajdowały się dwa punk-
ty kontrolne – w okolicach klubu Mila i przy 
boisku szkolnym w Jadwisinie, na trasie nr. 2 
znajdował się jeden punkt kontrolny – przy 
boisku szkolnym w Jadwisinie. Punkt kontro-
lny nr. 1 był jednocześnie miejscem startu dla 
trasy nr. 2.

Ideą Wrześniowego Pieszego Rajdu Pa-
mięci jest propagowanie wiedzy historyczno 
– krajoznawczej dotyczącej w szczególności 
naszego regionu. W rajdzie liczyła się przede 
wszystkim wiedza uczestników, która była 
sprawdzana w punktach kontrolnych.

Tylko w kategorii seniorzy niezbędna 
była dogrywka, w celu wyłonienia zwycięz-
ców. W tym roku uczestnicy rzucali do celu 
woreczkami gimnastycznymi do celu. 

Około godziny 12:40 wszystkie grupy do-
tarły już na metę. Po przejściu trasy uczest-

KULTURA

Jesienią gramy monodramy
W październiku i listopadzie br. Stowa-

rzyszenie Kulturalny Serock będzie realizo-
wało zadanie zlecone przez Ministra Obrony 
Narodowej we współpracy z Klubem Do-
wództwa Garnizonu Warszawa, polegające 
na zorganizowaniu festiwalu teatralnego pod 
nazwą: GARNIZONOWA JESIEŃ Z MONO-
DRAMEM Z HISTORIĄ W TLE.

W części konkursowej, w swoich solo-
wych popisach, zaprezentują się młodzi arty-

ści z wielu ośrodków kulturalnych z całej Pol-
ski. Ponadto odbędą się mistrzowskie pokazy 
monodramów o tematyce historycznej w wy-
konaniu zawodowych aktorów i studentów 
szkół teatralnych.

Projekt ten umożliwi odbiorcom zapo-
znanie się ze współczesnym monodramem 
historycznym, będzie pokazywał różnorod-
ność poszukiwań twórców, a także podpowie, 
jak wykorzystać naszą historię narodową do 

stworzenia dzieła sztuki. Podczas GARNI-
ZONOWEJ JESIENI Z MONODRAMEM 
przewidziane są również panele dyskusyjne 
z udziałem historyków i reżyserów, którzy 
w swej twórczości po tematykę historyczną 
już sięgali.

Zapraszamy serdecznie!
Małgorzata Sarełło, Anna Kutkowska

nicy chętnie zjedli grochówkę w punkcie ga-
stronomicznym, przygotowanym przez firmę 
Cater Mark.

Klasyfikacja rajdu w poszczególnych ka-
tegoriach na stronie www.osir.pl

Uczestnicy zostali nagrodzeni statuetka-
mi i medalami za zdobycie miejsc na podium, 
a dodatkowo wszyscy zawodnicy otrzymali 
Certyfikat Piechura. Nagrody wręczali: dy-
rektor OSiR – Maciej Goławski, Piotr Kijak, 
który jak zwykle mocno zaangażował się 
w przygotowanie imprezy oraz ppłk Cezary 
Semeniuk. Po dekoracji uczestników, delega-
cje zapaliły znicze przy pomniku Konstantego 
Radziwiłła.

Dziękujemy wszystkim osobom, które 
pomogły w organizacji rajdu, a zwłaszcza 
Jerzemu Dąbrowskiemu, Witoldowi Kor-
neszczuk, Marii Chrzanowskiej, Barbarze 
Lipa.

Zapraszamy do uczestniczenia w kolej-
nym Wrześniowym Pieszym Rajdzie Pamięci 
w przyszłym roku!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku
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