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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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23 czerwca na plaży miejskiej w Serocku 
odbyły się „Wianki”. Ta na stałe wpisana w se-
rocki kalendarz impreza łączy w sobie trady-
cję z nowoczesnością, nawiązuje do prasta-
rych słowiańskich obrzędów świętojańskich 
poświęconych żywiołom wody i ognia.

Tegoroczne wydarzenie rozpoczęła Rena-
ta Mulik – dyrektor Centrum Kultury i Czytel-
nictwa, zapraszając do wzięcia udziału w  ro-
dzinnym konkursie plastycznym pt. „Wianek 
Nocy Świętojańskiej”. Wszystkie wianki były 

Wianki 2018

barwne i różnorodne, przygotowane ze świe-
żych kwiatów, ziół i drobnych dekoracji. Naj-
piękniejsze kompozycje zostały wyróżnione, 
a potem wszystkie - puszczone na wodę. 

Jednocześnie na scenie rozpoczęły się 
występy artystyczne grup dzieci i młodzieży 
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
m.in. Zespołu „Alexia”, Kantyczek, In Can-
to czy dziecięcej grupy jazzowo-baletowej. 
W kolejnych punktach programu zobaczyli-
śmy pokaz Miecza Japońskiego przygotowany 
przez Mirosława Bujko – pisarza i muzykolo-
ga oraz występ grupy SMS Skubianka.

Gdy Wianki spływały po Narwi przy mu-
zyce wygrywanej na klarnecie i saksofonie, na 
scenie pojawili się niezwykli goście - Zespół 
Szantowy „Stara Kuźnia”. Grupa wykonuje 
szanty klasyczne, pieśni kubryku oraz utwory 

autorskie. Zespół zaprezentował wiele hitów 
szantowych m.in. „Historie starego Sternika, co 
nie używał grzebyka”, „Pożegnanie z Liverpo-
olem” i wiele innych zachęcając do wspólnego 
śpiewu i zabawy. Wianki zakończyły się wspól-
nym ogniskiem.

Tego samego dnia odbyły się również 
Wianki na sportowo. Miłośnicy sportu zmie-
rzyli się w koszykówce plażowej, siatkówce 
plażowej i beachkorfballu. Chętni wzięli rów-
nież udział w rekreacyjnych grach i zabawach. 
Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego 
wydarzenia na www.sport.serock.pl
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INWESTYCJE

Teren Klubu Aktywności Społecznej

INWESTYCJE

Remont chodnika ul. Groszkowskiego w Zegrzu
Dobiegają końca prace związane remontem 

chodnika w ciągu ul. Groszkowskiego na od-
cinku tzw. „Grobelki”. W ramach przedsięwzię-
cia dokonano wymiany nawierzchni i krawęż-
ników na odcinku niemal 400 mb. Tym samym 
jest to ostatni etap modernizacji nawierzchni 
drogowych w Zegrzu. Przypominamy, że w ze-
szłym roku, po robotach kanalizacyjnych ul. 
Groszkowskiego w Zegrzu otrzymała nową 
nakładkę asfaltową oraz w ramach tych prac 
poddano gruntownym pracom remontowym 
chodnik od ul. Oficerskiej do Ronda.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

W dniu 19 czerwca 2018 r. zakończone 
zostały prace związane z wykonaniem zago-
spodarowania terenu wokół Klubu Aktywności 
Społecznej przy ul. Kościuszki 8. W ramach za-
dania uzupełniono i odnowiono ogrodzenie te-
renu Klubu Aktywności Społecznej, wykonano 
schody zejściowe na teren traktu spacerowego, 

założono trawniki oraz wykonano elementy od-
wodnienia terenu. Ponadto Wykonawca dostar-
czył i zamontował elementy małej architektury 
w postaci stołów do gry w szachy, ławek, koszty 
na śmieci oraz urządzenia zabawowe dla dzieci: 
zjeżdżalnię i huśtawkę, pod którymi wykonana 
została bezpieczna nawierzchnia z piasku. 

Zapraszamy zatem serdecznie do odwie-
dzania tego miejsca, nie tylko przez seroc-
kich seniorów ale również osoby spacerujące 
uliczkami naszego miasta. Poniżej załączamy 
zdjęcia z realizacji.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

INWESTYCJE

Budowa placu zabaw w Stasim Lesie

Trwają prace związane z budową placu 
zabaw w miejscowości Stasi Las. W wyniku 
realizacji inwestycji powstanie teren rekre-
acyjny, na którym każdy znajdzie coś dla sie-
bie - obszar zostanie podzielony na kilka stref 
o różnym przeznaczeniu:

- sportową wyposażoną w boisko wie-
lofunkcyjne

- dla młodzieży wyposażoną w elementy 
street workout

- plac zabaw dla starszych dzieci 
- plac zabaw dla dzieci najmłodszych, na 

którym znajdą się urządzenia zabawowe de-
dykowane dla przedszkolaków

- siłownia plenerowa
- altana wraz z miejscem na ognisko
Ponadto teren zostanie oświetlony i ogro-

dzony.
Obecnie zakończono I etap zadania czyli 

roboty ziemne, elektryczne i nawierzchniowe. 
Oczekujemy tylko na montaż elementów wy-
posażenia.

Mamy nadzieję, że zadanie uda się ukoń-

czyć jeszcze w lipcu czyli znacznie wcześniej 
niż zakłada umowa. 

Przypominamy, że realizowane zadanie 
uzyskało finansowe wsparcie pochodzące 
z publicznych środków krajowych oraz środ-
ków Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego na podstawie umowy zawar-
tej z Województwem Mazowieckim. Kwota 
przyznanego dofinansowania będzie stanowi-
ła 57,94% wydatków określonych jako kwali-
fikowane. 

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

Wielostronna deklaracja współpracy gmin 
i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy

W poniedziałek, 18 czerwca br., Zastęp-
ca Burmistrza – Pan Józef Zając podpisał 
w imieniu Miasta i Gminy Serock „Wielo-
stronną deklarację współpracy gmin i po-
wiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy 
w  zakresie współpracy na rzecz włączające-
go i zrównoważonego rozwoju społeczno-
-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego 
Warszawy” która poszerza terytorialnie oraz 
tematycznie współpracę między gminami 
i powiatami obszaru metropolitalnego.

Fundusze europejskie w perspektywie fi-
nansowej 2020+ będą uwzględniały nowy po-

dział województwa mazowieckiego na dwie jed-
nostki statystyczne. M.st. Warszawa, 69 gmin 
(w tym gmina Serock) oraz 9 powiatów (gro-
dziski, legionowski, miński, nowodworski, 
otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszaw-
ski zachodni, wołomiński) tworzących region 
„warszawski stołeczny”. Obecnie gminy włączo-
ne w region „warszawski stołeczny” budują za-
plecze oraz wypracowują priorytety rozwojowe, 
aby prezentować spójne stanowisko w negocja-
cjach budżetu unijnego 2020+.

W pierwszej połowie 2018 roku gmina 
Serock uczestniczyła w intensywnych pra-

cach nad przygotowaniem „Planu działań 
strategicznych dla metropolii warszawskiej 
w kontekście programowania i realizacji po-
lityki spójności po 2020 roku”. Dokument 
będzie określał wspólne kierunki działań dla 
metropolii w nowych granicach terytorial-
nych. Głównym narzędziem do jego wypra-
cowania była seria warsztatów strategicznych 
dla gmin i powiatów prowadzonych przez 
ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Obecnie trwają prace nad zebranym materia-
łem badawczym.

Referat GP

OCHRONA ŚRODOWISKA

Kolejne piece dofinansowane
Uprzejmie informujemy, że w dniu 

13 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne po-
siedzenie Zespołu ds. weryfikacji wniosków 
o przyznanie dotacji do wymiany systemów 

grzewczych na systemy proekologiczne. 
Podczas posiedzenia komisji rozpatrywa-
nych było 6 wniosków, które dotyczyły wy-
miany kotłów węglowych na piece zasilane 

gazem. Wszystkie wnioski zostały pozytyw-
nie zaopiniowane przez Zespół. W najbliż-
szym czasie z mieszkańcami, których doty-
czyły wnioski będą podpisywane umowy na 
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Konkursy „Mój balkon - moja pasja” 
oraz „Moja posesja - moja pasja”

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ser-
decznie zaprasza do wzięcia udziału w kon-
kursach ,,Mój balkon - moja pasja” i ,,Moja 
posesja - moja pasja”, podczas których wy-
brane zostaną najpiękniejszy balkon oraz 
najpiękniejszy ogród. Konkursy skierowane 
są do właścicieli oraz użytkowników nie-
ruchomości lokalowych, a także nierucho-
mości zabudowanych budynkami jednoro-
dzinnymi. W bieżącej edycji konkursów, 
przy ocenie obiektów komisja konkursowa, 
będzie zwracała szczególną uwagę na  na-
sadzenia roślin miododajnych i przyja-
znych pszczołom oraz obecność hotelików 
dla owadów. Za te dwa kryteria, uczestnicy 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Ukwiecenie miasta

Jak co roku Miejsko-Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej, realizując zadania 
własne gminy zadbał o ukwiecenie miasta. Za-
dbane tereny zieleni, posadzone w donicach, 
gazonach, kwietnikach i na rabatach kwiaty 
tworzą bardzo istotny element w zagospodaro-
waniu przestrzennym Serocka, zwiększają jego 
atrakcyjność, a także wpływają na jakość życia 
mieszkańców. Są swoistą wizytówką naszego 
miasta, często spotykamy się z opinią odwie-
dzających Serock, że jest jednym z najpiękniej 
ukwieconych miasteczek.

Wiosenne nasadzenia kwiatów, montaż 
donic na latarniach, skwerach, montaż skrzy-
nek z kwiatami i ustawianie donic to okres 
wzmożonego wysiłku, jednakże efekt tej pra-
cy jest widoczny już teraz, a jeśli pogoda na 
to pozwoli, przy odpowiedniej pielęgnacji 
będzie cieszył oczy nas wszystkich do późnej 
jesieni. 

W bieżącym roku, z uwagi na obchodzo-
ny setny jubileusz odzyskania przez Polskę 
niepodległości, znaczna część ukwiecenia 
Rynku, a także pozostałych terenów miasta, 

czyli np. Traktu Spacerowego, rejonów przy 
ulicy Warszawskiej i Pułtuskiej jest w kolo-
rystyce biało czerwonej, wykonanej z pelar-
gonii bluszczolistnych oraz pelargonii dużych 
a także z begonii. W kompozycjach znajdują-
cych się w dużych donicach na Rynku, przed 
kościołem oraz przy przystankach w Serocku 
posadzono już kolorowe kompozycje z bego-
nii, pelargonii oraz płożących roślin z gatun-
ku bidens, scewola i ipomea.

Gazony przy Trakcie Nadbużańskim 
a także część kwietników na Trakcie Spacero-

wym zdobią kompozycje z różnokolorowych 
aksamitek.

Na dużej rabacie przy ulicy Pułtuskiej, 
a także na małych rabatkach przy ulicy Puł-
tuskiej i Warszawskiej oraz przed apteką przy 
parkingu na Osiedlu Nowy Świat posadzono 

byliny i ozdobne trawy. Ogółem posadzonych 
zostało kilkanaście gatunków roślin, m.in. 
bodziszek, szałwia, rudbekia, zawilec i ko-
cimiętka. Rośliny wytrzymałe są na zmienne 
warunki atmosferyczne, będą kwitły i zdobiły 
miasto do pierwszych mrozów.

Na zdjęciach zobaczą Państwo tylko część 
ukwiecenia miasta. Całość mogą Państwo po-
dziwiać spacerując po mieście, do czego gorą-
co zachęcamy.

Miejsko-Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Serocku.

konkursów będą mogli zdobyć dodatkowe 
punkty.

Zgłoszenia do konkursów będą przyjmo-
wane osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Serocku w kancelarii ogólnej lub drogą 

elektroniczną na adres e-mail: ochronasrodo-
wiska@serock.pl do 15 sierpnia 2018 roku. 
Prace komisji konkursowej będą trwały do 
dnia 31 sierpnia 2018 roku. Karta zgłoszenia 
oraz regulamin są dostępne w siedzibie Urzę-
du Miasta i Gminy w Serocku oraz na stronie 
internetowej www.serock.pl w zakładce Dba-
my o środowisko. Dla zwycięzców, a także dla 
osób za zajęcie II i III miejsca w poszczegól-
nych kategoriach są przewidziane nagrody 
rzeczowe. Uroczyste wręczenie nagród na-
stąpi podczas obchodów Święta Darów Ziemi 
w Woli Kiełpińskiej.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

dofinansowanie, na podstawie których będą 
wypłacane środki finansowe. Od początku 
bieżącego roku dofinansowanych zostało 
28 kotłów ekologicznych, każdy w kwocie 
3 000 zł. Uprzejmie informujemy, że osoby, 

które posiadają stare piece węglowe i chcia-
łyby wymienić je na nowe piece ekologiczne 
mogą skorzystać z dofinansowania z budże-
tu gminy. Szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie www.serock.pl - zakładka 

Dbamy o środowisko – dotacje – ekologicz-
ne systemy grzewcze lub pod numerem tele-
fonu 22 782 88 40. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Konkurs ,,Pomnik przyrody – okazały i dostojny”
Uprzejmie informujemy, że trwa obecnie konkurs przyrodniczy 

,,Pomnik przyrody – okazały i dostojny”, którego zadaniem jest uka-
zanie piękna i rozpowszechnienie informacji o istniejących na terenie 
Miasta i Gminy Serock pomnikach przyrody. 

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, pozbawione opraw lub 
w formie rzeźby,

• Forma literacka – dowolnie wybrana (np. opowiadanie, wiersz)
• Fotografia cyfrowa – aktualna tzn. wykonana po terminie ogłosze-

nia konkursu, w dowolnej kolorystyce, wydrukowana w formacie A4, 
wraz z załączonym zdjęciem na płycie CD. Dopuszcza się do udziału  
w konkursie zdjęcia poddane obróbce. 

Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 8 sierpnia 
2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 
22 782 88 40 lub na stronie internetowej www serock.pl w zakładce 
Dbamy o środowisko. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Współpraca z ZTM  - kalkulacja kosztów
Poniżej przedstawiamy Państwu kalkulację kosztów oferty ZTM.
Poniższa tabela przedstawia koszt jaki Miasto i Gmina Serock 

musiałaby ponieść w roku 2019. Należy wspomnieć, że oferta złożona 
została tylko i wyłącznie na dwie trasy komunikacyjne. 

Oferta nie obejmuje tras komunikacyjnych (najdłuższych); obec-
nie Linie I, II (Serock –  Serock przez Dębinki, Marynino, Zabłocie, 
Dębę, Jachranka, Zegrze, Jadwisin); Trasa III i IV (Serock, Wierzbica, 
Cupel, Gąsiorowo); wobec powyższego organizacja jak i koszty na ww. 
trasach byłyby dodatkowo po stronie Miasta i Gminy Serock.

Do kalkulacji kosztów na trasach proponowanych przez ZTM 
przyjęto stawkę 4 zł brutto za wozokilometr z zastrzeżeniem przewoź-
nika, że jest to wartość szacunkowa i dodatkowo należy uwzględnić 
koszty wzrostu cen paliwa, eksploatacji oraz ubezpieczeń pojazdów; 
które na przełomie 2017/2018 znacząco wzrosły. Oznacza to, że kalku-
lacja jest mocno zaniżona, a koszt jednego wozokilometra w planowa-
nym przetargu może być znacznie wyższy.

Symulacja kosztów Trasa Serock – Legionowo
Przebieg trasy: Serock Cmentarz - Serock ul. Norwida - Serock ul. Ra-

dziwiłła Rondo II - Stasi Las - Jadwisin - Borowa Góra - Zegrze JW. - Ze-
grze Osiedle - Zegrze Południowe - Michałów-Reginów Cegielnia - Mi-
chałów-Reginów ul. Skośna - Michałów-Reginów - Michałów-Reginów ul. 
Wolska - L-wo ul. Ze-ska Os. Piaski 01/02 - Legionowo Zegrzyńska 01/02 
- Legionowo Sielankowa 01/02 - Legionowo ul. Sowińskiego 04 - Legiono-
wo UM 01/02 - Legionowo Rynek 01 - Legionowo SKM

1 30 par kursów 
dni robocze

20 par kursów 
sobota/niedziela/święto

Koszt brutto 
ok. 1 420 000,00 zł

1 15 par kursów 
dni robocze

9 par kursów 
sobota/niedziela/święto

Koszt brutto 
ok.  780 000,00 zł 

Symulacja kosztów Trasa Dębe – Legionowo
Stanisławowo Wieś II - Stanisławowo Wieś III - Stanisławowo skrz. 

Z DW 621 - Ludwinowo Dębskie DW - Dębe Fort - Izbica, ul. Wiejska 
- Izbica ul. Serocka - Jachranka ul. Wspólna - Jachranka Ośrodek War-
szawianka - Jachranka Ośrodek GUS - Skubianka MPW i K - Skubianka 
ul. Nasturcji - Dosin ul. Lipowa/Piękna - Dosin ul. Lipowa/Sosnowa - 
Borowa Góra ul. Lipowa - Dosin ul. Brzozowa - Zegrze JW. - Zegrze 
Osiedle - Zegrze Południowe - Michałów Reginów Cegielnia - Michałów 
Reginów ul. Skośna - Michałów Reginów - Michałów Reginów ul. Wol-
ska - Legionowo, ul. Ze-ska Os. Piaski 01/02 - Legionowo Zegrzyńska 
01/02 - Legionowo Sielankowa 01/02 - Legionowo Sowińskiego 04 - Le-
gionowo UM 01/02 - Legionowo Rynek 01/02 - Legionowo PKP 02/03

2 20 par kursów 
dni robocze

15 par kursów 
sobota/niedziela/święto

Koszt brutto 
ok. 1 000 000,00 zł 

3 17 par kursów 
dni robocze

10 par kursów
sobota/niedziela/święto

Koszt brutto 
ok.  780 000,00 zł 

4 15 par kursów 
dni robocze

8 par kursów 
sobota/niedziela/święto

Koszt brutto 
ok.  674 000,00 zł 

Obecnie Koszty Lokalnej Komunikacji Autobusowej na lata 
2017/2018 wynoszą brutto 1 360 080,83 zł.

OŚWIATA

Wniosek o dofinansowanie wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Jadwisinie

OŚWIATA

Wniosek o dofinansowanie działań 
w ramach programu „Niepodległa”

Dobry Start

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył 
wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej o środki z 0,4% rezerwy subwencji oświa-
towej, z tytułu dofinansowania wyposażenia 
w pomoce dydaktyczne niezbędne do reali-
zacji podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych, dla Szkoły Podstawowej im. 
J. Szaniawskiego w Jadwisinie.

W gminie Serock tylko szkoła w Jadwi-
sinie spełniła kryteria ubiegania się o do-
finansowanie, ponieważ jako jedyna nie 
będzie mieć w strukturze, od 1 września 
2018 r., klas dotychczasowego gimnazjum.  
Do wniosku został dołączony wykaz po-
mocy dydaktycznych, które są niezbędne 
do prowadzenia zajęć z geografii, biologii, 

fizyki oraz chemii. Są to m.in. teleskop, 
lornetki, mapy, modele szkieletów, fantom 
dziecięcy, probówki, zestaw do badania 
wody. 

Rozpatrzenie wniosków i podział środ-
ków z rezerwy planowane jest nie później niż 
do końca listopada 2018 r.

ZOSiP Serock

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie szkołom wsparcia finansowego w 2018 r. na 
realizację działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Dofinansowanie z programu „Niepodległa” może być przeznaczone na zorganizowanie wycieczki związanej z wydarzeniami historycznymi i po-
staciami z okresu II Rzeczypospolitej oraz przygotowanie przez uczniów wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 
Wyniki naboru do programu „Niepodległa” zostaną ogłoszone w drugiej połowie sierpnia 2018 r.  

ZOSiP Serock

300 złotych – tyle wynosi świadcze-
nie „Dobry Start” dla każdego uczącego się 
dziecka. Rząd ustanowił program, na pod-
stawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 
300 zł na każde dziecko uczące się w szkole 
– bez względu na dochody. Po raz pierwszy 
świadczenie trafi do rodzin w tym roku. 

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz 

w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci 
do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole otrzymają je do 
ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, 
rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie nie-
zależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć 

wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziec-
ka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a w przypadku dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba 
prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrek-
tor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane 

i realizowane przez te same instytucje, które 
realizują obecnie świadczenie wychowawcze w 
ramach programu „Rodzina 500+”, tj. w przy-
padku gminy Serock – Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Serocku ul. T. Kościuszki 15. 

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świad-

czenie wychowawcze z programu „Rodzina 
500+” – będzie można składać już od 1 lip-
ca online przez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość 
elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyj-
ną (papierową). 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 li-
stopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lip-

cu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają 
nie później niż 30 września. W przypadku 
wniosków złożonych w kolejnych miesiącach 
gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące 
od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrze-
nie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie 
"Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwaran-

cja wypłaty świadczenia nie później niż  do 
30 września.

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia 

procesu przyznawania wyprawki szkolnej 
zrezygnowano z konieczności wydania i do-
ręczenia decyzji administracyjnej – będą one 
wydawane jedynie w przypadku odmowy 
przyznania świadczenia, a także w sprawach 
nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwol-
nione od podatku. Nie podlega egzekucji 
ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu 
prawa do świadczeń z innych systemów 
wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci 
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci re-
alizujące roczne przygotowania przedszkolne 
w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

OPS

CIS - Daje wsparcie w powrocie na rynek pracy
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej (CIS) działa na terenie powiatu legionowskiego na rzecz osób, którym z różnych powodów nie 

udaje się podjąć pracy. Od czterech lat CIS za pomocą realizowanych projektów i warsztatów zawodowych próbuje pomóc im powrócić na 
rynek pracy. Za swoją działalność, po raz drugi, został wyróżniony "Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej". Konkurs jest ogłaszany przez 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, a kapituła przyznaje wyróżnienia na podstawie widoczności podmiotu na rynku lokalnym, zaanga-
żowania, efektywności i zakresu działań jakie dany podmiot realizuje. 

W tym roku wyróżnienie dla partnera aktywnie wspierającego podmiot ekonomii społecznej otrzymał starosta legionowski Robert Wróbel.
Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany działalnością tej instytucji zapraszamy na profil Fb PCISwL lub na stronę www.cis.legionowski.pl

CIS

W związku z powierzeniem obowiąz-
ków zastępcy komendanta Straży Miejskiej 
w Serocku, Pan Dariusz Urbaniak, 7 czerw-
ca 2018 r. złożył przed Burmistrzem Miasta 
i Gminy Serock uroczyste ślubowanie: 

,,Ślubuję uroczyście służyć Państwu 
i wspólnocie lokalnej, chronić porządek pu-
bliczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać 
porządku prawnego i dyscypliny służbowej, 
dbać o etykę i dobre imię służby. Tak mi do-
pomóż Bóg".

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów 
zawodowych.

Ślubowanie zastępcy komendanta Straży Miejskiej
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OŚWIATA

Ogólnopolska Konferencja 
Model Nowoczesnej Szkoły 2018

W dniach 8 - 9 czerwca 2018 roku grupa 
nauczycieli i pracowników oświaty z gmin-
nych szkół uczestniczyła w III edycji Ogól-
nopolskiej Konferencji Model Nowoczesnej 
Szkoły 2018. Tegoroczne spotkanie, którego 
organizatorem po raz kolejny była Szko-
ła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca 
w Ząbkach odbyło się pod hasłem „Budujemy 
koalicję na rzecz uczenia się”. W konferencji 
wzięli udział m. in. Minister Cyfryzacji Marek 
Zagórski, przedstawiciel Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej Pan Rafał Lew – Starowicz, 
Burmistrz Miasta Ząbki - Robert Perkowski, 
przedstawiciele Szerokiego Porozumienia 
na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, 
Koordynatorzy d.s. Innowacji Kuratoriów 
Oświaty z całej Polski, Dyrektorzy i Nauczy-
ciele ze szkół w całej Polsce. Konferencja zo-

stała objęta patronatami m. in. Ministra Edu-
kacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, 
Burmistrza Miasta Ząbki. 

Konferencja łączyła dwie dziedziny nauki 
pedagogikę i technologię, a skierowana była 
do wszystkich zainteresowanych wykorzy-
staniem TIK w codziennej pracy z uczniami. 
Tematyka konferencji podzielona była na trzy 
główne bloki dyskusyjne:

- Twórcze programowanie w szkole,
- Ogólnopolska Sieć Edukacyjna szansą 

i nowym kierunkiem rozwoju edukacji,
- „Aktywne tablice” portalem do interak-

tywnego uczenia się.
Każdy blok zawierał wykłady profesorów 

akademickich oraz bardzo ważne, z punktu 
widzenia nauczycieli, elementy dzielenia się 
doświadczeniem praktyków szkolnych poparte 

ciekawymi prezentacjami ilustrującymi zasto-
sowane przez nich rozwiązania. Nie zabrakło 
też dyskusji, warsztatów i laboratoriów, podczas 
których uczestnicy konferencji mogli zobaczyć 
m. in. wykorzystanie innowacji pedagogicznych 
i wypróbować nowości technologiczne.

Ideą konferencji było zachęcenie jej 
uczestników do dążenia do zastosowania 
w codziennej pracy nowych technologii jako 
wsparcia dla zaplanowanych procesów edu-
kacyjnych, projektów i doświadczeń prowa-
dzących do rozwijania umiejętności i kom-
petencji  uczniowskich. Wykłady, dyskusje 
i warsztaty miały też zachęcić uczestników 
konferencji do wykorzystywania proponowa-
nych rozwiązań w codziennej pracy związa-
nej z zarządzaniem placówką.

ZOSiP Serock

Kolejny mural: Z NIEBA

Pada deszcz. Lecą krople, smugi, strużki 
wody. Nieraz jest to ulewa, a niekiedy drob-
ny kapuśniaczek. Często jest wyczekiwany, 
a niekiedy przeklinany za obfitość. Zawsze 
ma działanie twórcze, odświeżające, oczysz-
czające. Zasila rzeki, jeziora, zbiorniki wod-
ne również te podziemne. Jest bogactwem, 
darem natury, bez którego przyroda nie mo-
głaby istnieć. Jest miękki, czysty i za darmo. 
Deszcz czyli woda Z NIEBA.

Deszczówka, niedoceniana w Polsce, 
w obecnym systemie prawnym nabiera 
specjalnego znaczenia. Szczególnie widać 
to już w krajach Europy Zachodniej, gdzie 

istnieje deficyt wodny i każda kropla zosta-
je zagospodarowana w sposób przemyśla-
ny. Obecnie i w Polsce, która również ma 
ujemny bilans wodny, woda z nieba nabiera 
coraz większego znaczenia. Poprzez urzą-
dzenia do retencji deszczówki możemy ją 
wtórnie wykorzystać chroniąc środowisko 
i jego bogactwa. Woda czy to w rzekach, 
czy w podziemnych zbiornikach ma okre-
ślone zasoby. Muszą one wystarczyć nie 
tylko jednemu pokoleniu. Nasze dzieci też 
chcą i muszą mieć zapewniony dostęp do 
wody jako bogactwa naturalnego. Dobrze 
jest nieraz o tym pomyśleć patrząc na chla-

piący, często w godzinach południowych, 
zraszacz.

Na terenie gminy Serock, w ramach pro-
jektu WODAWIL, pojawił się kolejny mural 
o przesłaniu: Z NIEBA Zobaczymy go na 
ścianach hali technologicznej SUW Wierz-
bica. Autorem projektu i wykonawcą jest  
Mariusz Libel. Ukazane dłonie symbolizu-
ją oczekiwanie, łapanie tego czegoś z nieba. 
Wykorzystano tylko jeden kolor i namalowa-
no tylko wodę pozostawiając niewidocznym 
to co jest suche.

Miejsko-Gminny  
Zakład Wodociągowy w Serocku

Rowerem po gminie
Przez miasto i gminę Serock przebiega 

sieć szlaków rowerowych o łącznej długości 
88,6 km. 

W ubiegłym roku został wybudowa-
ny nowy ciąg komunikacyjny dla rowerów 
na odcinku około 4300 m, łączący Serock 
z Wierzbicą - od Ronda 25-lecia Samorządu 
Gminnego w Serocku, ulicą Warszawską i da-
lej przez centrum miasta ulicą Pułtuską do pa-
wilonów usługowo-handlowych w Wierzbicy. 
Celem tej inwestycji było zwiększenie bez-
pieczeństwa i komfortu osób uczestniczą-
cych w ruchu pieszym oraz rowerowym na 
trasie, którą codziennie wykorzystuje wiele 
osób zmierzających tędy do pracy, szkoły 
czy na zakupy, spacerujących, uprawiających 
biegi i nordic walking, jeżdżących na rol-
kach, hulajnogach i oczywiście na rowerach.   
Nowoczesny ciąg rowerowy umożliwia miesz-
kańcom, gościom i turystom wygodny dojazd 
rowerem do centrum miasta – stąd już  blisko 
na rynek, do ratusza, późnogotyckiego kościo-
ła, izby pamięci, na grodzisko Barbarka, plażę, 
molo i przystań nad Jeziorem Zegrzyńskim. 
Stąd również można  wjechać na oznakowane 
gminne ścieżki pieszo-rowerowe prowadzące 
do atrakcyjnych krajobrazowo miejsc i zabyt-
kowych obiektów na terenie gminy.

W ramach rozwijania sieci szlaków ro-
werowych i pieszo-rowerowych projektowa-
ne są kolejne ścieżki rowerowe:

1. Od ronda w Wierzbicy do chodnika 
prowadzącego do mostu przez rzekę Klu-
skówkę (północna granica gminy). Planuje 
się, że powstanie dwukierunkowa  droga dla 

rowerów zlokalizowana poza jezdnią, po pra-
wej stronie dawnej drogi krajowej. Odcinek 
około 1,8 km. Obecnie etap koncepcji. Za-
kończenie prac projektowych przewiduje się 
na początek 2019 r.

2. W ciągu ul. Zakroczymskiej od skrzy-
żowania z ul. Warszawską/Pułtuską do ist-
niejącego ciągu pieszo-rowerowego prowa-
dzącego do kładki nad jezdnią obwodnicy 
Serocka. Odcinek o długości około 1 km. 
Planuje się, że ścieżka będzie obsługiwała 
dwukierunkowy ruch rowerowy i zostanie 
zlokalizowana poza jezdnią w sąsiedztwie ist-
niejącego chodnika w ciągu ul. Zakroczym-
skiej (po prawej stronie jezdni). Od skrzy-
żowania z ul. Jaśminową do końca odcinka 
(gdzie nie ma obecnie chodnika) planuje się 
budowę ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto 
zostanie wybudowane oświetlenie uliczne na 
nieoświetlonym dotychczas odcinku ul. Za-
kroczymskiej. Obecnie trwają prace mające 
na celu wyłonienie wykonawcy projektu. 

3. Ciąg pieszo–rowerowy w pasie DK 62 
od kładki nad jezdnią obwodnicy Seroc-
ka do chodnika w Woli Kiełpińskiej (do 
wjazdu do szkoły). Będzie on stanowił kon-
tynuację infrastruktury pieszo-rowerowej 
w ul. Zakroczymskiej w Serocku. Planuje się 
wspólną inwestycję z GDDKiA. Na dzień dzi-
siejszy nie ma jeszcze zawartego porozumie-
nia w tej sprawie ale trwają rozmowy nad jego 
kształtem. Mamy nadzieję, że w tym roku 
a najdalej na początku przyszłego uda się roz-
począć prace projektowe. 

Do zobaczenia na rowerowej ścieżce.

Flisacy - wystawa w Serocku
451 lat temu, dokładnie 22 czerwca 1567 roku, król Zygmunt August nadał przywileje serockim rybakom, retmanom i flisakom. Dokument 

potwierdzający przepisy statutu cechu rybackiego skupiającego rzemieślników pracą związanych z wodą, nie przetrwał do naszych czasów, za-
ginął lub został zniszczony w pożarze. Jego treść jest jednak znana z późniejszych potwierdzeń - króla Zygmunta III Wazy z 20 grudnia 1590 r. 
oraz jego syna Władysława IV z 6 maja 1633 r. 

Z okazji tej rocznicy zapraszamy na wystawę plenerową poświęconą Flisakom. Umiejscowiona jest wzdłuż ulicy św. Wojciecha – między 
Izbą Pamięci a Kościołem. Powstała na podstawie (wykorzystano tekst i ilustracje) wydanej w 1967 r. przez Biuro Wydawnicze Ruch książeczki 
pt. Flisacy autorstwa Jadwigi Gorzechowskiej z ilustracjami Zofii i Andrzeja Darowskich.
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Niedzielna Szkółka Tradycji 
– poszukiwanie kwiatu paproci

Kolejne zajęcia w Niedzielnej Szkół-
ce Tradycji odbyło się 17 czerwca, w Izbie 
Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. 
Jak zwykle pod kierunkiem Anny Kutkow-
skiej prowadzącej z gośćmi poszukiwania 
ludowej obrzędowości, odkrywaliśmy taj-
niki Nocy Kupały. Nocy niezwykłej, bo 
najkrótszej w roku, zwanej przesileniu let-
nim i początkiem astronomicznego lata 
- w 2018 roku przypada 21 czerwca. Nocy 
magicznej, świętojańskiej – z płonącymi 
ogniskami, z kwiatem paproci, wiankami, 
śpiewami, poszukiwaniem miłości i part-
nera na całe życie. W jaśminowym wian-
ku, przepasana zielem bylicy opowiadała 
pani Anna o mocy tajemnej ziół i kwiatów, 
oczyszczającym działaniu ognia, o tańcach 
wokół ognisk i skokach przez płomienie, 
zanurzaniu w wodzie o północy, o sobót-

kowych spotkaniach przed dniem św. Jana, 
o wiedźmach, czarach, wierzeniach i ob-
rzędach. Uczestnicy spotkania z zacieka-
wieniem słuchali jej opowieści, a w czasie 
rozmów o pochodzeniu i kultywowaniu 

zwyczajów świętojańskich szczególnie dzie-
ci zaskakiwały swą wiedzą.

Dziękujemy za udział w spotkaniu i już 
zapraszamy na wrześniowe poświęcone zwy-
czajom dożynkowym.

Seniorzy w Dzierżoniowie

W dniach od 25 do 28 maja 2018 r. na zaproszenie naszego miasta partnerskiego grupa seniorów wraz z Kierownikiem  OPS Anną Orłowską 
gościła w Dzierżoniowie. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z seniorami, wymiana doświadczeń i w dalszej perspektywie przygotowa-
nie wspólnego projektu skierowanego do tej grupy społecznej.

OPS

Wakacyjna wymiana młodzieży
Serock od 19 lat utrzymuje między-

narodowe partnerskie stosunki z miastem 
Lanškroun w Czechach. Ważnym elemen-
tem tej współpracy jest wakacyjna wymiana 
młodzieży. Dzięki bezpośrednim kontak-
tom młodzież weryfikuje wzajemne stereo-
typy postrzegania innych narodów i buduje 
własne przekonania o naszych sąsiadach. 
Wspólne spotkania dają też sposobność do 
odkrywania wspólnych pasji i przekracza-

nia barier kulturowych, poznawania tra-
dycji i zwyczajów. W dniach 23 – 29 maja 
grupa 40-ga dzieci i młodzieży z Lanškro-
un przebywa w Ośrodku Wypoczynku 
Letniego w Jadwisinie. Dla gości z Czech 
przygotowaliśmy bardzo urozmaicony pro-
gram. Pokazaliśmy okolice Serocka i Puł-
tuska, goście zwiedzali również Warszawę. 
Uczestniczyli w różnych formach aktyw-
nego wypoczynku: kręgle, zabawa w aqu-

aparku oraz wzięli udział w Festynie z oka-
zji Święta Patrona Serocka św. Wojciecha. 
Młodzież  bardzo chwaliła sobie spotkanie 
z uczniami z serockiej szkoły. Grupie przez 
cały czas dopisywała słoneczna pogoda 
i dobry humor.

Od 4 do 10 czerwca przebywała w Seroc-
ku grupa młodzieży z litewskiej Ignaliny – 
miasta, z którym współpracujemy już niemal 
20 lat. Podczas pobytu grupa zwiedziła mię-

dzy innymi Pułtusk i Warszawę, skorzystała 
z atrakcji dostępnych w serockich hotelach, 
wzięła udział w przygotowanych przez Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Serocku przedsię-
wzięciach, a 8 czerwca spotkała się z Zastępcą 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Przeby-
wająca w Serocku młodzież integrowała się 
również podczas wspólnych zabaw z mło-
dzieżą zegrzyńską. Wymiana dzieci i mło-
dzieży jest ważnym elementem współpracy 
partnerskiej.

W tym samym czasie nasza młodzież była 
w Ignalinie.

Wakacyjną wymianę młodzieży finan-
suje Miasto i Gmina Serock oraz rodzice, 
pokrywając częściowe koszty przejazdu 
i ubezpieczenie. W wyjazdach mogą brać 
udział uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjum.

Nasi uczniowie każdego roku wracają 
z Litwy usatysfakcjonowani, pod ogromnym 
wrażeniem gościnności i życzliwości gospo-
darzy – w tym roku nie było inaczej.

Wymiana młodzieży z gminy Serock 
z młodzieżą z rejonu Ignalina

W ramach współpracy miast w dniach 
4-10.06.2018 r.  czterdziestoosobowa grupa 
uczniów z gminy Serock wraz z czterema 
opiekunami wyjechała do Ignaliny. Uczest-
nicy wraz z opiekunkami tak zrelacjonowali 
pobyt:

Wyjazd ten był dla nas okazją do pozna-
nia wielu ciekawych miejsc i ludzi.

Zwiedziliśmy Troki i okolice tego miasta. 
Zorganizowano dla nas również rejs statkiem 
po jeziorze Galwie, podczas którego mogliśmy 
obejrzeć  pałac Tyszkiewiczów w Zatroczu.

Kolejną wycieczką było zwiedzanie Wil-
na, gdzie zobaczyliśmy: kościół Piotra i Paw-
ła, Ostrą Bramę, Bazylikę archikatedralną. 
Byliśmy również przy grobie Józefa Piłsud-
skiego i jego matki na Cmentarzu ‘Na Rosie’. 
Mieliśmy okazję zobaczyć Pałac Prezydencki. 
Pani przewodnik oprowadzająca nas po Wil-
nie opowiedziała również o Polakach, którzy 
studiowali na Uniwersytecie Wileńskim.

Spotkaliśmy się z młodzieżą ze szkół 
w okolicy Ignaliny. Były wspólne zabawy: ro-
zegraliśmy mecz w siatkówkę i koszykówkę.

Gospodarze każdego dnia pokazywali 
nam najciekawsze miejsca swojego regionu. 
Zorganizowali  wycieczki do muzeum etno-
kosmologicznego, rybołówstwa i łowiectwa.

Był również czas na odpoczynek na plaży 
i wspólne zabawy na boiskach obok hotelu, 
w którym mieszkaliśmy.

Uczestnicy wymiany spotkali się z merem 
miasta Ignalina. Spotkanie odbyło się w mi-
łej i bardzo „słodkiej” atmosferze, ponieważ 
zostaliśmy obdarowani przez władze mnó-
stwem litewskich słodyczy.

Podczas pobytu w Ignalinie poznaliśmy, 
jak na Litwie dba się o środowisko naturalne 
i o historię kraju. Spotkaliśmy się z życzliwo-
ścią i ogromną troską o nas.

Dziękujemy za możliwość poznania kraju 
i mieszkańców Litwy.

Uczestnicy wraz z opiekunami
OSIR, ZOSiP

Dzień Dziecka w Woli Kiełpińskiej

W dniu 3 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej został zorganizowany kolejny Festyn Rodzinny. W czasie trwania 
imprezy dzieci zaprezentowały swoje talenty taneczne, wokalne oraz sportowe. Uczestnicy mogli skorzystać z wielu przygotowanych specjalnie 
na ten dzień atrakcji, a także wygrać fantastyczne nagrody.

Podczas festynu miało miejsce również podsumowanie Ogólnopolskiej Akcji ROWER POMAGA organizowanej przez Fundację ARKA 
i przekazanie wygranego roweru. Dziękujemy za wspólną zabawę.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Redakcja
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Festyn z okazji Dnia Dziecka w Zegrzu
W Centrum Szkolenia Łączności i Infor-

matyki 2 czerwca br. na Strzelnicy Piecho-
ty w Zegrzu odbył się Festyn z okazji Dnia 
Dziecka, a liczne atrakcje i ładna pogoda 
spowodowały, że zgromadził on wielu uczest-
ników.

Przybyłe dzieci chętnie ustawiały się do 
kolejki do skorzystania z eurobungee, dmu-
chanej zjeżdżalni, zamku z piłeczkami czy 
też punktów z watą cukrową popcornem, 
lemoniadą oraz goframi. Dużym zaintere-
sowaniem cieszył również wojskowy sprzęt 
łączności, broń strzelecka, noktowizja za-
prezentowany przez żołnierzy zegrzyńskiego 
Centrum, czy też saperski z 2 pułku saperów 
z Kazunia. Pokazana zostało również broń, 
wyposażenie i pojazdy Straży Ochrony Kolei. 
Natomiast policjanci z Centrum Szkolenia 
Policji w Legionowie wystawili wóz eduka-
cyjny oraz motocykl, a z Policji Powiatowej 
w Legionowie zaprezentowali radiowóz.

Najmłodsi chętnie uczestniczyli również 
w malowaniu włosów i buziek, a na uczest-
ników czekały także liczne gry i zabawy oraz 
konkursy (mahjong, piramida celu oraz 
kółko i krzyżyk). Na festynie chętni mogli 
spróbować swoich sił w strzelaniu na cel-
ność na laserowym symulatorze strzelań czy 
gaszeniu pożaru. Dla przybyłych osób zorga-
nizowany został także występ zespołu Klang 
i nie zabrakło również smacznej, wojskowej 
grochówki.

Dziękujemy wszystkim za liczne przyby-
cie, a wszystkim dzieciom z okazji ich święta 
życzymy dużo radości i pogody ducha.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran
 Zdjęcia: Klub CSŁiI

Dzień Dziecka w Nowej Wsi 
- Dzień Uśmiechu i Radości

W sobotę, 2. czerwca br. w Nowej Wsi, 
tradycyjnie uczczono święto wszystkich dzie-
ci. Uroczystość rozpoczęło przedstawienie 
teatrzyku kukiełkowego ze spektaklem pod 
tytułem „Leśne śmieciuchy”, którego mottem 
była ochrona środowiska. Najmniejsze dzieci 
z emocjami uczestniczyły w przedstawieniu 
i pomagając zbierać animatorom teatrzyku 
śmieci poznawały zasady dbania o środowisko. 
Spektakl był na tyle interesujący, że wśród wi-
dzów nie zabrakło także dorosłych osób.

Dla dzieci, ale także dla całych rodzin, 
było moc innych zabaw przygotowanych 

przez aktorów oraz kilka pomysłowych 
i atrakcyjnych konkursów sprawnościowych 
z nagrodami, w tym karaoke.

Na terenie obiektu rekreacyjnego „Soko-
lik”, gdzie odbyła się impreza, nie zabrakło ol-
brzymich dmuchanych zabawek i eurobunge, 
na których młodzi ludzie mogli się wyszaleć 
do woli, bowiem wszystkie atrakcje finanso-
wane były przez organizatorów. Darmowe 
były dla dzieci także lody, popcorn i wata 
cukrowa oraz napoje, słodycze i owoce, a dla 
dorosłych kiełbaski z grilla.

Tegoroczny Dzień Dziecka wyjątkowo 

licznie odwiedziło mnóstwo rodzin z dzieć-
mi, a i bez dzieci także. Pogoda dopisała – 
było słonecznie i bardzo ciepło, co dopełniło 
atrakcyjności tego święta.

Dużo uznania i podziękowań trzeba oddać 
Sołtyskom i mieszkańcom: Nowej Wsi, Kani 
Nowej, Kani Polskiej i Cupla oraz członkom 
Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi, któ-
rzy czynnie i materialnie włączyli się w zorgani-
zowanie całej imprezy, a także Ośrodkowi Spor-
tu i Rekreacji w Serocku, który przygotował 
i udostępnił organizatorom obiekt „Sokolik”. 

Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi

Festyn z okazji Dnia Skubianki

Jak co roku, turniejem piłkarskim na 
boisku sportowym, rozpoczął się festyn  
z okazji Dnia Skubianki. Pogoda 16 czerwca 
dopisała, a z nią licznie przybyli, niezawod-
ni mieszkańcy, goście i sąsiedzi okolicznych 
wiosek. Dopisały również władze gminne 
w osobach Burmistrza Sylwestra Sokolnicki, 
jego zastępcy Józefa Zająca oraz Przewodni-

czącego Rady Artura Borkowskiego. Przy-
byli także radni, sołtysi i oczywiście ksiądz 
proboszcz Andrzej Marchlewski. Festyn - ze 
sceny - prowadził ulubieniec Skubianki, ak-
tor pan Stanisław Banasiuk. Kulinarną stro-
ną festynu zajęło się jak co roku miejscowe 
Koło Gospodyń Wiejskich. Była kuchnia 
polowa z grochówką placki ziemniaczane, 

krokiety, pyszny kompot i ciasta upieczo-
ne przez członkinie kola. Również  Zajazd 
Pauza  wystąpił ze swoim grillem. Jak zwy-
kle było losowanie nagród i wielkie emocje 
z tym związane, a wieczorem muzyka i tańce 
dla wszystkich. Dziękujemy Państwu za tak 
liczną frekwencję i zapraszamy za rok.

Organizatorzy

"Święto kwitnącej jabłoni"

„Teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd” 
- nagroda dla REMIZY

Piknik - "Święto kwitnącej jabłoni" połączony 
z Dniem Dziecka odbyło się 9 czerwca w miejsco-
wości Dębe. W trakcie wydarzenia dzieci zostały ob-
darowane upominkami. Przygotowano dla nich też 
stoisko z ciastami i napojami oraz zabawy i konkur-
sy z nagrodami. Dorosłym umilał czas zespół "RAY" 
- przy dźwiękach muzyki uczestnicy bawili się do 
późnych godzin nocnych. Imprezę  zorganizował 
Sołtys wspólnie z Radą Sołecką. Dzięki sponsorom 
i Radzie poczęstunek dla uczestników był bezpłatny. 
Pogoda i humory dopisywały wszystkim.

Sołtys Wsi Dębe Wiesław Winnicki

W dniach 23 i 24 czerwca b.r. Grupa 
Teatralna Remiza wzięła udział w IV Ogól-
nopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich 
TEATRALIA 2018 LEGIONOWO. Spośród 
12 spektakli (zakwalifikowanych do konkur-
su na podstawie nadesłanych nagrań) nagro-
dzonych zostało 5, w tym spektakl „Dziób 
w dziób” z Serocka. Anna Kutkowska odebra-
ła nagrodę, dyplom i statuetkę z rąk przedsta-
wiciela sponsora festiwalu PWK Legionowo. 
Młodzi artyści z Remizy znowu konkurowa-
li z aktorami dużo starszymi od siebie i jak 
zwykle stanęli na wysokości zadania. Pokaza-
li ogromną klasę, wspaniały warsztat i piękną 
wrażliwość sceniczną. Gratulujemy.
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„Serockie Łaziki” ze SP w Serocku bardzo 
lubią przygodę, podróże i historię. W tym 
roku odkrywaliśmy bogactwo kulturowe 
i krajobrazowe Mazowsza – naszej Małej 
Ojczyzny. Po udanej wycieczce do Twierdzy 
Modlin, postanowiliśmy zorganizować kolej-
ną wyprawę. Tym razem udaliśmy się w po-
dróż Szlakiem Książąt Mazowieckich i ślada-
mi Napoleona.

W Opinogórze zgłębialiśmy wiedzę na 
temat rodu Krasińskich. W Muzeum Roman-
tyzmu poznaliśmy historię życia i twórczości 
Zygmunta Krasińskiego, a także obejrzeliśmy 
eksponaty z okresu napoleońskiego. Podzi-
wiając ekspozycje malarstwa polskiego XIX 
wieku mogliśmy poznać charakterystyczne 

cechy dzieł z tamtego okresu.  Podczas spa-
ceru  po parku krajobrazowym mogliśmy po-
czuć wzrok wielkiego wieszcza, zerkającego 
z jedynego w Polsce pomnika autora „Nie-
-Boskiej komedii”.

Ciechanów był kolejnym przystankiem 
podczas naszej podróży. Dawna stolica księ-
stwa i najstarsza osada na Mazowszu zachwy-
ciła nas swoją największą atrakcją - ruinami 
Zamku Książąt Mazowieckich. Zbudowany 
w II połowie XIV skrywa w sobie bogatą hi-
storię i wiele ciekawych atrakcji, dzięki któ-
rym przenieśliśmy się w czasy walk rycer-
skich i dam dworu. 

Naszą wycieczkę zakończyliśmy w pobli-
skim Pułtusku. Historyczny spacer po „We-

OŚWIATA

„Serockie Łaziki” odkrywają uroki Mazowsza!
necji Mazowsza” mieliśmy zaszczyt odbyć 
w towarzystwie znanego i cenionego przez 
serocczan profesora Radosława Lolo. Space-
rując najdłuższym rynkiem Europy, z wiel-
kim zainteresowaniem słuchaliśmy ciekawie 
opowiadanych przez pana profesora histo-
rii związanych z miastem i jego zabytkami, 
szczególnie Kolegiatą Zwiastowania NMP 
i św. Mateusza oraz Zamkiem Biskupów Płoc-
kich, a obecnie Domem Polonii. 

Naszą przygodę z podróżą będziemy 
kontynuować w przyszłym roku szkolnym. 
Jednak już dziś zapraszamy do wspólnego od-
krywania piękna naszej Ojczyzny.

Opiekunki Koła „Serockie Łaziki” 
SP w Serocku

Zlot Merc-Integra odbył się już po raz VI na serockim rynku. Jak zwykle głównymi organizatorami tego niezwykłego spotkania miłośników 
mercedesów była pani Anna Masiak wraz z synami Szymonem i Marcinem. Ponad sto aut różnych klas, modeli i roczników prezentowało się 
23 czerwca przed ratuszem. Kabriolety, sedany, kombi – wszystkie o pięknej linii, lśniące i zadbane, a niektóre, te z żółtymi tablicami, już zabyt-
kowe. Na zlot miłośnicy mercedesów przybyli z całej Polski. Nie zawiódł i w tym roku najstarszy uczestnik spotkania, przemiły, 89-letni, pan 
Kazimierz, który w czasie oficjalnego rozpoczęcia zlotu otrzymał zestaw pamiątkowych fotografii z poprzednich zjazdów. Taką samą pamiątkę 
oraz niezwykłą merc-statuetkę otrzymał witający przybyłych zastępca burmistrza pan Józef Zając. W czasie 2-godzinnego postoju na rynku było 
mnóstwo okazji do rozmów z właścicielami aut i ich dokładnego oglądania.

Redakcja
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OŚWIATA

Uczniowie Gimnazjum w Zegrzu 
w Ravensbrück i Berlinie

W dniach 8-11.06.2018 r. ośmioro 
uczniów trzecich klas gimnazjum Szkoły 
Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu 
wraz z opiekunami uczestniczyło w wyciecz-
ce do Ravensbrück i Berlina. Wyjazd był 
nagrodą za zakończoną sukcesem realizację 
ogólnopolskiego projektu zorganizowanego 
przez IPN „O tym nie można zapomnieć – 
spotkania z kobietami, które przeszły piekło 
obozów koncentracyjnych i łagrów w czasie 
II wojny światowej”.

Ravensbrück to obóz koncentracyjny 
dla kobiet w III Rzeszy założony w 1939 r. 
w pobliżu miejscowości Fürstenberg w Bran-
denburgii. Więziono w nim przeszło 150 tys. 
kobiet i mężczyzn, reprezentujących ponad 
40 narodowości. Ponad 25 tys. Kobiet zosta-
ło w nim zamordowanych, zagłodzonych lub 
zabitych w skutek masowo przeprowadza-
nych eksperymentów pseudomedycznych. 

Wśród uwięzionych było około 40 tys. Polek, 
z których około 17 tys. zginęło.

Uczestnicy wyjazdu poznali historię 
obozu, zwiedzili budynek komendantury                          
i znajdującą się w nim wystawę stałą, dom 
komendanta oraz teren obozu koncentracyj-
nego. Byli również w miejscu straceń i krema-
torium oraz szwalni, gdzie ciężko pracowały 
wówczas kobiety, a teraz znajduje się wystawa 
rzeźb, które wyglądają jak spalone ludzkie 
ciał. Uczniowie zwiedzili budynek dawnego 
więzienia, w którym stworzono muzeum, 
a w nim zgromadzone pamiątki, rysunki, do-
kumenty z okresu pobytu w obozie, między 
innymi imienna lista więzionych kobiet.

W miejscach szczególnie ważnych dla 
wszystkich Polaków m.in. przed tablicą upa-
miętniająca 40 tys. Polek, które znalazły się w 
Ravensbrück uczniowie złożyli kwiaty i zapa-
lili znicze.

Drugi dzień nagrodzeni w projekcie spę-
dzili w Berlinie, zobaczyli niektóre z ważnych 
zabytków i ciekawych miejsc Niemiec. Byli 
m. in. przy Reichstagu – Gmachu Parlamen-
tu Rzeszy, Bramie Brandenburskiej – naj-
bardziej znany symbol Berlina, Holocaustcie 
– pomniku upamiętniającym zagładę Żydów 
podczas II wojny światowej. Inne miejsca, 
które wzbudziły zainteresowanie uczniów to 
Plac Aleksandra znajdujący się we wschod-
niej części Berlina, wieża telewizyjna osiąga-
jąca wysokość 365 metrów.

Wyjazd ten był prawdziwą lekcją hi-
storii, podczas której uczniowie poznali 
niektóre – dotąd mało znane tajemnice 
II wojny światowej. Niesamowite przeżycia, 
zarówno w obozie w Ravensbrück jak i sto-
licy Niemiec – Berlinie, na pewno zapadną 
wszystkim uczestnikom wyjazdu na długo 
w pamięci.

OŚWIATA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej 
wygrywa Mistrzostwo Powiatu w Ringo!!!

Gminne zawody w ringo odbyły się. 2 czerwca 2018 r. Szkoła w Woli Kiełpinskiej wygrała z reprezentacjami szkół z Serocka i Zegrza. Dzięki 
wygranej w gminie Serock mogli pojechać na zawody powiatowe, które odbyły się 13 czerwca. I tu niespodzianka - uczniowie ze szkoły w Woli 
Kiełpińskiej ograli wszystkich - pierwszy raz w historii szkoły! Brawo Wola! Brawo uczniowie! Brawo Trener - Daniel Kęsak!
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W dniu 6 czerwca 2018 r. gościliśmy 
w naszej szkole 40 – osobową grupę uczniów 
oraz ich opiekunów – panie: Annę Szczepa-
niak, Barbarę Walczak i Małgorzatę Krzemiń-
ską ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. M. Koper-
nika z partnerskiego miasta, Dzierżoniowa. 
Spotkanie było jednym z elementów projektu 
edukacyjnego eTwinning „…i jest wolna Pol-
ska!”,  który wspólnie realizujemy z okazji 
100 – lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Zadania wyżej wymienionego eduka-
cyjnego przedsięwzięcia wykonują uczniowie 

klas VI i V c pod okiem pań: Elżbiety Bor-
kowskiej, Moniki Melnickiej - Bachańskiej, 
Ewy Żmijewskiej i Anety Nasalskiej.  

Zgromadzenie Małych Miłośników Nie-
podległej stało się doskonałą okazją do po-
znania się i urzeczywistnienia kolejnych, za-
planowanych w projekcie działań. Wspólnie 
opracowaliśmy Kodeks Młodego Patrioty 
i zaśpiewaliśmy patriotyczne pieśni. Zwycięz-
cy konkursu na logo projektu otrzymali dy-
plomy i nagrody, wymieniliśmy się również 
upominkami ufundowanymi przez samo-

rząd/y obu miast. Po intelektualnych zmaga-
niach, jak przystało na gospodarzy, zaprosili-
śmy naszych gości z Dolnego Śląska na słodki 
poczęstunek.

Uczniom i nauczycielom z Dzierżoniowa 
podziękowaliśmy za współpracę nad projek-
tem i przyjęcie zaproszenia. Ich obecność 
sprawiła, że na nowo odkryliśmy oblicze na-
szej ojczyzny. To nietuzinkowe wydarzenie 
dostarczyło nam wielu emocji - sprawiło, że 
nasze serca stały się biało-czerwone.

SP w Serocku

OŚWIATA

Spotkanie uczestników projektu  „…i jest wolna Polska!” 
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

OŚWIATA

Dzień Dziecka w Samorządowym Przedszkolu

W ramach obchodów Dnia Dziecka, 
5 czerwca w Samorządowym Przedszkolu 
im. Krasnala Hałabały w Serocku, odbyła się 
doroczna Olimpiada Sportowa. Dzięki współ-
pracy z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, Panem Maciejem Goławskim, udało się 
zorganizować to przedsięwzięcie na terenie 
ośrodka.  

Ponad 140 dzieci wraz z pracownikami 
naszej placówki wzięło udział w tym wyda-
rzeniu. Po oficjalnym powitaniu przez dy-
rektora przedszkola, Panią Barbarę Tomczak 
i przecięciu czerwonej wstęgi, odśpiewaliśmy 
hymn naszego przedszkola. Po części oficjal-
nej przystąpiliśmy do sportowych konkuren-
cji. Na przedszkolaków czekały takie zadania 

jak: tor przeszkód, skoki w workach, na piłce 
i w dal, strzelanie do bramki, zabawy z chustą 
animacyjną, przeciąganie liny i zagadki do-
tyczące wiedzy o Polsce. Dzięki dużej prze-
strzeni i znakomitej pogodzie, dzieci wraz 
z paniami mogły do woli korzystać z dostęp-
nych sprzętów sportowych – radości nie było 
końca.

Oprócz organizatorów olimpiady - Be-
aty Agacińskiej, Cecylii Hanny Wróblewskiej 
i Anny Szymańskiej, nad prawidłowym prze-
biegiem konkurencji sportowych czuwała 
maskotka misia, w którą wcielił się trener Ja-
kub Piszczyk.

Po wspaniałej zabawie i wspólnej rywali-
zacji siedmiu grup, postanowiono jednogło-

Mini Olimpiada Przedszkolaka z Samorządowym Przedszkolem Hałabały w Serocku to 
najfantastyczniejsza impreza w jakiej uczestniczyliśmy! Ponad 140 najmłodszych uczestników. 
Chcemy mieć takie imprezy codziennie. Maluchy jesteście u nas zawsze mile widziane. 

OSiR

SPORT

Mini Olimpiada Przedszkolaka  
z Samorządowym Przedszkolem 
Hałabały w Serocku

śnie wyróżnić wszystkie zespoły. Każda grupa 
otrzymała dyplom i piłkę z maskotką Mun-
dialu 2018 - aby dalej rozwijać swoją spraw-
ność, oraz zdrowe przekąski, które zostały 
zakupione z funduszu Rady Rodziców. Pra-
cownicy Ośrodka Sportu, z rąk Pani dyrektor, 
również otrzymali podziękowania i upomin-
ki. Po rozdaniu nagród wszystkie grupy zo-
stały uhonorowane na zwycięskim podium. 
Na zakończenie spotkania, w nawiązaniu do 
100 rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości, wszyscy uczestnicy odśpiewali 
"Mazurek Dąbrowskiego" i uśmiechnięci, 
choć zmęczeni udali się do przedszkola.

Anna Szymańska
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KULTURA

Kolejny sukces podopiecznych CKiCZ w Serocku

KULTURA

Koncert Instrumentalny podopiecznych CKiCZ

KULTURA

Opowieść o historii i kulturze Lwowa

Zespół Alexia z CKiCZ 
pod opieką artystyczną Alek-
sandry Marek wytańczył 
4 miejsce w I Festiwalu Ama-
torskich Zespołów Artystycz-
nych „FAZA”, który odbył się 
10 czerwca br. w Warszawie. 
W konkursie wzięły udział 
zespoły z całej Polski. Zapre-
zentowały one bardzo wysoki 
poziom artystyczny, dlatego 
tym bardzie gratulujemy tak 
dobrego wyniku.

CKiCz w Serocku

W dniu 13 czerwca br. odbył się koncert podopiecznych CKiCZ w Serocku. Uczniowie Pani Marzeny Pietkiewicz (pianino), Michała Junka 
(pianino) oraz Aleksandra Kabacińskiego (gitara) prezentowali umiejętności gry na instrumentach klawiszowych oraz gitarze. Umiejętności, 
które zdobyli lub szlifowali w roku szkolnych 2017/2018. Cieszy fakt, iż liczna grupa dzieci i młodzieży czerpie przyjemność z gry na instrumen-
tach. Przynosi ona bowiem satysfakcję, a poza tym uspokaja i wycisza.             CKiCz w Serocku

W czwartek 14 czerwca 2018 roku w sali 
widowiskowej CKiC w Serocku młodzież 
z klas gimnazjalnych i licealnych przeniosła 
się w wyobraźni do Lwowa, miasta o nie-
zwykłych dziejach. Profesor historii Stefan 
Ciara w swej barwnej opowieści nawiązał do 
założenia miasta przez ruskiego króla Da-
niela i jego syna Lwa, do wieków istnienia 
w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, później 
w Austro-Węgrach, a po odzyskaniu nie-

podległości, ponownie w Rzeczpospolitej. 
Po II wojnie światowej włączony do Związku 
Radzieckiego, obecnie należy Lwów do nie-
podległej Ukrainy. Przez kilka stuleci był jed-
nak „zawsze wierny” Polsce. W roku stulecia 
odzyskania niepodległości warto pamiętać, 
że to właśnie Lwów uchodził za „kuźnię Pol-
ski Niepodległej”, tu bowiem Józef Piłsudski 
tworzył w latach 1908 -1914 zalążki Legio-
nów – drużyny strzeleckie. Zmienne koleje 

dziejów Lwowa są widoczne w jego zabyt-
kach. Rzeźby zdobiące gmach uniwersyte-
tu nie symbolizują nauki, lecz władzę, gdyż 
przed stu laty mieścił się w nim sejm krajowy 
austro-węgierskiej Galicji. W dzisiejszej zaś 
cerkwi grekokatolickiej w czasach sowieckich 
urządzono muzeum ateizmu. O tych i wielu 
innych ciekawych faktach z zainteresowa-
niem słuchała zgromadzona młodzież.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Komunikacja, czyli jak zrozumieć swoje e-dzieci
Kim jestem? Jakie są moje wartości? Jaką 

mam misję w życiu do spełnienia? Co chce 
dać/przekazać swoim dzieciom, a czego ocze-
kuję w zamian?

Na te i wiele innych kluczowych py-
tań szukaliśmy odpowiedzi 6 czerwca pod-
czas warsztatów komunikacji dla rodziców 
pt. „Komunikacja, czyli jak zrozumieć e-dzie-
ci”, organizowanych przez Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku. 

Warsztaty poprowadziły dwie niezwykłe 

matki, a zarazem świetne specjalistki: pani 
Monika Skorykow - specjalista ds. komuni-
kacji, filolog medialny, trener Komunikacji 
Transformującej. Autor artykułów i felieto-
nów do prasy branżowej oraz bajek edukacyj-
nych dla dzieci i pani Agata Kacprzak-Gazda 
- Certyfikowany coach, praktyk Mistrz NLP, 
która tworzy scenariusze rodzinnych gier 
systemowych, ukazując dzieciom i dorosłym 
wartości, w przełożeniu na zachowania, a co 
za tym idzie lepszą komunikację.

Praca w grupach skłoniła nie tylko do 
rozmowy na trudne tematy, ale dała poczucie, 
że nie tylko „Ja… Rodzic” mam trudności ze 
swoim dzieckiem. 

Omówienie zagadnień - motywa-
cja, autorytet, moja piramida wartości - 
oprócz ciekawej dyskusji przyniosło mery-
toryczne wnioski oraz możliwość refleksji 
nad własnym życiem i relacjami z najbliż-
szymi.

Wielki sercem Janusz Korczak kiedyś po-

uczał: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie 
– naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie 
może – pomóż”. Mądrość Janusza Korczaka 

niezwykle trafnie wpisała się w przesłanie 
warsztatów. które można było podsumować 
refleksją:  Rodzicu! pamiętaj jesteś przewod-

nikiem dla swojego dziecka… bądź też jego 
przyjacielem…

CKiCz w Serocku

KULTURA

Dzień Dziecka

„Bo tak w Bajce jest jak w życiu. 
Miłość czeka gdzieś w ukryciu 
Bo tak w życiu jest jak w bajce
Miłość zawsze Ciebie znajdzie”.

W dniu 3 czerwca br. na plaży miejskiej 
w Serocku świętowaliśmy Dzień Dziecka. 
Dla najmłodszych naszych widzów czeka-
ło mnóstwo atrakcji, również darmowych: 
wata cukrowa, dmuchańce, foto budka, 
zabawy i animacje z Mimem Grzegorzem 

Grzywaczem. Na początku swój premie-
rowy spektakl muzyczny pt. „Księżniczka 
na ziarnku grochu” wg H.Ch. Andersena 
- z udziałem artystycznych lalek Ani Pola-
rusz oraz  muzyką na żywo - zaprezentowa-
ła Scena Elfów. Kolejne punkty programu 
m.in. koncert smyczkowy w wykonaniu 
pani Ani Kopki,  koncert Stowarzyszenia 
Miłośników Skubianki, gościnny występ 
Studia Tańca Clou oraz spektakl teatralny 
pt. „Blee” w wykonaniu Grupy Teatralnej 

„Mała Remiza” uświetniły obchody Dnia 
Dziecka. Pani Ania Kopka od września br. 
będzie prowadziła zajęcia gry na skrzyp-
cach w CKiCZ. 

Przepełniony mnóstwem atrakcji i zaba-
wy dzień, mimo kapryśnej pogody wywołał 
uśmiech na twarzach naszej publiczności, 
które podczas Dnia Dziecka są przecież naj-
ważniejsze. Wszystkim raz jeszcze życzymy 
dziecięcej wyobraźni i pogody ducha.

CKiCz w Serocku

KULTURA

III Wojciechowy Turniej Szachowy
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W dniach 9 - 10 czerwca 2018r., w Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku od-
był się III Wojciechowy Turniej Szachowy. 
W turnieju oprócz uczestników zajęć sza-
chowych w Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku, wzięli udział zawodnicy z pod-
warszawskich miejscowości. 

Nad prawidłowym przebiegiem gry 
czuwał niezastąpiony Ryszard Królikowski 
– sędzia turnieju. Rywalizacja odbywała się 
w systemie szwajcarskim, w którym okre-
ślono siedem rund. Pary przeciwników do-
bierano zależnie od wyników uzyskanych 
w poprzednich rundach. Od momentu roz-
poczęcia do zakończenia turnieju każdej 

parze uczestników towarzyszyło nie tylko 
mnóstwo emocji, ale rodzinna atmosfe-
ra. Zawodnicy kibicowali sobie nawzajem, 
a Pan Ryszard w przerwach udzielał cennych 
wskazówek. 

Wzorem lat ubiegłych dyrektor CKiCZ 
pani Renata Mulik ufundowała nagrodę spe-
cjalną. Z wielką radością wręczyła ją miesz-
kańcowi naszej Gminy Sebastianowi Trzciń-
skiemu. Sebastian nie tylko bierze czynny 
udział w zajęciach szachowych w CKiCZ, ale 
swoją pasję rozwija w sąsiednich klubach sza-
chowych przez co odnosi coraz większe suk-
cesy. Na zakończenie wszyscy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy 

zostali nagrodzeni. Pan Ryszard z uśmiechem 
i dużą satysfakcją podziękował za dwa dni 
intensywnej pracy oraz pogratulował wyso-
kiego poziomu III Wojciechowego Turnieju 
Szachowego.

Lista laureatów III Wojciechowego Tur-
nieju:

I miejsce Paweł Olszewski
II miejsce Dariusz Wójcikiewicz
III miejsce Piotr Gil
IV miejsce Mariusz Syper
V miejsce Krzysztof Goźliński
VI miejsce Krzysztof Arbaszewski
Nagroda Specjalna Sebastian Trzciński

CKiCz w Serocku

SPORT

Pierwszy spływ kajakowy

10 czerwca 2018 rok to data spływu, któ-
ry otworzył kolejny sezon kajakowy orga-
nizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Serocku. Tego dnia 22-osobowa grupa osób 
spływała kajakami rzeką Narew na odcinku 
Pułtusk – Dzierżenin.

Pogoda zapowiadała się znakomita i ta-
kie też były humory uczestników po przyby-
ciu do miejsca startowego, czyli Pułtuskiego 
Klubu Wodniaków. Po krótkim przeszkoleniu 
grupy - dotyczącym zasad bezpieczeństwa 
oraz poinstruowaniu, jak zabezpieczyć się 
przed promieniami słonecznymi, uczestni-
cy zajęli miejsca w kajakach przy asyście ich 
właścicieli, ratowników i fotografa. Naszych 
„niedzielnych" kajakarzy przywitała „flauta", 
która zachwyciła wszystkich nie mniej niż 

SPORT

MAZOVIA CUP 2018

Za nami już 11 Otwarte Mistrzostwa Ma-
zowsza Samorządów w Piłce Nożnej. Serocka 
reprezentacja w 2017 roku zdobyła mistrzo-
stwo, w tym roku podium nie było, ale walka 
i emocje do samego końca.

Pierwszego dnia rozgrywek w Wielisze-
wie, 7 czerwca, drużyna Serocka rozegrała 3 
mecze w grupie C: Serock - Wieliszew 1-1, 
Serock - ZTM 3-0, Serock - Węgrów 0-1.

Drugiego dnia rozgrywek 8 czerwca, 

również w Wieliszewie, wyniki przedstawiały 
się następująco: Serock - Żuromin 1-1, Serock 
- Stara Biała 1-2, Serock - Góra Kalwaria 1-2.

Wyniki MECZU o 7 miejsce: Serock - Po-
wiat Legionowski 8-0.

OSiR

piękne widoki wysokiego prawego brzegu 
skąpanego w promieniach słońca. Ptasie trele 
płynęły z obu brzegów, a wśród unoszących 
się w powietrzu z okolicznych łąk dmuchaw-
ców, przelatywały barwne ważki. W takiej 
scenerii przepłynęliśmy pierwsze 10 kilome-
trów do miejscowości Gzowo, gdzie w czasie 
postoju regenerowaliśmy siły pysznym do-
mowym ciastem i pokrzepiającymi słodkimi 
napojami.

Po pół godzinnym popasie wystarto-
waliśmy w drugą część spływu. Z uwagi na 
coraz częściej pojawiające się łodzie motoro-
wodne, grupa naszych kajakarzy została po-
prowadzona przez różne kanały, przesmyki 
i spokojne zakątki, które mogli odkrywać na 
nowo starzy bywalcy OSiR-owskich spływów. 

SPORT

Tenisowy turniej aktorów
W dniach od 31 maja do 1 czerwca 2018 

w Hotelu Narvil w Serocku odbywał się 
Narvil Gentlemen’s Tennis Cup (NGTC) pod 
patronatem Polskiego Związku Tenisa, orga-
nizowany przy współpracy z Aktorskim Klu-
bem Tenisowym.

To już czwarta edycja turnieju Narvil 
Gentlemen’s Tennis Cup, która w 2018  roku 
wśród osób uczestniczących skupiła osoby 
ze świata kultury i biznesu. Uczestnikami 
IV turnieju NGTC byli członkowie Aktor-
skiego Klubu Tenisowego: Jan Englert, Woj-
ciech Dąbrowski, Tomasz Gęsikowski, Piotr 
Gąsowski, Paweł Orleański, Robert Rozmus, 
Henryk Sawka, Tomasz Stockinger, Karol 
Strasburger, Beata Ścibakówna oraz Partne-
rzy biznesowi: Elżbieta Budzyńska, Wojciech 
Fijałkowski, Ewa Łabno-Falęcka, Andrzej 
Mytych, Bartosz Popiel, Piotr Urban, Joanna 
Zbyrowska, Cezary Zbyrowski.

W pierwszym etapie turnieju deblowego 
pary zostały wyłonione w drodze losowania 

i walczyły o zdobywanie indywidualnych 
punktów rozgrywając rotacyjnie mecze na 
zasadzeni każdy z każdym. Po zaciętych me-
czach eliminacyjnych wyłonione zostały sta-
łe pary deblowe do rozgrywek finałowych w 
systemie pucharowym. Ostatecznie miejsce 
III zdobyli Tomasz Gęsikowski i Wojciech 
Dąbrowski, którzy pokonali parę Jan Englert 
– Piotr Urban. Miejsce II zdobyli Cezary Zby-
rowski i Karol Strasburger z którymi  w me-
czu finałowym zwyciężyła para mistrzowska 
Robert Rozmus i Wojciech Fijałkowski.

Gali wręczenia nagród dla Uczestników 
turnieju NGTC 2018 towarzyszyła uroczy-
stość przekazania nagrody specjalnej od 
Polskiego Związku Tenisa dla Jana Englerta, 
który za wkład w promocję tej tenisa w Polsce 
został uhonorowany Złotą Odznaką PZT.

Po części oficjalnej nastąpił wieczór nie-
spodzianek i wyróżnień dla Jana Engler-
ta, który niedawno obchodził 75 urodziny. 
Wieczór uświetnił koncert jazzowy wirtuoza 
trąbki – Polaka kanadyjskiego pochodzenia – 
Garego Guthman’a, któremu akompaniował 
Wojciech Gogolewski.

Wydarzenie zorganizowane przez Ho-
tel Narvil Conference & Spa odbyło się dzięki 
wsparciu partnera głównego – Orange Polska 
oraz sponsorów: ADRIATICA, AVON, BABO-
LAT, BRWON-FORMAN, KRUPS, Klinika Me-
dycyny Estetycznej Dr Parda, RECMAN. Wyda-
rzenie objął honorowym patronatem Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki.

Organizatorzy

W takich okolicznościach dopłynęliśmy spo-
kojnym tempem do bazy kajakowej pn. „Ka-
jakiem po Narwi" w Dzierżeninie, gdzie cze-
kały na nas między innymi rarytasy z grilla. 
Najedzeni, lekko strudzeni, ale zadowoleni 
ustawiliśmy się do wspólnej fotografii i zaraz 

potem zabrani przez sympatycznego kierow-
cę naszego busa, dojechaliśmy na 15.30 do 
Serocka. Przy wtórze podziękowań, miłych 
słów i zapytań o termin następnego spływu 
rozstaliśmy się z poczuciem udanego dnia.

OSiR



24 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

warsztaty rzemieślnicze 
na podgrodziu 

ORGANIZATORZY: 

Miejsko-Gminny 
Zakład Gospodarki

Komunalnej w Serocku  

PATRON MEDIALNY 

Skwer Litewski (Bulwar Nadnarwiański)

od 14.00 do 18.00


