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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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14 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (niedziela)

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

Stanowiska handlowe GRATIS!!!

ZAPRASZAMY!!!

Organizator: Referat Administracyjno – Gospodarczy UMiG Serock
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Niepodległościowe wystawy na serockim rynku

Na serockim rynku stanęły dwie wystawy 
outdoorowe, poświęcone 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Ojcowie Niepodległości
Wystawa plenerowa, składa się z ośmiu 

wolnostojących ekspozytorów.
W głównej części wystawy zaprezento-

wane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Pade-
rewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha 
Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. 
Oprócz wielkoformatowych zdjęć prezentu-

jących tytułowych „Ojców Niepodległości”, 
plansze zawierają również krótkie biogramy 
postaci, a także interesujący wybór fotografii 
archiwalnych.

Serocka droga do niepodległości
– najznamienitsze osoby i wydarzenia
Na dwudziestu dwóch planszach zapre-

zentowane zostały najważniejsze wydarze-
nia z serockich dróg do niepodległości oraz 
życiorysy osób biorących udział w walkach 
o niepodległość i działających na rzecz jej 
obrony, na wielu płaszczyznach, a także syl-

wetki postaci w różny sposób związanych 
z Serockiem w okresie, kiedy Polski nie było 
na mapach Europy.

Autorem wystawy jest dr Sławomir Ja-
kubczak, regionalista, pochodzący z Serocka 
i od wielu lat z nim związany. Mamy nadzieję, 
że wystawa, która zawiera obszerne opraco-
wanie historii lokalnych bohaterów i wyda-
rzeń służących Niepodległej, spowoduje, że 
zechcą Państwo sięgnąć do szerszych źródeł 
na ten temat.

Serdecznie zapraszamy do oglądania 
wystaw.

Zapraszamy mieszkańców gminy Serock na cykl spotkań 
poświęconych zwyczajom i 0brzędom mazowieckim 

NIEDZIELNA SZKÓŁKA TRADYCJI
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INWESTYCJE

Budowa gminnego terenu rekreacyjnego 
w Stasim Lesie

INWESTYCJE

Budowa budynku wielorodzinnego w Jadwisinie

INWESTYCJE

Głosuj na podwórko NIVEA w gminie Serock

INWESTYCJE

Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku
W dniu 22 maja 2018 roku został 

ogłoszony przetarg nieograniczony na 
rozbudowę i modernizację samorządo-
wego przedszkola im. Krasnala Hałabały 
w Serocku. Planowana rozbudowa będzie 
polegała na dobudowie parterowego, nie-
podpiwniczonego budynku o powierzchni 
zabudowy - 255,7 m2, powierzchni użytko-

Trwają prace budowlane przy budowie 
budynku wielorodzinnego w Jadwisinie. Na 
dzień dzisiejszy wykonane zostały już wszyst-
kie prace związane z fundamentami, częścio-
wym podpiwniczeniem budynku, stropem nad 
piwnicami i piętrem (w części budynku) oraz 
ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Ponadto wy-
konano już część prac związanych z ułożeniem 

wej - 209,95 m2. W budynku przewidziana 
została sala do zajęć  ruchowych dla dzieci 
przedszkolnych oraz klas I-IV  o powierzch-
ni  122,91 m2, sala do integracji sensorycz-
nej (SI) -  34,65 m2, szatnia, łazienka, toa-
leta dla osób niepełnosprawnych oraz część 
komunikacyjna. W zakresie zamówienia jest 
również pełne wykończenie budynku wraz 

z wyposażeniem, docieplenie starej części 
przedszkola oświetlenie terenu oraz budowa 
placu zabaw  na dziedzińcu budynku. Planu-
jemy otworzyć oferty w dniu 8 czerwca br. 
a termin realizacji zamówienia został okre-
ślony na koniec czerwca 2019 roku. 

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, w tym 
przyłącza do sieci wod-kan. oraz izolacje ścian 
fundamentowych. Prace postępują termino-
wo zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Przypominamy, iż w ramach realizowanego 
zamówienia powstanie 14 mieszkań, miej-
sca postojowe na zewnętrznym parkingu, 
chodniki, opaski wokół budynku z kostki 

betonowej oraz wykonane zostanie zagospo-
darowanie terenu w postaci trawników, na-
sadzeń oraz oświetlenia terenu. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na do dnia 31 li-
piec 2019 r. Poniżej przedstawiamy zdjęcia 
z realizacji.

 Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

W dniu 23 maja 2018 roku została pod-
pisana umowa na realizację zadania polega-
jącego na wykonaniu terenu rekreacyjnego w 
miejscowości Stasi Las na terenie dz. nr ewid. 
71/79 i 71/78. W zakresie przedmiotu  zamó-
wienia jest rozbiórka istniejącego budynku 
mieszkalnego o powierzchni zabudowy ok. 
96 m2 wraz z odzyskiem lub utylizacją mate-
riałów z rozbiórki, wyrównanie terenu rozbió-
rek z zasypaniem wykopów po fundamentach 
i po usunięciu pozostałości materiałów z roz-
biórki i wykarczowaniu drzew, budowa boiska 
wielofunkcyjnego o wym. 17,0 m x 23,0 m (pił-
ka nożna, koszykówka) o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wraz z wyposażeniem . Dodatko-

wo na terenie powstanie plac zabaw z urządze-
niami zabawowymi i nawierzchnią bezpieczną 
z piasku, wyposażony w takie  urządzenia, jak: 
2 zestawy zabawowe, karuzela krzyżowa, bujak 
sprężynowy „koń”, bujak sprężynowy „sku-
ter”, huśtawka „ważka”, huśtawka podwójna, 
tablica z regulaminem, huśtawka z zawiesiem 
typu „bocianie gniazdo”, chata małolata. Na 
terenie rekreacyjnym powstanie również stre-
fa, tzw. „Street work”  wyposażona w drążki 
do podciągania, poręcze i zestaw typu Street 
workout 03; siłownia terenowa z urządzenia-
mi sprawnościowymi – rowerek, motyl, steper, 
narciarz, wyciąg oraz altana drewniana o wy-
miarach 9,0 x 5,0 m wraz z wyposażeniem 

(dwa ławostoły, zasilenie w energię). W zakres 
opracowania wchodzi również budowa oświe-
tlenia boiska sportowego i altany, budowa 
oświetlenia  całego terenu inwestycji, budowa 
parkingu z kostki betonowej o pow. ok. 161 m2, 
ogrodzenia od strony wschodniej oraz wypo-
sażenie obiektu  w elementy małej architektury 
takiej jak: ławki, kosze na śmieci, miejsce na 
ognisko, stojak na rowery, regulamin. Całość 
zadania realizuje firma: ZUK - Ogrody, Domi-
nik Goźliński z siedzibą w miejscowości Stasi 
Las, przy ul. Głównej 17. Wartość zadania to 
kwota: 649.000 zł brutto. 

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

Gmina Serock zgłosiła się do udziału w konkursie „PODWÓRKO TA-
LENTÓW NIVEA 2018”, w ramach którego Organizator ufunduje 20 ogól-
nodostępnych Podwórek Talentów Nivea w całej Polsce (po 5 dla każdej 
kategorii + 5 nagród Jurorskich). Każde z nich będzie składało się z  3 stref 
– sportowej, naukowej i artystycznej – na których znajdzie się nowocze-
sny i różnorodny sprzęt. Nasza propozycja lokalizacji placu zabaw została 
zgłoszona w ramach kategorii: poniżej 20 tys. mieszkańców i mieści się na 
terenie Szkoły Podstawowej w Serocku. Zwycięzcą konkursu zgodnie ze 
ścieżką podstawową będzie lokalizacja, która w swojej kategorii zdobędzie 
największą ilość głosów internautów. Głosowanie rozpoczęło się 11 maja 
2018 r. po opublikowaniu na stronie internetowej www.podworko.nivea.
pl listy lokalizacji biorących udział w konkursie. Oczywiście zachęcamy 
wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu, które trwa do 21 czerwca 
– im więcej oddanych głosów tym większe szanse na zwycięstwo naszej 
Gminy.

Za pośrednictwem strony  internetowej https://podworko.nivea.pl/ran-
king?province_id=7&district_id=145&city=serock można już  głosować na 
lokalizację podwórka NIVEA na terenie Gminy Serock.

15 lokalizacji, które zdobędą najwięcej głosów wygra wyposażenie placu 
zabaw.  Zapraszamy do wsparcia naszej lokalizacji!

Referat Przygotowania  
i Realizacji Inwestycji

Uprzejmie informujemy, że w dniach 
od 19 kwietnia do 12 maja 2018 r. na te-
renie Miasta i Gminy Serock była prowa-
dzona akcja sprzątania terenów publicz-
nych. Wzięło w niej udział wiele osób 
z różnych środowisk. Chętni sprzątali 
pasy drogowe, skwery, lasy oraz wszyst-
kie inne miejsca publicznie dostępne. 
Do wiosennego sprzątania włączyli się: 
mieszkańcy Jadwisina, Kani Polskiej, 
Osiedla Zegrze, Wierzbicy, przedszkolaki 

z Samorządowego Przedszkola im. Kra-
snala Hałabały w Serocku oraz Samorzą-
dowego Przedszkola w Zegrzu, uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Pol-
skiego w Zegrzu oraz Szkoły Podstawo-
wej im. Mikołaja Kopernika w Serocku, 
żołnierze z Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki w Zegrzu a także nasi sąsie-
dzi - mieszkańcy wsi Kopaniec. 

Osobom uczestniczącym w sprzątaniu, 
Urząd Miasta i Gminy w Serocku zapewnił 

worki i rękawiczki, zaś Miejsko-Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Seroc-
ku odebrał zebrane odpady. Ich ilość, jak 
również liczba osób biorąca udział w akcji 
pokazuje że warto organizować tego typu 
przedsięwzięcia. Na jesień zaplanowaliśmy 
kolejne porządki, do udziału w których już 
teraz serdecznie zapraszamy! 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wiosenne porządki 2018

OCHRONA ŚRODOWISKA

Konkurs ,,Pomnik przyrody – okazały i dostojny”
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zachę-

ca do udziału w konkursie ,,Pomnik przyrody 
- okazały i dostojny”, którego zadaniem jest 
ukazanie piękna i rozpowszechnienie infor-
macji o istniejących na terenie Miasta i Gmi-
ny Serock pomnikach przyrody.  

Celem konkursu jest: 
1. Włączenie mieszkańców Miasta i Gmi-

ny Serock do aktywnego udziału w poznawa-
niu bogactwa przyrodniczego Gminy i po-

głębianie wrażliwości na piękno otaczającego 
świata.

2. Poszerzenie wiedzy o Mieście i Gmi-
nie Serock, jej przyrodzie i formach ochrony 
obowiązujących w Polsce.

3. Utrwalanie za pomocą różnych form 
artystycznych piękna Miasta i Gminy Serock, 
istniejących pomników przyrody.

4. Promowanie walorów turystycznych 
Miasta i Gminy Serock.  

Forma i zakres konkursu: 
• Prace plastyczne – wykonane dowolną 

techniką (np. rysunek kredką, malarstwo na 
papierze, kolaż, wydzieranka), w formacie nie 
mniejszym niż A4 i nie większym niż A3, po-
zbawione opraw lub w formie rzeźby,

• Forma literacka – dowolnie wybrana 
(np. opowiadanie, wiersz)

• Fotografia cyfrowa – aktualna tzn. wy-
konana po terminie ogłoszenia konkursu, 
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Ekologiczna niedziela!
W niedzielę, 13 maja na serockim rynku 

odbył się Piknik Ekologiczny. Podczas trwania 
Pikniku mieszkańcy mogli zaczerpnąć wiedzy 
na temat prawidłowego postępowania z od-
padami komunalnymi, wziąć udział w kon-
kursach ekologicznych. Za udział w różnego 
typu quizach mieszkańcy odbierali sadzonki 
kwiatów lub gadżety związane z tematyką 
ekologiczną. Ponadto, na stoisku przygotowa-
nym przez pracowników Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa mieszkań-
cy, którzy oddali w dniach od 19 kwietnia do 
12 maja br.  do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (ul. Nasielska 21, 
05-140 Serock) zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny odbierali sadzonki krzewów, 
kwiatów i ziół. Wśród oddanego sprzętu 
najwięcej było telewizorów, monitorów, od-
kurzaczy, lodówek. Mieszkańcy chętnie po-
zbywali się również drobnego sprzętu takiego 
jak telefony, suszarki, ładowarki. W ramach 

akcji „wymień elektroodpady za sadzonkę” 
wydano ponad 100 kuponów, które zostały 
wymienione na sadzonki. Na stoisku prowa-
dzono również zbiórkę nakrętek oraz zuży-
tych baterii, w zamian za które mieszkańcy 
również otrzymywali drobne upominki. Zor-
ganizowane stoisko cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem, przede wszystkim wśród 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 
Dzieci z ogromnym zaangażowaniem roz-
wiązywały zagadki, słuchały informacji na 
temat prawidłowej segregacji odpadów. Bar-
dzo cieszy nas fakt, że już od najmłodszych lat 
dzieci interesują się takimi zagadnieniami jak 
ekologia, ochrona środowiska czy racjonalne 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Piknik ekologiczny swoją obecnością 
urozmaiciły niezawodne Koła Gospodyń 
Wiejskich działające na terenie miasta i gmi-
ny Serock. Swoje ekosmakołyki prezento-
wały: Koło Gospodyń Wiejskich Guty, Koło 

Gospodyń Wiejskich w Dosinie oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Skubianki. 

Obecni podczas pikniku ekologicznego 
goście mogli również skorzystać z fachowych 
porad dotyczących uprawy roślin, zakupić 
sadzonki kolorowych bylin, a to wszystko na 
stoisku przygotowanym przez firmę Ogrody 
o Zielonych Progach Państwa Blanki i Prze-
mysława Godlewskich ze Skubianki. 

Swoje stanowisko zaprezentował rów-
nież Powiatowy Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Włodzimierz Wolskiego 
w Serocku, gdzie odwiedzający mogli m.in. 
skosztować ekologicznego soku oraz zapo-
znać się z ofertą edukacyjną szkoły. Cie-
kawe warsztaty dla dzieci prowadziły rów-
nież nauczycielki ze Szkoły Podstawowej  
w Jadwisinie: Pani Monika Krajewska, Anna 
Tuszyńska oraz Katarzyna Godlewska.

Ciekawą i bogatą ofertę ozdób wykony-
wanych metodą decoupage przedstawiła Pani 

w dowolnej kolorystyce, wydrukowana w for-
macie A4, wraz z załączonym zdjęciem na 
płycie CD. Dopuszcza się do udziału w kon-
kursie zdjęcia poddane obróbce. 

Konkursem objęte są wyłącznie pomni-
ki przyrody znajdujące się na terenie Miasta 
i Gminy Serock. Przypominamy, że zgodnie 
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, pomnikami przyrody są pojedyn-
cze twory przyrody żywej i nieożywionej lub 
ich skupiska o szczególnej wartości przyrod-
niczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywi-
dualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród 
innych tworów, okazałych rozmiarów drze-
wa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, 

źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, 
głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Na terenie Miasta i Gminy Serock wśród 
pomników przyrody są pojedyncze drzewa 
oraz głazy narzutowe. 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 8 czerwca 
2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są 
pod numerem telefonu 22 782 88 40. 

Regulamin konkursu oraz formularz 
zgłoszeniowy dostępne są na stronie in-
ternetowej www.serock.pl oraz w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Ry-
nek 21, 05-140 Serock, w pokoju nr 11 na 
parterze. 

Referat Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Serockie Gospodynie 
na Targach Turystycznych w Toruniu

W dniach 24-25 marca 2018 r. w Cen-
trum Targowym Park przy Szosie Byd-
goskiej 3 w Toruniu odbyły się Targi Tu-
rystyczne WYPOCZYNEK 2018 oraz 
Toruński Festiwal Smaków. Podczas targów 
możliwość zaprezentowania się miały m.in. 
miasta i regiony turystyczne, biura podró-
ży, uzdrowiska, hotele, pensjonaty, czy też 
organizatorzy aktywnego wypoczynku. 
Miasto i Gminę Serock tradycyjnie repre-
zentowały przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich a także Gospodarstwa Agrotury-
styczne działające na terenie gminy. W tym 
roku na targach obecne były: Koło Gospo-
dyń Wiejskich Guty, Koło Gospodyń Wiej-
skich Marynino, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Dosinie, Maria Chrzanowska prowadząca 
Gospodarstwo Agroturystyczne w Jadwisi-
nie, Regina Rataj prowadząca Gospodarstwo 

Agroturystyczne w miejscowości Łacha oraz 
Dorota Dyga prowadząca Indywidualne Go-
spodarstwo Rolne w Gąsiorowie. Na stoisku 
wystawienniczym Panie częstowały ciastami 
domowej produkcji, potrawami przyrządza-
nymi wg autorskich przepisów, plackami 
przyrządzanymi na miejscu, a także nalew-
kami. Zainteresowanie daniami oferowany-
mi przez  nasze Koła Gospodyń było bardzo 
duże. Ponadto, na naszym stoisku można 
było zakupić ręcznie wykonywane artykuły – 
ozdoby do domu, szaliki, breloki oraz wiele 
innych ciekawych produktów.

Podczas targów odbywały się konkursy 
kulinarne. Miasto i Gmina Serock do kon-
kursu zgłosiła aż cztery produkty: droż-
dżowe kapuśniaczki upieczone przez Marię 
Chrzanowską, paszteciki kruche na drozdach 
z mięsem wykonane przez Reginę Rataj, na-

lewkę długowieczności wykonaną przez Ha-
linę Nałęcz oraz ser twarogowy wykonany 
przez Dorotę Dygę. Wszystkie Panie, które 
wzięły udział w konkursie otrzymały specjal-
ne podziękowania. 

Wyjazd na Targi Turystyczne Wypo-
czynek 2018 odbył się w ramach operacji: 
,,Udział w targach Turystycznych Wypoczy-
nek 2018 Toruński Festiwal Smaków”. Opera-
cja została dofinansowana

Zachęcamy do odwiedzenia stron inter-
netowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie 
można znaleźć informacje o bieżących inicja-
tywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl 
gdzie można zarejestrować się, jako Partner 
KSOW.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Danuta Steczka. Na stoisku Pani Danuty każ-
dy mógł dowiedzieć się na czym polega me-
toda decoupagu, zakupić ręcznie wykonane 
ozdoby, wymienić się ciekawymi doświadcze-
niami, a także wziąć udział w loterii, w której 
na pewno nie było przegranych.

Cieszymy się, że z roku na rok nasz pik-
nik cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem, a także że zwiększa się nasza ekologicz-
na świadomość. Wszystkim osobom bardzo 
dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska, 
za miłe słowa kierowane do nas podczas pik-
niku oraz wspólną, dobrą zabawę. 

Do zobaczenia za rok! Galeria zdjęć 
z wydarzenia dostępna jest na stronie inter-
netowej. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Zbliżają się wakacje – myślimy o bezpieczeństwie

Bezpiecznie w gminie

Straż Miejska w Serocku rozpoczę-
ła cykl spotkań z dziećmi szkół podsta-
wowych z terenu naszej gminy na temat 
bezpieczeństwa podczas wypoczynku let-
niego. W dniu 10 maja 2018 r. odbyło się 
pierwsze z serii spotkanie z uczniami klas 

trzecich Szkoły Podstawowej w Serocku. 
W trakcie zajęć najmłodsi zostali zapo-
znani m.in. z zasadami bezpiecznego wy-
poczynku nad wodą. Strażnicy przedsta-
wili dzieciom podstawowe zagrożenia dla 
uczestników ruchu drogowego, pokazali 

i objaśnili znaki drogowe, a także poin-
struowali najmłodszych w zakresie pod-
staw bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu 
drogowym.  

Referat Zarządzania Kryzysowego 
Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa

W dniu 24 maja 2018 r. przed budyn-
kiem ratusza miejskiego odbyło się uro-
czyste przekazanie nowego radiowozu dla 
Straży Miejskiej. Burmistrz Sylwester So-
kolnicki symbolicznie przekazał kluczyki 
do nowego samochodu na ręce komendan-
ta Straży Miejskiej w Serocku, Pana Adama 
Krzemińskiego. Lokalny samorząd od wielu 
lat przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa 
na terenie gminy. Wyrazem tego jest także 
rewitalizacja systemu monitoringu wizyj-
nego, w ramach której rozszerzono obszar 
jego działania jak również zastosowano no-
woczesne cyfrowe kamery oraz oprzyrzą-
dowanie. Działania te przynoszą wymierne 
rezultaty w postaci m.in. spadku przestęp-
czości, ograniczenia zjawisk patologicznych 
i poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie 
Miasta i Gminy Serock.

Sukces Serocka 
w Ogólnopolskim Rankingu „Perły Samorządu 2018”

W gdyńskim Muzeum Emigracji 24 maja 
odbyło się podsumowanie Rankingu „Perły 
Samorządu 2018”. Celem rankingu było wy-
łonienie (na podstawie wypełnionych obszer-
nych ankiet) oraz nagrodzenie najlepszych 
polskich samorządów gminnych. Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnic-
ki odebrał gratulacje za zajęcie przez naszą 
gminę II miejsca w tym rankingu! Ta wysoka 

W pierwszym etapie ocen dokonano 
analizy porównawczej pytań zamkniętych, 
przyznając na tej podstawie punkty w po-
szczególnych obszarach. W drugim etapie 
Kapituła dokonała subiektywnej oceny py-
tań otwartych w odniesieniu do gmin, które 
uzyskały najwyższą liczbę punktów w etapie 
pierwszym. Zwycięzcą rankingu została gmi-

na, która łącznie uzyskała największą liczbę 
punktów.

Ranking Perły Samorządu docenia samo-
rządy, które w największym stopniu realizują 
swoje zadania na rzecz społeczności lokalnej. 
Oceniane są m.in. pod względem przeznacza-
nych kwot wydatków z budżetu na oświatę, 
ochronę zdrowia, uregulowania spraw zwią-
zanych z planowaniem przestrzennym czy 
budowaniem pozycji konkurencyjnej w za-
kresie przyciągania inwestorów, podnoszenia 
jakości życia mieszkańców oraz jakości usług 
publicznych.

Organizatorzy (Dziennik Gazeta Praw-
na) rankingu wielokrotnie podkreślali, że 
wszystkie gminy, niezależnie od wielkości 
wykonują te same zadania. Wyróżnieniami 
Perły Samorządu według ich opinii powinny 
nosić te samorządy, które wyróżniają się w re-
alizacji zadań na rzecz lokalnej społeczności. 
Ze strony internetowej Partnera Merytorycz-
nego (Deloitte) czytamy, iż „ranking Perły 
Samorządu jest pod wieloma względami wy-
jątkowy – udział w rankingu jest całkowicie 
bezpłatny, nad prawidłowym przebiegiem 
wyboru czuwa Kapituła Rankingu złożona 
z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, 
ze świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy 
Dziennika Gazety Prawnej. Główne wartości 
rankingu to bezstronność i równość szans”. 
Tym bardziej cieszy nas to szczególne wyróż-
nienie przyznane Serockowi.

Półkolonie w wakacje 2018
Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku wraz z Integracyjnym Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR 

w Serocku będą organizować półkolonie w terminie 2 - 20 lipca 2018 r. – w trzech jednotygodniowych turnusach.
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Serock w wieku od 7 do 15 lat. Cena za 1 turnus wynosi 450 zł.
Zapisy i wpłaty przyjmowane będą do 15 czerwca 2018 r. w Integracyjnym Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku ul. Wy-

zwolenia 31, tel. 22 782 68 43.
Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem półkolonii, harmonogramem, i kartą kwalifikacyjną znajdują się na stronie internetowej 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku www.ops.serock.pl 
OPS w Serocku

Organizacja dyżuru wakacyjnego 2018
Harmonogram pracy przedszkoli/od-

działów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych w okresie wakacji lipiec-sierpień 
2018 roku.

W okresie lipiec-sierpień 2018 roku sa-
morządowe przedszkola oraz oddziały przed-
szkolne w szkołach podstawowych będą pra-
cowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki 
pracującego przedszkola/oddziału przed-
szkolnego w szkole podstawowej składają 
wniosek w danej placówce  w terminie do 
31 maja 2018 r. 

Wnioski mogą składać rodzice dzieci, 
które uczęszczały do samorządowych przed-
szkoli/oddziałów przedszkolnych w roku 
szkolnym 2017/2018. 

ZOSiP Serock

Lp. Nazwa placówki Miesiąc 
lipiec sierpień

1.
Samorządowe Przedszkole im. Krasnala 
Hałabały w Serocku

przedszkole 
pracujące 

przerwa 
wakacyjna

2.
Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

przerwa 
wakacyjna

przedszkole 
pracujące 

3. Samorządowe Przedszkole w Zegrzu
przerwa 

wakacyjna
przedszkole 

pracujące 

4.
Oddział przedszkolny zorganizowany 
w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego 
w Zegrzu

W związku z remontem oddział 
przedszkolny będzie wyłączony 

z pracy w okresie wakacji.

5.
Oddział przedszkolny zorganizowany 
w Szkole Podstawowej im. Jerzego 
Szaniawskiego w Jadwisinie

przedszkole 
pracujące

przerwa 
wakacyjna

6.
Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

przedszkole 
pracujące  

przerwa 
wakacyjna

Darmowy podręcznik na rok szkolny 2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 rodzice 

uczniów szkół podstawowych i oddziałów 
gimnazjalnych, nie muszą martwić się zaku-
pem podręczników oraz ćwiczeń dla swoich 
dzieci. To szkoła zapewnia wszystkie mate-
riały edukacyjne. Szkoły otrzymują dotację 
celową na zakup nowych podręczników dla 
uczniów klasy II, V i VIII szkoły podstawo-
wej, natomiast uczniowie klas I, III, IV, VI, 

VII szkoły podstawowej oraz klasy III gimna-
zjum otrzymają podręczniki z lat ubiegłych. 
Ponadto szkoły otrzymują również dotację 
na materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas 
I – VIII szkoły podstawowej oraz klasy III 
gimnazjum. 

Podręczniki są na 3 lata i są własno-
ścią szkoły, która wypożycza podręczniki 
uczniom.

Z racji tego, że mają służyć co najmniej 
trzem kolejnym rocznikom, uczniowie mu-
szą o nie dbać - tak, by po roku mogli z przy-
jemnością i powodzeniem korzystać z nich 
młodsi koledzy. W przypadku uszkodzenia, 
zniszczenia lub niezwrócenia rządowego 
podręcznika, szkoła może żądać od rodziców 
ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika. 

ZOSiP Serock
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Muralowe love – czyli nowe murale w Serocku

Wieczór w Izbie za nami!

Święto Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych

W sobotę 19 maja, Izba Pamięci i Tradycji 
Rybackich gościła przedstawicieli Stowarzy-
szenia Historyczno-Edukacyjnego im. 7. Puł-
ku Lansjerów Nadwiślańskich, którzy po-
prowadzili „Wieczór w Izbie”, wydarzenie 
zorganizowane w ramach Nocy Muzeów.

Wszyscy, którzy tego dnia odwiedzi-
li Izbę mieli okazję bliżej poznać historię 
polskiej wojskowości, szczególnie kawale-
rii i poznać jej rolę w wojnie o odzyskanie 
niepodległości w latach 1918-1921. Swoją 
wiedzą dzielił się ze słuchaczami dr hab. 
inż. Krzysztof Falkowski, natomiast przed-
stawiciele Stowarzyszenia - ubrani w woj-
skowe mundury, zaprezentowali wyposa-
żenie i broń - nie tylko kawalerii. Można 
było poznać historię militariów ale przede 
wszystkim obejrzeć je z bardzo bliska. Pisto-
lety, szable i karabiny – wszystkie eksponaty 

Druhowie i druhny ze środowiska strażaków służących w gminnych ochotniczych drużynach straży pożarnej wzięli udział w spotkaniu 
z okazji Dnia Strażaka. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, a najważniejszym wydarzeniem 
tego wieczoru prócz okolicznościowych przemówień i odznaczeń była prezentacja dziecięcej drużyny strażackiej.

CKiCz w Serocku

można było wziąć do rąk – nie tylko wysłu-
chać ich historii, ale też dotknąć historii. 

Eksponaty przyjechały do Izby z Muzeum 
Historycznego w Halinowie i pojawiły się tu 
tylko na ten jeden, wyjątkowy wieczór. Dzię-
kujemy Stowarzyszeniu i Wszystkim, którzy 
tego dnia odwiedzili Izbę Pamięci. 

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich 
w Serocku

W ramach projektu WODAWIL (czyli 
o wodzie z przymrużeniem oka) na terenie 
gminy Serock pojawił się kolejny mural. 
Obraz przedstawia spływającą kaskadami 
wodę i pływające w niej ryby. Woda spływa 
po schodach znajdujących się w ciągu uli-
cy Wąskiej w Serocku. Na brzegach cieku 
wkrótce pojawią się faszyny, łodzie rybackie 
i inne „atrybuty” związane z nadbrzeżnym 
położeniem miasta.

Mural ten jest widoczny tylko dla wcho-
dzących po schodach od ulicy Niskiej w po-
bliżu plaży miejskiej w Serocku. Pomysło-
dawcą tej artystycznej formy prezentacji 
jest Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy 
w Serocku, a wykonawczynią muralu Pani 

Karolina Bieńkowska – Pugacz od urodze-
nia mieszkanka Serocka. 

Pani Karolina jest absolwentką Liceum 
Plastycznego im. Wojciecha Gersona w War-
szawie. Obecnie studiuje na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, na kierunku Archi-
tektura Wnętrz. Przygodę artystyczną, jak 
sama mówi, rozpoczęła już w gimnazjum, 
uczęszczając na zajęcia plastyczne do Pani 
Pauliny Nowaczyk. Przez kolejne cztery lata 
kształciła się z rysunku, malarstwa i rzeźby w 
pracowni prof. Jerzego Mierzwiaka. W szkole 
średniej jej zainteresowania skierowały się w 
stronę przestrzeni we wnętrzach i design’u. 
Na pierwszym roku studiów stworzyła już 
pierwsze projekty mebli. Pani Karolina to 

osoba lubiąca wyzwania artystyczne, a takim 
jest przedmiotowy mural. „Nie ma dla mnie 
nic lepszego niż wspólne ulepszanie prze-
strzeni, która nas otacza” – mówi o swojej 
pasji. 

Nowy mural powstał również na ścianie 
bloku przy stadionie miejskim w Serocku 
(ul. Pułtuska). To wielkoformatowe ma-
lowidło nawiązuje do 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości, a jego 
autorem, jak i głównym wykonawcą, jest 
Mariusz Libel – twórca od wielu lat dzia-
łający na polu sztuki w przestrzeni publicz-
nej, autor kilku innych serockich murali.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy, 
Redakcja 

Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, 

którzy terminowo dokonali wpłaty drugiej 
raty podatku za 2018 rok. Terminowe pła-
cenie podatków zapewnia stabilną i pewną  
realizację zadań zaplanowanych w budżecie 
miasta i gminy Serock. Prawidłowo i ter-
minowo realizowane dochody pozwalają 
na prawidłową realizację wcześniej plano-
wanych wydatków. Ściąganie i dochodze-
nie podatków powoduje dla każdej ze stron 
(podatnik i organ) konieczność ponoszenia 
dodatkowych  kosztów, naraża na zapłatę 

odsetek. Ważne jest więc wykonywanie swo-
ich obowiązków podatkowych wobec miasta 
i gminy w należyty sposób.  Przypominamy 
o kolejnych termiach:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Terminy płatności: osoby fizyczne 

– do 17 września, do 15 listopada.
Terminy płatności: osoby prawne 

– do 15 dnia każdego miesiąca.
PODATEK ROLNY
Terminy płatności: osoby fizyczne 

– do 17 września, do 15 listopada.

Terminy płatności: osoby prawne 
– do 17 września, do 15 listopada.

PODATEK LEŚNY
Terminy płatności: osoby fizyczne 

– do 17 września, do 15 listopada.
Terminy płatności: osoby prawne 

– do 15 dnia każdego miesiąca.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANS-

PORTOWYCH
Termin płatności: 15 września

Referat Podatków, 
Opłat Lokalnych i Windykacji

Żłobki na terenie gminy Serock
Informujemy, że od września 2018 r. na ternie gminy Serock zgodnie z zapowiedziami mają powstać 2 niepubliczne żłobki:
– w Serocku przy ulicy Wyzwolenia 31 Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku
- w Stasim Lesie przy ul. Jutrzenki 7. Niepubliczny Żłobek i Przedszkole "Magiczny Las"
O szczegóły dotyczące liczby miejsc, warunków przyjęcia i kosztów prosimy kontaktować się bezpośrednio z powyższymi placówkami.



12 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 13I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

Festyn z okazji Wojciechowego świętowaniaUroczysta sesja Rady Miejskiej

25 maja 2018 r. w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa odbyła się uroczysta sesja 
Rady Miejskiej dla uczczenia 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 
Święta Samorządu Terytorialnego. Sesja to-
warzyszyła również tegorocznym obchodom 
Wojciechowego Świętowania.

Zaproszonych gości powitał Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Serocku - Artur Bor-
kowski, w towarzystwie Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock - Sylwestra Sokolnickiego. 
Nawiązując do niepodległościowej rocznicy 
i pięknego święta Polski i Polaków, gospo-
darze podkreślali jak wielką wartością jest 
Wolność i Niepodległość. O niełatwej dro-
dze Ojczyzny ku Niepodległości opowiedział 
dr hab. Radosław Lolo.

Ważnym punktem sesji było również 
podpisanie deklaracji o dalszej współpra-
cy samorządu serockiego i ignalińskiego. 

Festyn z okazji Wojciechowego świę-
towania to najbardziej oczekiwana przez 
mieszkańców i sympatyków Serocka impre-
za z gminnego kalendarza imprez, dlatego 
nawet ulewny deszcz nie przestraszył miesz-
kańców i gości. 26 maja od godziny 17.00 
na scenie prezentowali się najmłodsi lokalni 
artyści, których występy jak zwykle wywołały 
wiele wzruszeń, szczególnie wśród członków 
ich rodzin. Pomimo niepogody pod sceną 
licznie zebrali się również fani zespołu DEJW, 
któremu Serock nie jest obcy, bowiem grupa 
nagrywała tu choćby teledysk do zeszłorocz-
nego hitu „Moja wariatka”. 

Michał Milowicz – prowadzący imprezę 
– zaprezentował swoje „różne oblicza” mu-
zyczne, a wraz z Renatą Mulik – Dyrektorem 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
zaprosił publiczność do udziału w różnego 
rodzaju konkursach i zabawach.

Duże emocje wzbudził występ lokalnych 
artystów, którzy w ubiegłym roku wzięli 
udział w projekcie „Serock 600”, nagrywając 
piosenkę poświęconą jubileuszowi 600-lecia 
nadania Serockowi praw miejskich. Występ 
Sokomata, Karpiu, Lewego i towarzyszących 
im zespołów: Kantyczki i In Canto, do któ-
rego włączyła się serocka publiczność, jest 
dowodem na to, że ubiegłoroczny jubileusz 
miasta pozostaje żywy w pamięci mieszkań-
ców, a jego świętowanie można rozciągnąć na 
wiele lat. 

Podziękowania za wspólną zabawę oraz 

życzenia dla mieszkańców i sympatyków Se-
rocka z okazji święta patrona miasta, a także 
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i ob-
chodzonej w tym roku 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości przekazali 
ze sceny gospodarze Miasta i Gminy Serock 
w towarzystwie przedstawicieli miast part-
nerskich Serocka, którzy wzięli udział w tego-
rocznym Wojciechowym Świętowaniu.  

Burzowe chmury skutecznie rozpędził 
energetyczny koncert zespołu ENEJ, którego 
muzyka porwała publiczność do zabawy przy 
takich hitach jak: „Tak smakuje życie”, „Syme-

W bieżącym roku, bowiem, przypada dwu-
dziesta rocznica nawiązania kontaktów 
z naszymi litewskimi parterami z Ignaliny. 
Z tej okazji zaproszenie do Serocka przy-
jęli: były Mer Ignaliny, a obecnie poseł do 
Parlamentu Europejskiego - Bronis Rope, 
obecny Mer Rejonu Ignalina Pan Henry-
kas Šaudinis wraz z 25-osobową delegacją 
samorządowców, Mieliśmy zaszczyt gościć 

również Pana Šarūnasa Adomavičiusa - 
Ambasadora Republiki Litewskiej w Rze-
czypospolitej Polskiej wraz z małżonką. 
Towarzyszyli nam również w uroczysto-
ściach  przedstawiciele partnerskiego, 
czeskiego Lanskroun oraz Dzierżonio-
wa, przedstawiciele innych samorządów, 
wojska, policji, straży pożarnej, placówek 
oświatowych, lokalnych stowarzyszeń i in-
stytucji, radni, sołtysi i mieszkańcy.

Tradycyjnie zasłużone dla społeczności 
serockiej osoby zostały uhonorowane "Meda-
lem za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock".

Sesja zakończyła się krótkim występem 
artystycznym litewskich wokalistek oraz se-
rockich Kantyczek.

Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w parku miej-
skim zasadzono drzewo niepodległości. Na 
ścianie ratusza natomiast odsłonięto tablicę 
upamiętniającą tę ważną rocznicę. Goście 
obejrzeli również dwie wystawy outdoorowe 
poświęcone tematyce niepodległościowej.

Niespodzianką dla zgromadzonych było 
również odsłonięcie w sali konferencyjnej 
ratusza tablic szklanych przedstawiających 
Radnych dotychczasowych (siedmiu) kaden-
cji Rady Miejskiej w Serocku.

Dziękujemy Państwu za obecność.
Referat Komunikacji Społecznej

tryczno – liryczna”, „Radio Hello”, „Zagubiony”, 
czy bisowy numer „Kamień z napisem love”. 

Mimo niesprzyjającej aury na rynku 
funkcjonowały licznie odwiedzane stoiska 
promocyjne Urzędu Miasta i Gminy Serock, 
Starostwa Powiatowego w Legionowie, stra-
gany stowarzyszeń i wojska. Powodzeniem 
cieszyły się również jak zwykle stoiska gastro-
nomiczne.

Dziękujemy Państwu za wspólną zabawę 
i dobrą energię, z jaką uczestniczyliście w fe-
stynie.

Referat Komunikacji Społecznej
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Seniorzy na sportowej majówce w Nasielsku

W dniu 18 maja seniorzy z Serocka wzię-
li udział Majówce Sportowo - Rekreacyjnej 
Seniora „na wesoło” zorganizowanej przez 
Fundację „Bądźmy Razem” oraz Nasielski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. W majówce 
uczestniczyli również seniorzy z Legionow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Po powitaniu i wspólnym aerobiku 
wszystkich drużyn odbył się turniej piłkarski 
„w dwa ognie”. Zespoły  grały w składzie mie-
szanym: mężczyźni, kobiety. Drużyna Seroc-
kiej Akademii Seniora po rozegraniu 2 emo-
cjonujących meczów, przy zagrzewającym do 
walki dopingu serockich kibiców, pokonała 
seniorów z Legionowa oraz drużynę gospo-
darzy znaczącą przewagą punktów. Zdobycie 
pierwszego miejsca zachęciło naszych senio-
rów do dalszych zmagań. W przeciąganiu liny 
nasza drużyna zdobyła II miejsce ustępując 

gospodarzom po ciężkiej 
walce.  

Odnieśliśmy również 
sukcesy w różnych dyscy-
plinach w startach indywi-
dualnych. W rzucie piłką 
lekarską kobiet i mężczyzn zdobyliśmy dwa 
pierwsze miejsca, drugie miejsce w tej dyscy-
plinie również przypadło naszej zawodnicz-
ce. W slalomie między tyczkami połączonym 
z torem przeszkód nasza reprezentantka wy-
walczyła 2 miejsce. W rzutach do kosza zdo-
byliśmy drugą lokatę (mężczyźni) i trzecią 
lokatę (kobiety). Emocjonująca była walka 
w finale hulahop między reprezentantką Se-
rocka i Nasielska. Komisja sędziowska przy-
znała pierwsze miejsce obu paniom. 

Mimo, że to była majówka „na wesoło” 
i najważniejszy był udział w niej - repre-

zentacja serockich 
seniorów wykazała 
się dużą sprawnością 
i wypadła bardzo do-
brze.  

W przerwie mię-
dzy rozgrywkami posilaliśmy się grochów-
ką i ciastami przygotowanymi przez orga-
nizatorów.  

Na zakończeniu zawodów odbyła się 
uroczystość wręczenia pucharów, dyplomów 
i nagród, w której uczestniczyli: Pani Starosta 
Nowodworska Magdalena Biernacka, Bur-
mistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz 
prezes Fundacji „Bądźmy Razem” Teresa 
Skrzynecka. 

Seroccy seniorzy podziękowali organiza-
torom wręczając kosz słodyczy. 

Serocka Akademia Seniora

OŚWIATA

Przedszkole Młodych Patriotów
W ramach obchodów 100. rocznicy odzy-

skania przez Polskę niepodległości, oddziały 
przedszkolne Szkoły Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Serocku realizują projekt 
„Przedszkole Młodych Patriotów”.  Ma on na 
celu krzewienie postaw patriotycznych wśród 
najmłodszych uczniów.  

Jednym z działań było  przeprowadzenie 
konkursu recytatorskiego oraz  piosenki pa-
triotycznej, który odbył się 10.05.2018 r. 

Celem konkursu było pielęgnowanie 
postaw patriotycznych oraz popularyzowa-
nie piękna i wartości kultury narodowej. 
Na tę uroczystość dzieci założyły biało-czer-
wone stroje, które ozdobiły własnoręcznie 
wykonanymi kotylionami. Konkurs rozpo-
częto bardzo uroczyście - odśpiewaniem 
hymnu „Mazurek Dąbrowskiego”. 

W pierwszej części uczniowie zaprezento-

wali swoje zdolności recytatorskie. Laureata-
mi zostali :

I miejsce – Barbara Chojecka z grupy 0”a” 
(wiersz Czesława Janczarskiego pt. „Co to jest 
Polska?”);

II miejsce – Zuzanna Brzezińska z grupy 
0”c” (wiersz Ludmiły Mariańskiej pt. Ziemia 
rodzinna”);

III miejsce – Emil Pergoł z grupy 0”b” 
(wiersz Władysława Bełzy pt. „Kim też ja 
będę”).

Wyróżnienie otrzymała Dominika Kop-
czyńska z grupy 0”a” za recytację wiersza Jo-
anny Białobrzeskiej pt.” Moja mała ojczyzna”.

W drugiej części konkursu dzieci zapre-
zentowały swoje umiejętności wokalne. Były 
to bardzo wzruszające interpretacje utworów, 
a miejsca na podium zajęli:

I miejsce – Weronika Ołdak z grupy 0”a”, 

która zaśpiewała utwór „Rozkwitały pąki bia-
łych róż”;

II miejsce – Olga Gilert z grupy 0”c” za 
wykonanie pieśni ,,Bo wszyscy Polacy to jed-
na rodzina”;

III miejsce – Laura Wiśniewska z gru-
py 0”b” - „Przybyli ułani pod okienko”. 
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Mate-
usz Sokołowski z grupy 0”b” za wykonanie 
utworu „Serce w plecaku”.

Wszystkie dzieci biorące udział w kon-
kursie zostały docenione. Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody książkowe oraz dyplomy, a po-
zostali uczestnicy – drobne upominki. 

Konkurs był doskonałą okazją do pro-
mowania młodych talentów, dostarczył wielu 
patriotycznych wzruszeń zarówno wykonaw-
com, jak i słuchaczom. 

Martyna Tyszkiewicz

Stowarzyszenie Nasza Borówka 
na wycieczce w Lublinie

Stowarzyszenie Nasza Borówka 
22 kwietnia 2018 r. zorganizowało - dla 
swych członków i sympatyków wyciecz-
kę do Lublina. Obejrzeli zamek lubelski 
z XIV wieku z kaplicą Świętej Trójcy, 
zdobioną unikatowymi freskami bizan-
tyjskimi, wykonanymi na polecenie króla 

Władysława Jagiełły przez sprowadzone-
go z Rusi mistrza Andrzeja. Przez Bramę 
Grodzką doszli do tzw. Starego Ratusza 
(dziś zwanego Trybunałem Koronnym), 
pod którym jest wejście do „piekieł”, czy-
li lubelskiej Trasy Podziemnej. Zwiedzili 
też Bazylikę Ojców Dominikanów i kilka 

innych zabytkowych miejsc. Jako bonus 
mieli przyjemność zobaczyć zlot motocy-
klistów, rozpoczynających pod zamkiem 
lubelskim sezon 2018.

Wycieczka była bardzo ciekawa – w pla-
nach już następna.

Stowarzyszenie Borówka

OŚWIATA

Udział zespołu „Violinki” 
w Powiatowym Konkursie Piosenki Legionowej

Dnia 22 maja w ramach obchodów 100 le-
cia Niepodległości Polski, Dziecięcy Zespół 
„Violinki” wziął udział w Powiatowym Kon-
kursie Piosenki Legionowej. Organizatorem 
konkursu była Szkoła Podstawowa w Choto-
mowie.  Piosenką „Niepodległa-niepokorna” 
dziewczęta wyśpiewały sobie II miejsce. Od-
biór nagród odbędzie się w dniu 14 czerwca. 

Serdecznie gratulujemy.

Agata Dutkiewicz, 
Agnieszka Lipska
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OŚWIATA

Świetlica szkolna 
– przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Świetlica szkolna w Szkole Podstawo-
wej w Jadwisinie w okresie od stycznia do 
kwietnia brała udział w ogólnopolskim kon-
kursie organizowanym przez Studium Prawa 
Europejskiego w Warszawie pt. „Świetlica 
szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwo-
ju i zabawy”. Celem konkursu było szerzenie 
wśród nauczycieli i podopiecznych świetlicy 

dobrych praktyk organizowania czasu poza-
lekcyjnego.  Przed realizacją zadań konkur-
sowych wychowawca świetlicy brał udział 
w 35 godzinnym kursie  e – learningowym, 
zwieńczonym zaświadczeniem o ukończeniu 
szkolenia.  Przystępując do konkursu przyję-
to  siedem ciekawych i różnorodnych zadań, 
których wykonanie zostało  ocenione najwyż-

szą notą przez jury powołane przez organi-
zatora konkursu. Projekt włączył nauczycieli 
i uczniów do udziału w działaniach na wielu 
płaszczyznach. Miło nam poinformować, że 
nasza szkoła otrzymała certyfikat: „Świetlica 
szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwo-
ju i zabawy”.

Anna Tuszyńska, Monika Krajewska

OŚWIATA

Serock najlepszy w konkursie ,,Policjanci są wśród nas”

OŚWIATA

Przekraczając granice wyobraźni…

OŚWIATA

Brązowe Pasmo dla chóru „Pianola” ze SP w Zegrzu
Od kilku lat chór Szkoły Podstawowej 

w Zegrzu bierze udział w ogólnopolskim 
Projekcie „ Akademia Chóralna – Śpiewająca 
Polska”, zdobywając nagrody i wyróżnienia. 

W sobotę 28.04 uczniowie z zegrzyńskiej 
szkoły kolejny raz wzięli udział w Konkursie 
Chórów Regionu Mazowieckiego. Konkurs 
odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej 
I stopnia im. Fryderyka Chopina w Warsza-
wie, przy ul. Namysłowskiej 4. 

Do konkursu uczniowie przygotowywa-
li się pod okiem pani Elżbiety Gubały, któ-
ra od września 2017 roku pracuje w szkole 
w Zegrzu jako nauczyciel muzyki i prowadzi  
zajęcia z chórem. Uczestnictwo w projekcie 
jest dużym wyzwaniem dla nauczyciela, któ-
ry musi przygotować utwory konkursowe, 
zaaranżować je w ciekawy sposób, przemy-
śleć choreografię i wszystkie szczegóły, aby 
efekt końcowy był miły dla ucha i oka. Także 
uczniowie włożyli w ten projekt dużo pracy 
i zaangażowania, bo bez wielu prób nie było-
by dobrego występu. 

W tym roku uczniowie wykonali utwo-
ry: „Smok” (muz. J. Świder, słowa J. Brzechwa), 
„Pojedziemy na łów” (melodia popularna), 
„Kołysanka ludowa” (mel. ludowa, opr. K. Ja-
kubczak-Drążek), „Wiosna” (muzyka i słowa: E. 
P. Gubała) oraz obowiązkowe ćwiczenie Vakaia 
oparte na gamie. Jury w składzie: mgr Bożena 
Magdalena Mrózek - chórmistrzyni, dyrygent 
dziecięcych i młodzieżowych chórów i zespołów 
wokalnych, instruktor oraz koordynator regio-
nalny programu Śpiewająca Polska w wojewódz-
twie świętokrzyskim; mgr Joanna Łukaszewska 
– wykładowca Uniwersytetu Fryderyka Chopina 
w Warszawie, instruktor emisji głosu; dr Joanna 
Maluga – chórmistrz, dyrygent, pedagog, doce-
niło wysiłki naszych artystów i zostaliśmy nagro-
dzeni, otrzymując Brązowe Pasmo. Wykonanie 
utworów oceniane było pod względem tonal-
nym, interpretacyjnym, gdzie ważnym elemen-
tem był również ruch sceniczny oraz połączenie 
utworów w jeden zamysł artystyczny. 

Konkurencja była duża. W przesłucha-
niach konkursowych wzięło udział ponad 

12 chórów z różnych szkół, a nawet przed-
szkola. Spotkanie to było okazją do zaprezen-
towania siebie i swoich umiejętności, ale tak-
że do wymiany doświadczeń i podpatrzenia 
warsztatu innych chórów. 

Po konkursie wszystkie grupy wykona-
ły wspólnie kilka ćwiczeń muzycznych oraz 
utwór, który można nazwać hymnem projek-
tu - „Rozśpiewana Polska”.  

Podczas zmagań konkursowych ze-
grzyńskim śpiewakom akompaniowali 
uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Legio-
nowie. Młodzi artyści mogli też liczyć na 
wsparcie bliskich oraz pani Dyrektor, Da-
nuty Prusinowskiej, która towarzyszyła 
chórowi w trakcie przesłuchań i ogłoszenia 
wyników. Po wszystkim uczniowie wrócili 
do Zegrza – bardzo zmęczeni ale pełni wra-
żeń i satysfakcji. Wielu z nich deklaruje, że 
w przyszłym roku sięgną po srebro. Trzy-
mamy kciuki!

Ewa Lisowska
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

16 maja 2018 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Legionowie przeprowadzone  
zostały powiatowe eliminacje do III eta-
pu konkursu „Policjanci są wśród nas”. 
Spośród 9 drużyn z powiatu legionow-
skiego uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. M. Kopernika w Serocku okazali się 
najlepsi.

 Drużynę ze Szkoły Podstawowej w Se-
rocku reprezentowali: Filip Zabagło z klasy 
VI a, Karol Sokołowski z klasy V c oraz Szy-
mon Bogdański z klasy IVa. Chłopcy otrzy-

mali cenne nagrody; statuetki, hulajnogi oraz 
plecaki turystyczne. Będą również reprezen-
tować powiat w wielkim finale w Warszawie, 
który odbędzie się w czerwcu.

Gratulujemy i życzymy powodzenia 
w finale!

Tak brzmiał temat przewodni Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w roku 
szkolnym 2017/2018. Finalistką tego konkursu została Maria Sobiech - uczennica klasy VII b Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Serocku. Poszczególne etapy odbywały się w październiku, styczniu i marcu. Marysia uzyskała 80 punktów. Gratulujemy!

OŚWIATA

Sukces w konkursie przyrodniczym
W Szkole Podstawowej w Jadwisinie znajdują się uczniowie, którzy rozwijają swoje pasje, chętnie uczestniczą 

w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz odnoszą w nich sukcesy. Tym razem czas przyszedł na sukces 
z przyrody. 11 maja w Szkole Podstawowej  w Chotomowie odbył się powiatowy konkurs przyrodniczy o polskich 
parkach narodowych znajdujących się w górach i na wyżynach. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań 
przyrodniczych ujawnienie talentów wśród uczniów szkół podstawowych.  Udział w eliminacjach powiatowych 
poprzedzały eliminacje szkolne w których wzięło udział 14 uczniów z klas V – VI. Wymaganą ilość punktów kwa-
lifikujących do etapu powiatowego uzyskały dwie uczennice z klasy Va Anna Krajewska i Otylia Żółtek. Laureatką 
II miejsca została Anna Krajewska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

OŚWIATA

Laureatki Konkursu Historyczno-Literackiego 
„W kręgu mitów i legend”

Dnia 25 kwietnia 2018 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 8 w Legionowie odbył się II etap 
jubileuszowej X edycji Powiatowego Konkur-
su Historyczno-Literackiego „W kręgu mitów 
i legend” dla uczniów klas 5-6.

Naszą szkołę reprezentowały laureatki   
pierwszego etapu -szkolnego tego Konkursu: 

Daria Sroka, Anna Krajewska i Otylia 
Żółtek z kl. Va.

W pierwszej części Konkursu dziewczyn-
ki odpowiadały na pytania testowe dotyczące 

znajomości mitów i legend związanych z po-
wstaniem Polski i Legionowa, a w drugiej 
prezentowały własną wersję legendy wyloso-
wanej z puli zaproponowanej przez komisję 
konkursową.

Nasze uczennice wykazały się doskonałą 
znajomością wiedzy mitologicznej, pokonały 
biorące udział w konkursie zespoły - zajęły 
I miejsce.

Serdecznie gratuluję.
Jolanta Pikora 
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OŚWIATA

Plener „Wyobraźnia zaklęta w żaglach”

W dniach 11-13 maja 2018 r. w miejscowości Koszelówka koło Płocka odbył się IX plener malarski. Tegoroczny wyjazd był pod hasłem „Wy-
obraźnia zaklęta w żaglach”. Młodzi artyści doskonalili techniki malowania akwarelami i akrylami na płótnie. Szkicowali z natury oraz pozna-
wali tajniki suchych pasteli. Wykonali pamiątkowe portrety. Intensywna praca zakończyła się ogniskiem podczas, którego uczniowie integrowali 
się przy wspólnym pieczeniu kiełbasek. Uczestnikami byli uczniowie ze wszystkich szkół gminy Serock. Efekty pracy twórczej można zobaczyć 
na wystawie w Serockim w Ratuszu od 23 maja. Prace zostały wykonane pod kierunkiem Agaty Dutkiewicz i Anny Pawlak.

Agata Dutkiewicz i Anna Pawlak

OŚWIATA

Niepodległosć oczami dziecka
Podczas kolejnych warsztatów z cyklu „Myślę o Nieodległości”,  autorka i realizatorka cyklu Betina Dubiel, współpracowała z dwiema gru-

pami 5-latków z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku. Ze wzruszeniem słuchaliśmy, gdy dzieci prezentowały zaska-
kujące rozumienie słowa ojczyzna, wolność. Gdy używały z serca płynących i z ich dziecięcych doświadczeń, szczerych skojarzeń związanych 
z tymi pojęciami. W czasie warsztatów teatralno-artystycznych, których celem było stworzenie figur przedstawiających dom-ojczyznę  i pomnik 
wolności, dzieci z zaangażowaniem odgrywały powierzone im role. Przy ćwiczeniach integracyjnych  nie zabrakło śmiechu i dobrej zabawy. 
Była to świetna lekcja patriotyzmu z udziałem pokolenia młodziutkich Polaków. Dziękujemy paniom wychowawczyniom za zaproszenie do 
przedszkola i za pomoc w przeprowadzeniu zajęć.                 Redakcja

OŚWIATA

Projekt "Witold Zglenicki 1850-1904"
Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenic-

kiego w Woli Kiełpińskiej została koordynato-
rem projektu „Witold Zglenicki, 1850-1904”, 
którego celem jest przywołanie i upowszech-
nienie postaci Patrona szkoły wśród spo-
łeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży 
polskiej. Działania podejmowane w ramach 
Projektu będzie planowała, a następnie kie-
rowała nimi Kapituła, do której zaproszono 
przedstawicieli: Ambasady Polski w Baku, 
Azerbejdżanu w Warszawie, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckie-
go, Stowarzyszenia Polaków w Baku, miasta 
Płock i Serock, Muzeum Niepodległości 
w Warszawie, Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marszałka Stanisława Małachowskiego 
w Płocku oraz Towarzystwa Małachowiaków, 
Towarzystwa Naukowego Płockiego, Fundacji 
Nauki Polskiej im. inżyniera Witolda Zglenic-
kiego z Rumii, PKN Orlen, TVP oraz ludzi 
związanych zawodowo z Baku – miastem pra-
cy i twórczych odkryć Witolda Zglenickiego.

24 kwietnia 2018 roku, w serockim ra-

tuszu odbyło się pierwsze spotkanie Kapitu-
ły. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli 
instytucji, które zgłosiły akces do udziału 
w realizacji projektu. Gości przywitał,  opo-
wiedział o urokach ziemi serockiej oraz 
związkach Serocka ze Św. Wojciechem  pan 
Sylwester Sokolnicki - Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock. Spotkaniu przewodniczył 
prof. dr hab. Jacek Knopek - kierownik Kate-
dry Międzynarodowych Stosunków Politycz-
nych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Dotychczasowe osiągnięcia spo-
łeczności szkolnej związane z popularyzacją 

sylwetki "Polskiego Nobla" uczniowie szkoły 
w Woli Kiełpińskiej przedstawili uczestnikom 
w postaci prezentacji multimedialnej. Wie-
le konkretnych propozycji, które mogłyby 
znaleźć się w sferze zainteresowań zebranych 
w serockim ratuszu przedstawił gość honoro-
wy - JE Ambasador Azerbejdżanu w Polsce 
dr hab. Hasan Hasanov. Podczas obrad goście 
zdawali relację z dotychczasowych działań 
swoich lub instytucji, która reprezentowali. 
Działań, które  popularyzowały dokonania 
Polaków działających  poza granicami Polski. 
Przedstawiali również propozycje dotyczące  
upowszechniania sylwetki i dokonań Witolda 
Zglenickiego.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej at-
mosferze, miało konstruktywny charakter  
i przyniosło wymierne efekty w postaci utwo-
rzenia - na wniosek Pana Ambasadora  - Gru-
py Inicjatywnej, stworzenia wstępnego planu 
działania oraz harmonogramu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Woli Kiełpińskiej

KULTURA

Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek
We wtorek 8 maja 2018 r. przypadł 34. 

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bi-
bliotek. Od 2004 roku rozpoczyna on tak-
że Tydzień Bibliotek w dniach 8–15 maja. 
Tradycyjnie książnice polskie organizują 
w tym czasie warsztaty i spotkania dla 
czytelników. Hasłem tegorocznego Ty-
godnia Bibliotek była: „(DO)WOLNOŚĆ 
CZYTANIA”. W Bibliotece Serockiej na 
inaugurację Dni Bibliotek mali czytelni-
cy i ich rodzice spotkali się z reporterką 
i arabistką Zuzanną Pol. Motywem prze-
wodnim wieczoru było pytanie: „Kim oni 
są, ci muzułmanie?”. Każdy z uczestników 
otrzymał bilecik z hasłem, dotyczącym 
ciekawostek, związanych z modą, dietą, 
życiem społecznym i rodzinnym mu-

zułmanów. Autorka pierwszej w Polsce 
książki dla dzieci o tej egzotycznej tema-
tyce, odpowiadała na wszystkie kwestie, 
odczytywane kolejno z karnecików, pre-
zentując przy tym na ekranie odpowied-
nie materiały multimedialne. Nie zabra-
kło efektownego pokazu skomplikowanej 
czynności wiązania chusty przez muzuł-
mankę, sugestywnych śpiewów muezi-
nów czy wirujących w tańcu derwiszów. 
Zuzanna Pol wyjaśniała również niezna-
ne powszechnie zawiłości islamu, dzięki 
czemu słuchacze zyskali rzetelną wiedzę, 
czyli najlepsze narzędzie do walki ze ste-
reotypami na temat kultury i obyczajowo-
ści muzułmańskiej.

CKiCz w Serocku
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KULTURA

Przegląd Form Teatralnych za nami

KULTURA

Amatorskie zmagania estradowe

„Świat podobny jest do amatorskiego te-
atru; więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim 
do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. 
Wreszcie, każda rola jest dobra, o ile grać ją 
z artyzmem i nie brać zbyt poważnie.”

Bolesław Prus – „Lalka”

W sobotę 21 kwietnia na scenie Centrum 
Kultury i Czytelnictwa zaprezentowały się 
amatorskie grupy teatralne z terenu Miasta 
i Gminy Serock.

Wszystkich przybyłych uczestników, opie-
kunów, gości oraz Jury przywitała serdecznie 
i z uśmiechem pani Renata Mulik Dyrektor 
Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Przed publicznością oraz komisją kon-
kursową w składzie Magdalena Warzecha 

(przewodnicząca jury), Betina Dubiel, Se-
bastian Słomiński, w trzech Blokach zapre-
zentowały się kolejno: grupy przedszkolne 
z Serocka i Woli Kiełpińskiej, Grupa Teatral-
na „Mary – Czary”, „Nowocześni.pl” z Woli 
Kiełpińskiej oraz Koło Teatralne ze Szkoły 
w Jadwisinie. Jako ostatnie zobaczyliśmy 
dziecięce grupy teatralne z Woli Kiełpińskiej 
oraz podopiecznych Centrum Kultury i Czy-
telnictwa.

Swój debiut na Serockiej scenie miała 
grupa teatralna seniorów z CKiCZ, która pod 
okiem opiekuna pani Joanny Mądry odegrała 
spektakl „Kobieta Pryncypialna”.

Jury z wielkim zaangażowaniem wsłu-
chiwało się w artystyczne prezentacje, które 
bardzo często wywoływały szczere i żywio-

łowe reakcje  nie tylko zgromadzonych na 
sali, ale samej komisji. Każdy z członków 
komisji udzielił cennych i konstruktywnych 
wskazówek młodym aktorom oraz ich opie-
kunom. Były również podziękowania za za-
angażowanie w pracę z młodymi talentami 
oraz pasję, bez której nie da się nic stworzyć. 
Szczególną nagrodą dla wyróżnionych ze-
społów był występ podczas Pokazu Laure-
atów XVII Przeglądu Amatorskiej Twórczo-
ści Scenicznej 2018, który odbył się 19 maja 
tego roku.

Gratulujemy dzieciom, młodzieży oraz 
ich opiekunom. Życzymy aby z powodze-
niem rozwijały swoje pasje i umiejętności 
aktorskie.

CKiCz w Serocku

W ramach estradowej części XVII Prze-
glądu Amatorskiej Twórczości Miasta i Gmi-
ny Serock, która odbyła się w dn. 28.04.2018 r. 
w sali widowiskowej Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku swój dorobek ar-
tystyczny zaprezentowali wokaliści, instru-

mentaliści, zespoły wokalne, wokalno-instru-
mentalne, wokalno-taneczne, taneczne oraz 
chóry i zespoły muzyczne z terenu Miasta 
i Gminy Serock.

Uczestników, opiekunów, gości oraz Jury 
przywitała serdecznie pani Renata Mulik Dy-

rektor Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz 
zastępca Burmistrza Pan Józef Zając.

Tegoroczne prezentacje oceniała Rada 
artystyczna w składzie: Marta Grzegorczyk, 
Michał Milowicz oraz Dariusz Skrzydlew-
ski. Jury oceniało ogólny wyraz artystyczny, 

KULTURA

Bajka uczy wartości. 
Edukacyjne zajęcia z Poduszakami

W dniach 9 – 10 maja 2018 roku go-
śćmi serockiej książnicy byli uczniowie 
pierwszych klas szkoły podstawowej. 
Warsztaty edukacyjno-wychowawcze 
w ramach Tygodnia Bibliotek prowadziła 
Monika Skorykow, trenerka umiejętności 
społecznych i autorka bajek dla dzieci. 
Każda z czterech klas pierwszych przez 
godzinę pracowała w grupach nad roz-

szyfrowaniem uczuć i wartości, ukrytych 
w wierszowanych historyjkach o Podu-
szakach czyli podwórkowych zwierzętach 
i ich różnych zachowaniach.

Prowadząca warsztaty zapraszała dzieci 
do nazywania miłych lub niemiłych relacji. 
Podczas kolorowania postaci z bajek uczest-
nicy zajęć dyskutowali pod kierunkiem tre-
nerki nad wyborem odpowiednich wzorów 

zachowań i nad sposobami unikania niewła-
ściwych.

Pani Monika dowiodła, że podczas zajmu-
jącej zabawy warto i można stosować dobre za-
chowania od najwcześniejszych lat, a bajkowe 
stworki, umiejętnie wyeksponowane, wzbudzają 
u dzieci uczucia przyjaźni, zaufania i empatii, uła-
twiając wzajemne zrozumienie i współdziałanie.

CKiCz w Serocku

inicjatywę twórczą i pomysłowość, walory 
artystyczne, technikę wykonania oraz staran-
ność prezentacji.

Wyłonieni laureaci zaprezentowali się na 
dużej scenie podczas festynu Wojciechowego.

Wszystkim, którzy wzięli udział 
w XVII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości 
Scenicznej Miasta i Gminy Serock – bardzo 
dziękujemy.

Serdeczne podziękowania pragniemy rów-
nież przekazać licznie zgromadzonej publicz-
ności.

Protokół z obrad jury
XVII  Przeglądu Amatorskiej Twórczości 

Scenicznej Miasta i Gminy Serock -
FORMY ESTRADOWE
28.04.2018 r. Po obejrzeniu prezenta-

cji  konkursowych, Jury w składzie:
Michał Milowicz (przewodniczący jury) 

– aktor filmowy, teatralny i musicalowy oraz 
wokalista. Obecnie aktor teatru Capitol.  

Marta Grzegorczyk (członek jury) – absol-
wentka wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, tancerka turniejowa i instruk-
torka specjalizującą się w tańcach latynoame-
rykańskich. Instruktorka Studia Tańca CLOU.

Dariusz Skrzydlewski (członek jury) 
- absolwent szkoły muzycznej, choreograf, 
założyciel zespołu tanecznego „Promyki”, Ko-
misarz Regionu Centralnego Komisji ds. Tań-
ców Polskich PS CIOFF – (Międzynarodowa 
Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festi-
wali i Sztuki Ludowej).

Przyznało nagrody w postaci pokazu 
podczas części  artystycznej imprezy kultu-
ralnej „Wojciechowe Świętowanie” następują-
cym wykonawcom:

Zespół Taneczny Alexia Dance Studio 
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
-„Ptaki”; „Królowe mórz”.

Zespół taneczny „Sweat stars” z Samorzą-
dowego Przedszkola w Zegrzu - You`re the 
One that I want.

Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Se-
rock” z Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku - „Klapok”.

Zespół Tańca Towarzyskiego „Oktato” 
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
- „Perhaps”.

Zespół taneczny „Modne Żyrafy” z Sa-
morządowego Przedszkola im. Krasnala Ha-
łabały  w Serocku - „Zuzanna Żyrafa”.

Chór Szkoły Podstawowej i klas gimna-

zjalnych ze Szkoły Podstawowej w Serocku  
- „Mały kanon”; „Eko czacza”; „Nasza kraina”.

Zespół Wokalno - instrumentalny ze 
Szkoły Podstawowej w Serocku - „Świat to 
muzyka”; „Zacznij od Bacha”; „Rytm i me-
lodia”.

Dziecięcy Zespół Wokalny „Violinki” ze 
Szkoły Podstawowej w Jadwisinie -„Śmieszne 
grzybki”.

Katarzyna Kiraga „Kolorowy wiatr”.
Katarzyna Lipska z innym repertuarem 

CKiCz w Serocku
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III Wieczór z Kulturą Patriotycznie 
w Centrum Rozlewisko nad Bugiem w Po-
powie Kościelnym z udziałem mieszkańców 
Serocka, serdecznych przyjaciół Centrum 
Rozlewisko nad Bugiem.

W piątkowy wieczór 27 kwietnia 2018 r. 
w Centrum Rozlewisko nad Bugiem w Popo-
wie Kościelnym miało miejsce wyjątkowe wy-
darzenie, patriotyczne spotkanie z muzyką, 
poezją oraz prozą niepodległościowego prze-
łomu. Zaproszeni goście przenieśli się w cza-
sie… wstecz o 100 lat, do burzliwych czasów 
kiedy to Polska wracała na mapę Europy. 

Maszynerię wehikułu czasu uruchomiły 
odczytane relacje świadków tamtych wyda-
rzeń zapisane przez Kazimierę Augustynowicz 
w Kronice Szkoły w Popowie, odśpiewane pieśni 
legionowe oraz poezja tamtej epoki. Wsłuchano 
najpiękniejsze echa minionych czasów; historie, 
głosy, dźwięki wielkich przodków, których ma-
rzenie o wolności spełniło się i wciąż trwa. Dziś 
to właśnie my jesteśmy jego urzeczywistnieniem. 
To w nas jak w lustrze przegląda się, nie sto, a ty-
siąc lat polskiej i europejskiej historii. 

Uroczyste spotkanie upamiętniające wiel-
kie wydarzenie z kart historii naszej Ojczyzny 
rozpoczął wykład przedstawicieli Związku 
Piłsudczyków RP Okręgu Nadbużańskiego 
w Wyszkowie.

Następnie wysłuchano koncertu młodych 
pianistów znad Rozlewiska: Mai Popowskiej, 
Zofii Gajewskiej, Anny Skury, Zuzanny Chrza-
nowskiej, Aleksandry Czarnowskiej, Pauliny 
Lewandowskiej, Adama Rączkowskiego, Pio-
tra Żmijewskiego oraz Jakuba Dąbrowskiego 
pod kierownictwem maestro Jacka Kwiat-

28 maja 2018 roku Grupa Teatralna REMIZA i Mała Remiza ze Stowarzyszenia Kulturalny 
Serock wzięły udział w XVIII Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Ciechanowie. 
Oba teatry, ze spektaklami „Dziób w dziób” i „Ble” wyreżyserowanymi przez panią Annę Kut-
kowską, zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych! Ponadto czterech młodych 
Artystów z grupy młodzieżowej zdobyło nagrody aktorskie: Michalina Krzepkowska, Julia 
Pawlak, Aleksandra Pawlicka i Gustaw Klyszcz. Obie grupy dostały przepustkę do Wielkiego 
Finału Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich i wraz z laureatami festiwali w Rado-
miu, Ostrołęce i Siedlcach staną do rywalizacji 14 i 15 czerwca w Garwolinie.

Rejsy sponsorowane 
przez MiG Serock "Albatrosem" 
po Jeziorze Zegrzyńskim

REJSY ALBATROSEM 
W SEZONIE 2018

W letnie weekendy - od 2 czerwca do 
3 września 2018 r. -  na mieszkańców i gości 
odwiedzających Serock we wszystkie soboty, 
niedziele i święta, przy serockim molo, przy 
plaży miejskiej w Serocku czekać będzie sta-
tek „Albatros”.

Statek zabiera na pokład 35 pasażerów 
w 45 minutowe rejsy promocyjne, sponsoro-
wane przez Miasto i Gminę Serock.

• Godziny rejsów: 11:00, 12:00, 13:00.

• Trasa rejsów: Serock Molo - Jezioro Ze-
grzyńskie – Serock Molo

• Telefon do kapitana jednostki: 798 795 266
• Bilety w sezonie żeglugowym 2018 do-

stępne są wyłącznie u kapitana statku przed 
każdym rejsem

- normalne w cenie 15 zł
- ulgowe w cenie 10 zł (dzieci i młodzież 

do  lat 18 oraz seniorzy)
Zapraszamy
Więcej informacji na stronie www.zeglu-

gamazowiecka.pl 

 02.06 Dzień dziecka - Nowa Wieś 
  03.06 Gminny Dzień Dziecka 

na plaży w Serocku
  05.06 Akademia zdrowia 

„Zdrowie kobiety” 
  06.06 Warsztaty dla rodziców 

"Dbamy o nasze e-dzieci", 
godz. 18.00 sala widowiskowa CKiC 
– Warsztaty dla rodziców nastolatków 
zagrożonych uzależnieniem od Internetu, 
smartfonów i gier komputerowych 

 09.06 Święto Jabłoni w Dębem 
  09-10.06 III Wojciechowy 

Turniej Szachowy 
  13.06 Podsumowanie roku 

-  Koncert pianistyczny, gitarowy 
  14.06. Wykład  dla młodzieży 

"Kultura i dzieje Lwowa " 
 16.06 Dni Skubianki 
  17.06. Wianki w Wierzbicy 

Magia Nocy Kupały 
– spotkanie w Izbie Pamięci 

 23.06 Wianki w Serocku  
  23.06 Zlot Mercedesów 

na serockim rynku 
  28.06 Wykład historyczny 

oraz koncert pieśni patriotycznych  
  28.06 Warsztaty Joga śmiechem 

dla dzieci i młodzieży 
 30.06 Wianki w Kani Nowej 
  01.07 Fontanna Muzyki 

na serockim rynku

Więcej informacji na stronie 
 www.kultura.serock.pl

  Animator na Boisku OSiR - soboty 18:00-
20:00, niedziele 10:00-18:00 i w dni świą-
teczne. Prosimy sprawdzać godziny dyżu-
rów na naszej stronie internetowej – www.
sport.serock.pl 

wydarzenia
kulturalne i sportowe

KULTURA

Wieczór z patriotyczną muzyką i prozą
KULTURA

Wielki Finał dla Remiz...

Przypominamy, że w sezonie letnim Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku otwarta 
jest w środy, czwartki od  godz. 10.00 do 15.00,  w piątki, soboty i niedziele od 11.30 do 17.30. 
W uzasadnionych przypadkach, dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu 
możliwe jest udostępnienie ekspozycji w innym czasie. Wystarczy telefon do Izby (22 768 32 95) 
lub Referatu Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku (22 782 88 43). Zwiedzanie Izby jest 
bezpłatne.

Izba Pamięci w sezonie letnim

kowskiego. W programie pojawiły się także 
patriotyczne pieśni legionów Piłsudskiego 
w wykonaniu znamienitych dam: Anny Ma-
zurkiewicz, Mileny Pietraszko, Anny Szymań-
skiej, Pauliny Śledziewskiej, Anny Zalewskiej, 
Natalii Żmijewskiej, Anny Skury oraz Artura 
Rączkowskiego. Podczas koncertu oprócz 
pięknych melodii wysłuchano fragmentów 
„Historii szkoły popowskiej”, dzieła pisanego 
ręką Pani Kazimiery Augustynowicz w latach 
1918-1937, obecnie patronki szkoły w Popowie 
Kościelnym, w znakomitej interpretacji Celiny 
Żmijewskiej, Agaty Marut, Ewy Gajewskiej, 
Anny Mazurkiewicz oraz Anny Leszek-Kobus.

III Wieczór z Kulturą Patriotycznie po-
prowadziła Kierownik Centrum Rozlewisko 
nad Bugiem Magdalena Waszkiewicz.

Wieczór wspomnień, wspólnego śpiewu 
i wzruszeń, zakończono radosnym świętowa-
niem w Tarasowej Kawiarence.
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SPORT

VI Bieg Wojciechowy

SPORT

Drużyna Nankatsu 
wygrywa Wojciechowy Turniej 6 piłkarskich

Imprezę rozpoczęły  biegi dzieci i mło-
dzieży z terenu Powiatu Legionowskiego. 
Tradycyjnie tez odbył się Bieg Rodzinny 
i  Bieg z książką, którego uczestnicy wystąpili 
w przebraniach nawiązujących do ulubionych 
lektur. Gdy zwycięzców nagradzali pan bur-
mistrz Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Artur Borkowski i prowadzą-
cy imprezę Dyrektor OSiR Maciej Goławski, 
wystartowała liczna grupa osób uprawia-
jących marsze Nordic Walking, a zaraz po-
tem  ruszył Bieg Główny na dystansach 5 i 10 
kilometrów. Jego trasa wiodła w pięknym 
nadnarwiańskim krajobrazie. Uczestnicy 
i kibice zaglądali również do stoisk odbywa-
jącego się w tym samym czasie na serockim 
rynku Pikniku Ekologicznego. 

Ogólnie w imprezie biegowej, która zamy-
kała Wojciechowe Świętowanie na Sportowo, 
wzięło udział 450 osób. Wydarzenie wsparło 
w różny sposób 26 sponsorów. Zawodnikom 
przyznano prawie 100 nagród.

 
Wyniki Biegów Dziecięco - Młodzieżo-

wych kategoria POWIAT:
Chłopcy 2011 - 2009
I miejsce Wiktor Stegienko II miejsce 

Antoni Olszewski III miejsce Maciej Pieka-
rzewski

Dziewczęta 2011 - 2009
I miejsce Viktoria Dębek II miejsce 

Zuzanna Borkowska III miejsce Liliana 
Tylka

Chłopcy 2008 - 2006
I miejsce Antoś Paluszewski II miejsce 

Kacper Andrzejewski III miejsce Jan Win-
nicki

Dziewczęta 2008-2006
I miejsce Marta Jarzyna II miejsce Zuzan-

na Eljaszuk III miejsce Weronika Romańska
Chłopcy 2005 - 2003
I miejsce Dariusz Joński II miejsce Piotr 

Kleczewski III miejsce Damian Żuchewicz
Dziewczęta 2005 - 2003
I miejsce  Natalia Gawek II miejsce Daria 

Senkowska III miejsce Aleksandra Madajczak
Chłopcy 2002 - 2000
I miejsce Maciej Walasek II miejsce Jakub 

Juźwik III miejsce Jakub Błoch
Dziewczęta 2002 - 2000
I miejsce Dagmara Fronczek II miejsce 

Małgorzata Gajda III miejsce Julia Guzowska
Nagrody w tej kategorii ufundował Po-

wiat Legionowski.

Wyniki Biegów Dziecięco - Młodzieżo-
wych kategoria GMINA:

Chłopcy 2011 - 2009
I  miejsce Mateusz Druchniak II miejsce 

Antoni Świerczyński III miejsce Adam Ani-
szewski

Dziewczęta 2011 - 2009
I  miejsce Alicja Rasińska II miejsce An-

tonina Markiewicz III miejsce Kamila Siule-
rzycka

Chłopcy 2008 - 2006
I miejsce Daniel Malanowski II miejsce 

Bartosz Mazurek III miejsce Bartosz Druch-
niak

Dziewczęta 2008 - 2006
I miejsce Maja Sęk II miejsce Justyna Na-

górka III miejsce Julia Rutkiewicz
Chłopcy 2005 - 2003
I miejsce Dawid Topolski II miejsce Szy-

mon Koński
Dziewczęta 2005 - 2003
I miejsce Paulina Żak II miejsce Katarzy-

na Sarabacha III miejsce Natalia Lipińska
Chłopcy 2002 - 2000
I miejsce Adam Korzhiakow II miejsce 

Mikołaj Błoński III miejsce Marcin Walen-
dziak

Dziewczęta
I miejsce Julia Hienrich
Wszystkie nie odebrane nagrody są 

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Serocku.

Wyniki biegów OPEN
10 km meżczyźni
I miejsce Arkadiusz Szczotka II miejsce 

Henryk Kuciejczyk III miejsce Przemysław 
Deka

05.05.2018 r. w sobotę o godzinie 15:00 na boisku bocznym w Serocku odbył się Turniej ,,6" Piłkarskich w ramach Wojciechowego Świę-
towania na sportowo. Zawodników przywitał zastępca Burmistrza Pan Józef Zając oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku Pan 
Maciej Goławski. Drużyny grały w dwóch grupach po 12 minut bez zmiany strony. Pogoda nam dopisała.

KULTURA

Bieg z książką

W niedzielę 13 maja 2018 roku na serockim rynku odbył się 
VI Bieg Wojciechowy, organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Impreza odbyła się w ramach obchodów Święta Patrona Serocka 
– Świętego Wojciecha. Imprezą towarzyszącą obok biegów: dla dzieci, 

młodzieży, rodzinnego oraz głównego był III Bieg z Książką na dy-
stansie 330 metrów organizowany przez Bibliotekę CKiCz w Serocku. 
Od godziny 9.30 można było korzystać z naszego stoiska promocyj-
nego, na którym trwała akcja „Wędrująca Książka”. Ideą tego przed-
sięwzięcia była możliwość zabrania ze sobą książki, znajdującej się na 
stoisku i przekazania jej  kolejnej osobie po przeczytaniu. Po południu 
rozpoczął się Bieg z Książką. Każdy uczestnik ustawił się na starcie, 
trzymając w ręku wybraną i  przyniesioną przez siebie książkę. Atmos-
fera, jaką stworzyli kibice na trasie biegu, zachęcała do zmagań o jak 
najlepsze miejsce. Na mecie czekaliśmy na zwycięzcę, ale do końcowej 
oceny liczyły się również kreatywność, ciekawy ubiór i oryginalny po-
mysł. W biegu brało udział czternaścioro miłośników książek.

A oto wyniki rywalizacji:
I miejsce – Kacper Sienkiewicz
II miejsce – Mieszko Żaczkiewicz
III miejsce – Maciej Kwiatkowski.
W tym roku prawie wszyscy uczestnicy biegu wystąpili w pomy-

słowych przebraniach, co nas bardzo cieszy. Laureaci i osoby wyróż-
nione otrzymały nagrody książkowe i upominki.

CKiCz w Serocku

10 km kobiety
I miejsce Monika Popowska – Stawiska II 

miejsce Monika Szczepaniak III miejsce Aga-
ta Isasi- Kuran

10 km Serocki Champion Kobiety
I miejsce Sylwia Topolska II miejsce Mo-

nika Rasińska III miejsce Barbara Klos
10 km Serocki Champion Mężczyźni
I miejsce  Tomasz Luks II miejsce Robert 

Żak III miejsce Paweł  Głowacki
5 km mężczyźni Open
I miejsce Rafał Szymborski II miejsce Ja-

rek Kulik III miejsce Rafał Górecki
5 km kobiety Open
I miejsce Anna Sierpińska II miejsce Ju-

styna Gawlik III miejsce Maja Wierzbicka

5 km mężczyźni Serocki Champion (DO 
WERYFIKACJI)

I miejsce Krzysztof Baranowski II miej-
sce Jarosław Miętek / Tomasz Zagórski (błąd 
w systemie) III miejsce Marcin Owczuk

5 km kobiety Serocki Champion 
I miejsce Anna Sierpińska II miejsce Ju-

styna Gawlik III miejsce Maja Wierzbicka
Marsz Nordic Walking 5 km mężczyźni
I miejsce  Krzysztof Człapski II miej-

sce Wiesław Kostecki III miejsce Krzysztof 
Szymborski

Marsz Nordic Walking 5 km kobiety
I miejsce Iwona Dziakiewicz II miejsce Mo-

nika Matyszczak III miejsce Katarzyna Świątecka
OSIR w Serocku
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SPORT

Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego w piłce siatkowej 
gimnazjalistek – IV edycja zakończona

SPORT

Wyniki Turnieju Piłki Siatkowej

26 kwietnia 2018 w hali PZSP w Serocku obyło się IV Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego w Piłce Siatkowej Gimnazjalistek, jako jedna z 
wydarzeń, z okazji Obchodów Patrona Serocka Św. Wojciecha. Turniej został rozegrany systemem ,,każdy z każdym'' do 2 wygranych setów.

Uroczystego otwarcia i przywitania wszystkich zawodniczek i ich trenerów dokonali zastępca burmistrza Pan Józef Zając oraz Maciej Go-
ławski - dyrektor OSiR.

W kwalifikacji Generalnej na koniec Grand Prix: I miejsce – Legionowo 2, II miejsce – Legionowo 1, III miejsce – Nieporęt, IV miejsce – 
Dąbrówka, V miejsce – Serock ex equo z Nieporęt 2

Wręczenie pucharów za poszczególne miejsca dokonał Pan Maciej Goławski, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku

W hali PZSP, 22 kwietnia, odbył się tur-
niej Piłki Siatkowej OPEN z okazji Święta 
Patrona Miasta Serocka Św. Wojciecha. Uro-
czystego otwarcia i przywitania wszystkich 
zawodników i zawodniczek dokonali zastęp-
ca Burmistrza Pan Józef Zając oraz Maciej 
Goławski - Dyrektor OSiR. 

Do turnieju przystąpiły cztery drużyny, 
które na Serocki turniej przyjechały z Wy-
szkowa, Sulejówka, Nowego Dworu oraz ze-
spół zaprzyjaźniony z OSiR.

Zespoły rywalizowały ze sobą syste-
mem każdy z każdym. Turniej stał na bar-
dzo wysokim poziomie, wszystkie zespoły 
prezentowały swoje najmocniejsze strony, 
mocne ataki, efektowne bloki (czapy), obro-
ny w polu gry.

Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce 
wywalczyła drużyna PTM FITLINE Wy-

szków, drugie miejsce zajęła drużyna MDK 
Sulejówek, a trzecie Hultaje Nowy Dwór . Tuz 
za podium uplasowała się drużyna – Zaprzy-
jaźnieni z OSiR.

Pamiątkowe puchary, medale, dyplomy 
oraz nagrody dla trzech najlepszych drużyn 
wręczał Pan Dyrektor Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Serocku.

SPORT

Wyniki Turnieju Tenisa Stołowego
W Hali PZSP w Serocku, 20.04, odbył 

się Turniej Tenisa Stołowego, który rozpo-
czął Obchody Patrona Serocka Św. Wojciecha. 
W Turnieju Tenisa Stołowego wystartowało 

niespełna 100 osób. Większość startujących  
to dzieci i młodzież z Miasta i Gminy Serock, 
które uczęszczają na zajęcia tenisa stołowego 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Turniej miał charakter otwartych mi-
strzostw, w których mogły wziąć udział także 
osoby nie będące mieszkańcami gminy Se-
rock.

SPORT

Start 
zawodników 
UKS Kucyk Serock

Dziewczęta i Chłopcy startowali w VI ka-
tegoriach wiekowych od najmłodszych skrza-
tów do kategorii weteranów 40 +.

Wyniki prezentują się następująco :
Kat. Skrzat dziewcząt rocznik 2011-2009
I miejsce – Liliana Tylka, II miejsce – Zu-

zanna Borkowska, III miejsce – Oliwia Przy-
bysz

Kat. Skrzat chłopców rocznik 2011-2009 
I miejsce – Alek Dąbrowski, II miejsce – 

Kamil Dudek, III miejsce – Kacper Dytyniak
Kat. Żak dziewcząt rocznik 2008-2007
I miejsce – Julia Tylka, II miejsce – Zu-

zanna Mulik, III miejsce – Marta Rosińska
Kat. Żak chłopców rocznik 2008-2007
I miejsce – Filip Kłosiński z Pułtuska II, 

miejsce – Hubert Oktaba, III miejsce – Kac-
per Winiarczyk

Kat. Młodzik dziewcząt rocznik 2006-
2005

I miejsce – Karolina Aniszewska, II miej-
sce – Anna Mulik, III miejsce – Agata Stani-
szewska 

Kat. Młodzik chłopców rocznik 2006-
2005

I miejsce – Dawid Staniszewski, II miej-
sce – Dominik Buraczewski, III miejsce – 
Szymon Wdowiak

Kat. Kadet dziewcząt rocznik 2004-2002
I miejsce – Maja Kochańska, II miejsce – 

Dagmara Czestkowska, III miejsce – Klaudia 
Merda

Kat. Kadet chłopców rocznik 2004-2002
I miejsce – Mateusz Wdowiak, II miejsce 

– Karol Szachna, III miejsce – Kamil Zieliński 
Kat ,,OPEN'' Kobiet 
I miejsce – Renata Szulecka, II miejsce 

– Ala Solmińska, III miejsce – Marta Ro-
sińska 

Kat ,,OPEN'' Mężczyzn 
I miejsce – Paweł Brylak, II miejsce – An-

tek Buchalski, III miejsce – Adam Kłosiński 
z Pułtuska

Kat weterani (+40)
I miejsce – Marek Słodkowski, II miej-

sce – Renata Szulecka, III miejsce – Marcin 
Salamon 

Wszystkim zawodnikom Pan Dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji wręczył statuetki, 
medale oraz nagrody rzeczowe.

W weekend 5-6 maja zawodnicy UKS 
KUCYK SEROCK startowali w zawodach, 
w dwóch różnych stajniach.

W sobotę uczestniczyli w zawodach, 
w Klubie Jeździeckim Golden Horse Koryta. 
W konkursie dokładności (wysokości prze-
szkód do 50 cm) bezbłędny przejazd odnoto-
wała Justyna Nagórka na Gizeli

W następnym konkursie dokładności 
- o wysokości przeszkód do 60 cm powtórzy-
ła sukces bezbłędnym przejazdem.

Para Justyna i Gizela zostały dwukrotnie 
udekorowane, zdobyły też kolejne punkty 
w klasyfikacji generalnej Jeździeckiej Ligi 
Mazowsza. To był bardzo udany początek 
weekendu.

Następnego dnia w niedzielę debiutowa-
liśmy w Stajni Sielanka w Warce, na presti-
żowych zawodach z cyklu Equi Cup. Debiut 
był bardzo udany, dwa bezbłędne przejazdy 
w konkursie dokładności o wysokości prze-
szkód do 70 cm Justyny Nagórki na Gizeli i ex 
aequo pierwsze miejsce w konkursie.

Praca codzienna na treningach i częste 
starty w zawodach procentują coraz lepszymi 
wynikami naszych zawodników.

OSIR w Serocku
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warsztaty rzemieślnicze 
na podgrodziu 

ORGANIZATORZY: 

Miejsko-Gminny 
Zakład Gospodarki

Komunalnej w Serocku  

PATRON MEDIALNY 

Skwer Litewski (Bulwar Nadnarwiański)

od 14.00 do 18.00

W nad serocką Narwią dawne namioty krajobraz ubarwiąśredniowiecznej wiosce 

a w nich , zabawy i śpiew, i kto wie - może nawet poleje się krew,jadło przepyszne

   gdy staną z sobą w szranki, by walczyć - dla zabawy, lub o dłoń wybranki.dzielni rycerze 

Stragany ozdobią najróżniejsze cuda i każdej Białogłowie kupić się coś uda.

Więc nie zwlekajcie, Drodzy, chodźcie na podgrodzie
gdzie opowiemy Gościom o serockim grodzie.


