
1I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

INFORMATOR
GMINY SEROCK
numer 7/187 bezpłatny miesięcznik UMiG Serock

F.C. Liverpool zwycięzcą 
SEROCK CUP 2018

INFORMATOR  nr 7 (187).indd   1 2018-07-25   13:55:10



2 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

INFORMATOR  nr 7 (187).indd   2 2018-07-25   13:55:12

3I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

„INFORMATOR GMINY SEROCK”
Miesięcznik Urzędu Miasta i Gminy Serock

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 
Beata Roszkowska, 

Agnieszka Woźniakowska, Marlena Strojecka, 
Katarzyna Kozłowska, Sylwia Słojkowska-Affelska

ADRES REDAKCJI: 
Rynek 21, 05-140 Serock, 

tel. 22 782 88 43,
e-mail: promocja@serock.pl, www.serock.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skracania 
i redagowania nadesłanych tekstów. 

Nie zwracamy materiałów niezamówionych.

Skład i druk MERITUM Jarosław Zimmermann,
tel./fax 52 379 80 94,
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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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INWESTYCJE

Zakończono budowę placu zabaw w Skubiance

INWESTYCJE

Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie

INWESTYCJE

Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku

W dniu 18.07.2018 r. dokonano odbio-
ru technicznego placu zabaw w Skubiance. 
Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy 
sołectwa Skubianka, na podstawie projektu 
technicznego opracowanego w poprzednich 
latach przy udziale mieszkańców, ze środ-
ków tzw. funduszu sołeckiego. Wykonawcą 

prac była firma ZUK – OGRODY Dominik 
Goźliński  z miejscowości Stasi Las. Z uwagi 
na okres wakacyjny staraliśmy się o możli-
wie szybkie przeprowadzenie inwestycji tak, 
aby dać mieszkańcom możliwość korzystania 
z tego terenu jeszcze latem. Założenia to uda-
ło się zrealizować – inwestycję zakończono 

znacznie przed upływem terminu wynika-
jącego z umowy.  Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z tego miejsca. Mamy nadzieję, że 
zrealizowana inwestycja spełni oczekiwania 
użytkowników.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

Rozpoczęły się prace związane z budową 
ul. Długiej w  Stasim Lesie. Wykonawcą robót 
jest przedsiębiorstwo Usługowe „ABC BU-
DOWY” Piotr Morawski z Nasielska, wyło-
niony w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach zadania przewiduje się bu-
dowę nowej nawierzchni jezdni, chodnika 
i oświetlenia oraz odwodnienia na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Nasielską do granicy 
pasa drogowego od strony drogi krajowej. 

Z uwagi na niedostateczną szerokość pasa 
drogowego inwestycja realizowana jest w try-
bie tzw. „specustawy drogowej”, co wiąże się 
z koniecznością zajęcia fragmentów przyle-

głych nieruchomości na potrzeby budowy 
elementów infrastruktury drogowej. Miesz-
kańcy, których grunty będą zajęte w związku 
z inwestycją, mają już taką wiedzę z uwagi na 
zakończone już procedury wywłaszczeniowe.

Obecnie na placu budowy trwają prace 
przygotowawcze tj. przebudowa kolidujących 
ogrodzeń oraz wycinka kolidujących drzew. 
Ponadto rozpoczęły się już roboty związane 
z przebudową sieci teletechnicznej. W najbliż-
szym czasie wykonawca planuje kontynuować 
te prace oraz rozpocząć budowę oświetlenia 
drogowego. W następnej kolejności rozpoczę-
te zostaną roboty ziemne i nawierzchniowe.

Realizacja inwestycji będzie niestety wią-
zała się z pewnymi utrudnieniami dla miesz-
kańców i użytkowników. Wykonawca zade-
klarował jednak organizowanie robót w taki 
sposób, aby były one jak najmniej  uciążliwe. 
Przy większości prac nie przewiduje się cał-
kowitego zamknięcia ulicy dla ruchu, będzie 
to tylko konieczne w momencie rozkładania 
nawierzchni jezdni przy czym rano i wieczo-
rem droga zawsze będzie przejezdna.

Planowany termin zakończenia zadania 
przewidziano na koniec października bieżą-
cego roku.
Referat Przygotowania  i Realizacji Inwestycji

29 czerwca 2018 r. została zawarta umo-
wa na budowę ulic Traugutta i Zielonej 
w Serocku. Wykonawcą robót, wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczonego, jest 
firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z miej-
scowości Kacice.

W ramach inwestycji zostanie wybudo-
wana jezdnia wraz z chodnikiem i zjazdami 
w ciągu ul. Traugutta, na odcinku od skrzy-

żowania z ul. Polną do ostatnich zabudowań 
w kierunku Wierzbicy. 

Z kolei ul. Zieloną podzielono na dwie 
części. Na odcinku gdzie pas drogowy ma do-
stateczną szerokość zakłada się budowę jezd-
ni i chodnika wraz ze zjazdami w jego ciągu. 
Natomiast na odcinku gdzie pas drogowy ma 
szerokość około 4 m - zostanie przeprowadzo-
ny wyłącznie remont istniejącej nawierzchni.

Realizacja zadania będzie wiązała się 
z pewnymi utrudnieniami dla okolicznych 
mieszkańców. Mamy jednak nadzieję, że uda 
się je jak najbardziej zminimalizować. Nie-
mniej prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Planuje się, że prace budowlane zostaną 
zakończone jesienią tego roku.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji
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INWESTYCJE

Kolejne ulice oświetlone

INWESTYCJE

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu II etap

Zakończona została realizacja kolejnych 
inwestycji związanych z budową oświetle-
nia. Nowe oświetlenie zyskały ulice Matejki 
i Niemena w Serocku, ul. Babie Lato w Ka-
rolinie oraz ulica Leszczynowa w Maryninie. 
Wykonawcą oświetlenia na ww. ulic, wyło-
nionym w wyniku odrębnych przetargów, 
była firma Energo-Bud Grzegorz Chmiel 
z Brwinowa. Wykonawca udzielił 84 mie-
sięcznego okresu gwarancji jakości na cały 
przedmiot zamówienia. Poniżej przedsta-
wiamy krótką charakterystykę inwestycji 
oraz zdjęcia z realizacji.

W Serocku - na ulicy Matejki i Nieme-
na – wybudowanie oświetlenia wymagało 
ułożenia ok. 590 m linii kablowej, ustawienie 

14 szt. słupów o wysokości 6 m oraz instala-
cji opraw LED o mocy 27W. Koszt inwestycji 
wyniósł 56.580,00 zł.

Budowa punktów świetlnych w Karo-
linie obejmowała wykonanie linii kablowej 
oświetlenia drogowego o łącznej długości 
ok. 603 m, ustawienie 15 szt. słupów stalo-
wych o wysokości 6 m wraz z wysięgnikami 
i oprawami LED o mocy 27W  oraz wyniesie-
nie szafy sterowania oświetleniem ulicznym 
z rozdzielnicy stacyjnej stacji transformato-
rowej. Ponadto w nowej szafie SOK zainsta-
lowany został cyfrowy programator astro-
nomiczny typu microblue. Koszt inwestycji 
wyniósł 60.270,00 zł.

W Maryninie natomiast ułożono 

ok. 350 m linii kablowej oraz zainstalowa-
no 13 punktów świetlnych – słupy stalowe 
o wysokości 5,0 m, oprawy LED o mocy 20W. 
Koszt inwestycji wyniósł 41.205,00 zł.

Ponadto informujemy, że w dniu 11 lipca 
br. rozpoczęte zostały prace budowlane zwią-
zane z realizacją inwestycji oświetleniowej 
w Jachrance na ul. Wczasowej, w rejonie dzia-
łek na tzw. osiedlu Nad Zalewem. Z uwagi na 
małą szerokość ulic, prace będą wymagały 
wprowadzania ograniczeń w ruchu, o czym 
pracownicy Wykonawcy będą informować 
indywidualnie mieszkańców. Za utrudnienia 
przepraszamy.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

W dniu 16 lipca 2018 roku podpisana 
została umowa na  realizację zadania pod 
nazwą: Termomodernizacja Szkoły Podsta-
wowej w Zegrzu. Jest to  drugi i jednocześnie 
końcowy  etap prac związanych z komplekso-
wym remontem budynku szkoły. Wykonaw-
cą robót budowlanych będzie firma: PHU 
BUDOMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku 
przy ul. Ogrodowej 5. Wykonawca został 
wyłoniony w drodze przetargu nieograni-
czonego i wykona prace za łączną kwotę: 
1.789.339,68 zł brutto. W zakresie przedsię-
wzięcia jest między innymi: 

- wymiana instalacji elektrycznej w całym 
budynku szkoły, 

- wymiana instalacji odgromowej na bu-
dynku szkoły, 

- remont częściowy pomieszczeń w piwnicy, 
- remont pomieszczeń wewnętrznych 

klas lekcyjnych i korytarzy po robotach elek-
trycznych,

- wymiana uszkodzonej stolarki okiennej 
zewnętrznej, 

- docieplenie ścian zewnętrznych budyn-
ku powyżej poziomu gruntu, 

- remont pokrycia dachu wraz z wymia-
ną rynien spustowych oraz wymianą obróbek 
blacharskich, 

- remont sali gimnastycznej – malowanie 
ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej – 
luksferów, 

- remont pomieszczeń zaplecza sali gim-
nastycznej wraz z wyposażeniem, 

- remont pomieszczeń specjalistycznych 
wraz z wyposażeniem. 

Zadanie w całości ma być zrealizowane 
do końca lipca 2019 roku. Wykonawca z chwi-
lą podpisania umowy przystąpił do realizacji 

prac związanych z remontem elewacji budynku 
oraz kompleksowym remontem pomieszczeń 
specjalistycznych – które to mają zostać zakoń-
czone w okresie wakacyjnym. W ciągu roku 
szkolnego będą trwały pracy związane z remon-
tem elewacji oraz dachu, więc nie powinno to 
generować znacznych utrudnień dla uczniów.  
Będziemy dokładać starań, aby wszystkie  po-
zostałe roboty wewnętrzne były prowadzone 
w dłuższych przerwach między zajęciami, jak 
np. ferie, czy okresy między świąteczne, jednak-
że należy się liczyć z faktem, że część obiektu bę-
dziemy musieli wyłączać z użytkowania w po-
rozumieniu  z Dyrekcją szkoły.  

W przypadku jakichkolwiek dodatko-
wych pytań prosimy o kontakt pod adres: in-
westycje@serock.pl. 

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji
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W dniu 3 lipca podpisana została umo-
wa związana z realizacją zadania pn. Mo-
dernizacja sali gimnastycznej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. 
Zadanie obejmuje malowanie sufitu i we-
wnętrznych ścian sali gimnastycznej, montaż 
kanałów wentylacyjnych, wymianę instalacji 
elektrycznej oraz ułożenie podłóg w hallu 
i sali gimnastycznej. W sali gimnastycznej 
wykonana zostanie nawierzchnia sportowa 
typu TARAFLEX Sport M Evolution. Po-
nadto zamontowana zostanie nowa stolarka 
drzwiowa - wewnętrzna i zewnętrzna, nowe 

Od 11 lipca 2018 r.  przy Parku Miejskim 
w Serocku funkcjonuje stacja ładowania pojaz-
dów elektrycznych. Instalacja umożliwia łado-
wanie jednocześnie dwóch pojazdów z mocą 
11KW. Na panelach bocznych stacji zamiesz-
czone zostały czytelne instrukcje użytkowania 
wraz z lampkami sygnalizacyjno-kontrolnymi. 
Zainstalowane przez gminę Serock urządzenie 
spełnia założenia przyjętej przez Radę Mini-
strów ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, której celem ma być stymu-
lowanie rozwoju elektromobilności w Polsce 
oraz zastosowanie w transporcie energii elek-
trycznej. Ładowanie pojazdów elektrycznych 
jest bezpłatne. Zachęcamy właścicieli „elek-
tryków” do korzystania z darmowej energii. 
Mamy również nadzieję, że wybudowanie sta-
cji przekona mieszkańców naszej gminy pla-
nujących zakup pojazdu do zakupu samocho-

W dniu 20 czerwca 2018 roku ukończono prace polegające na re-
moncie schodów i pochylni w ciągu ulicy Rybaki w Serocku. Schody 
oraz pochylnia zapewniają wygodne połączenie ulicy Rybaki z Bulwa-
rem Nadnarwiańskim. Wykonana z kostki brukowej pochylnia została 
zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby możliwe było dogodne 
korzystanie z niej zarówno przez osoby z wózkami jak i rowerzystów. 
Prace zrealizowane zostały przez firmę Usługi Remontowo – Budowla-
ne Brukarstwo Stanisław Łoniewski z Serocka.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

INWESTYCJE

Modernizacja sali gimnastycznej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

INWESTYCJE

Pierwsza stacja ładowania pojazdów elektrycznych 
na terenie gminy – otwiera nowe możliwości transportu 
dla mieszkańców i turystów

INWESTYCJE

Wyremontowano schody przy ulicy Rybaki

nakładki parapetów oraz komplet dwóch 
szyn wykonanych z profili salowych  do za-
czepu i naciągu siatki do siatkówki, osłony 
przepustów ściennych.

Z dniem 9 lipca Wykonawca TOM-BUD 
Tomasz Węgłowski rozpoczął prace remonto-
we. Wspólnie z Wykonawcą dołożymy wszel-
kich starań aby prace związane z moderni-
zacją sali gimnastycznej wykonać w okresie 
wakacyjnym, aby dzieci mogły korzystać 
z sali od początku roku szkolnego.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

du elektrycznego, a turystów poruszających się 
tego rodzaju autami zachęci do odwiedzenia 
Serocka. Podmiotem odpowiedzialnym za 
prawidłowe działanie stacji ładowania pojaz-
dów jest Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku. Najbliższa tego rodza-
ju stacja znajduje się w Legionowie.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

INFORMATOR  nr 7 (187).indd   6 2018-07-25   13:55:15

7I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

Biało-czerwono na serockim rynku 
z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości

Frontową fasadę budynku ratusza do końca jubileuszowego roku będzie rozświetlać  ilumi-
nacja w biało-czerwonych barwach narodowych. Instalacja ta została zamontowana na stałe, 
a biało-czerwony układ barw, to jedna z wielu opcji możliwych do wyboru. 

Rynek uzyskał również biało-czerwoną oprawę - wokół całego placu, a także w pasach zie-
leni zasadzono rośliny w barwach narodowych. Mamy nadzieję, że tak iluminacja, jak i kwiaty 
umilą mieszkańcom i turystom odpoczynek na rynku. Niezaprzeczalnie jest to miejsce, w któ-
rym można znaleźć chwilę spokoju, a dzięki wystawie historycznej pt. "Serocki drogi do Nie-
podległości" poznać ciekawe fakty z przeszłości naszego miasta i gminy.

Absolutorium dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock

W dniu 25 czerwca 2018 r. odbyła się sesja „absolutoryjna”, w trakcie której Rada Miejska 
w Serocku wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy Serock w wydatkowa-
niu publicznych pieniędzy za 2017 rok.

Z kart historii...
POROZUMIENIA SIERPNIOWE
1 sierpnia 1980 roku władze Polski Lu-

dowej wprowadziły podwyżkę cen mięsa, co 
spowodowało falę strajków w kraju. Najwięk-
szy odbył się w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 
kierował nim Lech Wałęsa. W całym kraju 
powstały Międzyzakładowe Komitety Straj-
kowe. MKS w Gdańsku wysunął 21 postu-
latów, wśród których było prawo do strajku, 
do tworzenia niezależnych, samorządowych 
związków zawodowych, domagano się rów-
nież uwolnienia więźniów politycznych. 
PZPR zatwierdziła postulaty stoczniowców 
w obawie przed strajkiem generalnym - pod-
pisano je 30 sierpnia w Szczecinie, i 31 sierp-
nia w Gdańsku oraz 3 października w Jastrzę-
bie Zdroju. Strajkujący odnieśli duży sukces 
wymuszając na władzy pewne ustępstwa. 
MKS-y w późniejszym czasie przekształci-
ły się w NSZZ „Solidarność”. Organizacja ta 
miała charakter niepodległościowy i masowy. 
Działalność związku została zdelegalizowana 
po ogłoszeniu stanu wojennego w roku 1981.

POWSTANIE WARSZAWSKIE
Powstanie wybuchło 1 sierpnia o godz. 

17.00 (Godzina „W”). Trwało 63 dni. W wal-
kach wzięło udział około 23 tys. żołnierzy 
AK z okręgu warszawskiego. Powstańców 
wspierali żołnierze podziemia z okolic stolicy, 
m.in. z Legionowa. Walczących wspomagali 
bohaterscy mieszkańcy Warszawy oraz Bry-
tyjczycy – poprzez zrzuty broni i zaopatrzenia. 
Armia Czerwona nie pomogła powstańcom. 
Polacy z Armii gen. Berlinga wbrew rozka-
zom przeprawiali się przez Wisłę i pomagali 
w powstaniu. Żołnierze niemieccy posiadali 
wsparcie artylerii, czołgów i lotnictwa. Dodat-
kowo ściągnęli do walk w Warszawie odziały 
SS, RONA oraz kryminalistów Dirlewangera. 
Pierwsze 4 dni walk to sukcesy powstańców – 
opanowują część dzielnic, ujawniają się władze 
cywilne, wydawana jest prasa oraz Dzienniki 
Ustaw. Niestety Niemcy szybko przechodzą 
do kontrnatarcia. Zaczynają się krwawe wal-
ki, bombardowania, rozstrzeliwania rannych 
i ludności cywilnej. Już 8 sierpnia upada Wola, 
a kolejne dzielnice kapitulują we wrześniu. Do 
samego końca trzyma się Śródmieście i Stare 
Miasto. Powstanie upadło 2 października. Do 
niewoli dostał się sam Komendant Główny AK 
– gen. Tadeusz „Bór” Komorowski oraz więk-
szość dowództwa AK, a także przedstawiciele 
rządu londyńskiego. W powstaniu zginęło 
18 tys. żołnierzy AK, ok. 25 tys. zostało ran-
nych. W wyniku walk i rozstrzeliwań zginęło 
160 tys. cywilów. Po wysiedleniu miasta z resz-
tek ludności i po wyprowadzeniu jeńców Hi-
tler rozkazał zrównać Warszawę z ziemią.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom

OCHRONA ŚRODOWISKA

 „Mój balkon-moja pasja” oraz „Moja posesja-moja pasja” 
- konkurs trwa do 15 sierpnia!

Przypominamy, że trwa nabór zgłoszeń do konkursów „Mój balkon-mo-
ja pasja” oraz „Moja posesja-moja pasja”, w których z terenu Miasta i Gmi-
ny Serock zostaną wybrane najpiękniejszy ogród oraz balkon. Kartę należy 
złożyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w kancelarii ogólnej 
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl do 
15 sierpnia 2018 r. Drugim ogłoszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock konkursem jest „Pomnik przyrody-okazały i dostojny”, który ma 
na celu ukazanie piękna i rozpowszechnienie informacji o istniejących na 
terenie Miasta i Gminy Serock pomnikach przyrody. Forma i zakres kon-
kursu obejmuje tematykę prac plastycznych, formę literacką oraz fotografię 
cyfrową. Termin nadsyłania zgłoszeń jest wyznaczony do 8 sierpnia 2018 r. 
Druk kart zgłoszeń dostępny jest na stronie internetowej: www.serock.pl 
w zakładce Dbamy o środowisko oraz w pokoju nr 11 w Referacie Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału!

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wakacje to przede wszystkim czas odpo-
czynku. W tym okresie warto pamiętać o swo-
ich pupilach. Nie zostawiajmy swoich psów 
samych, bez opieki. Jest wiele sytuacji, gdzie 
podczas nieobecności właścicieli, zwierzę ucie-
ka. Również w czasie podróży i pobytu z psem 
w nowym miejscu taka okoliczność może mieć 
miejsce. Wystarczy chwila nieuwagi i nasz 
pupil gubi się pomiędzy nowymi domami, 
ulicami. Wówczas najlepszym rozwiązaniem 
jest przygotowanie ogłoszenia o zaginięciu psa 

lub zgłoszenie tego faktu do Referatu Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa bądź Straży 
Miejskiej. Te dwa organy są zawsze informowa-
ne jako pierwsze, w sytuacjach kiedy ktoś znaj-
dzie bezdomne zwierzę. Często zdarza się, że 
zgłoszony pies wcale nie jest bezdomny, a zwy-
czajnie się zgubił. W ww. sytuacjach bardzo po-
mocna jest informacja o chipie zwierzęcia, która 
pozwala w szybki sposób ustalić właściciela. 

Przypominamy o możliwości bezpłatnego 
zachipowania swojego pupila w naszej gminie. 

Wszelkie informacje można uzyskać w Refera-
cie Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnic-
twa, w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. 
Rynek 21 lub pod nr telefonu (22) 782 88 40; 
22 782 88 39 lub pod adresem e-mail: e-mail: 
ochronasrodowiska@serock.pl

Straż Miejska w Serocku tel.: 22 782 72 92 
kom.: 603 873 290 e-mail: straz.miejska@se-
rock.pl

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Miasto i Gmina Serock przystąpiła do ko-
lejnej edycji akcji Manifest Gmin Przyjaznych 
Pszczołom. Jest to inicjatywa, która powstała w 
ramach programu „Z Kujawskim pomagamy 
pszczołom.” Ma ona na celu inspirowanie lo-
kalnych społeczności do podejmowania wszel-
kich działań na rzecz poprawy warunków ży-
cia pszczół w Polsce poprzez tworzenie Miejsc 
Przyjaznych Pszczołom oraz zwrócenie uwagi 
na problem związany z ginięciem pszczół. 
Faktem jest istotna rola pszczół w przyrodzie, 
przede wszystkim w procesie zapylania roślin. 
Dzięki ich pracy powstaje trzy czwarte świa-
towej produkcji żywności. W ostatnim czasie 
można zaobserwować wyraźny spadek liczby 

tych owadów. Skutek ten znajduje swoje pod-
łoże w degradacji środowiska naturalnego. 

Przystępując do przedsięwzięcia zadekla-
rowano, że na terenie gminy zostaną założone 
Miejsca Przyjazne Pszczołom, czyli takie gdzie 

pszczoły będą mogły znaleźć pożywienie  
i schronienie. Należą do nich m.in. klomby 
i trawniki miejskie, parki i skwery oraz ra-
baty kwietne. Warto pamiętać, że aby stwo-
rzyć takie miejsca nie trzeba zakładać go od 
nowa. Wystarczy, że dosadzi się rośliny, które 
są przyjazne pszczołom w miejscu już zago-
spodarowanym. Do działań realizowanych na 
rzecz ochrony pszczół należeć będzie eduko-
wanie mieszkańców oraz  pielęgnacja terenów 
zielonych poprzez stosowanie naturalnych 
nawozów i środków ochrony roślin przyja-
znych tym owadom. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Problem zagubionych psów w okresie letnim

INFORMATOR  nr 7 (187).indd   8 2018-07-25   13:55:15

9I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

OŚWIATA

Wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej

OŚWIATA

Powierzenie stanowisk dyrektorom szkół i przedszkola

12 lipca 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki z 0,4% rezerwy subwencji 
oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w  I półroczu roku budżetowego 2018 r.

Podstawą do złożenia wniosku było zwiększenie się liczby "uczniów przeliczeniowych", w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia 
subwencji oświatowej na 2018 r.

ZOSiP Serock

Od 1 września 2018 r. Samorządowym 
Przedszkolem w Zegrzu będzie kierowała Pani 
Barbara Kołecka, która w wyniku przeprowa-
dzonego postępowania konkursowego  ponow-
nie została wyłoniona na stanowisko dyrektora 
przedszkola. Pani Barbara Kołecka będzie peł-
niła swoją funkcję do 31 sierpnia 2023 roku.

W oparciu o przepisy wprowadzające re-
formę ustroju szkolnego – Prawo oświatowe 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedłużył 
powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Zegrzu Pani Danucie Prusi-
nowskiej na jeden rok szkolny, do 31 sierpnia 
2019 roku.

W przeprowadzonym postępowaniu 
konkursowym na stanowisko dyrektora Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Woli 
Kiełpińskiej w dniu 22 maja 2018 r., komi-

sja konkursowa nie wyłoniła kandydata na 
stanowisko. W związku z powyższym Bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock w uzgodnieniu 
z Mazowieckim Kuratorem Oświaty powie-
rzył stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej Pani 
Dorocie Perczyńskiej na okres od 1 września 
2018 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

ZOSiP Serock

Od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej 
można składać wnioski o:

1. Świadczenia rodzinne
2. Fundusz alimentacyjny
3. 500+
4. „Dobry start” – wyprawka szkolna 
 Przez sierpień i wrzesień w każdy poniedziałek zostaje wydłużony 

czas  pracy do godziny 18.00  dla obsługi osób składających wnioski. 

Zachęcamy do składania wniosków o 500+ oraz „Dobry start” 
elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a oso-
by posiadające profil zaufany lub podpis elektroniczny mogą składać 
wszystkie rodzaje wniosków   poprzez:  empatia.mpips.gov.pl lub 
epuap.gov.pl 

OPS
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Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości jest rocznicą szczególnie 
bliską ludziom starszym, którzy o wydarze-
niach sprzed 100 lat wiedzą nie tylko z ksią-
żek ale także znają je z opowiadań swoich 
bliskich, którzy bezpośrednio brali udział 
w walkach o niepodległość i akcjach prowa-
dzących do Wolności.

W dniu 28 czerwca odbyła się uroczy-
stość zorganizowana przez Serocką Akade-
mię Seniora, w której uczestniczyli seniorzy 

z Serocka, delegacje seniorów z innych gmin 
oraz zaproszeni goście. W spotkaniu wzięli 
udział: Pan Artur Borkowski – reprezentu-
jący Starostę Powiatu Legionowskiego oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki  i wiceburmistrz Józef Zając.

Zebrani wysłuchali wykładu „Jest Polska. 
Okoliczności odzyskania przez Polskę nie-
podległości”, wygłoszonego przez dr. Jolantę 
Załęczny z  Muzeum Niepodległości w War-
szawie.

Seniorzy uczcili 100-lecie Niepodległości

Następnie odbył się koncert pieśni patrio-
tycznych zatytułowany „Niepodległej - balla-
dy i pieśni”. Dla seniorów i z seniorami śpie-
wali artyści: Wojciech Bardowski i Magdalena 
Tunkiewicz. Uczestnicy spotkania otrzymali 
śpiewniki pieśni patriotycznych, które wy-
korzystają również na kolejnych uroczysto-
ściach o charakterze patriotycznym.

Dzień wcześniej seniorzy uczestniczyli 
w wyjeździe do Ossowa na pole bitwy warszaw-
skiej w 1920 r., gdzie obejrzeli film zatytułowa-

Stowarzyszenie Miast Partnerskich z Dzierżoniowa 
z wizytą w Serocku

W niedzielę, 22 lipca 2018 r., gościli w Serocku członkowie Stowarzyszenia Miast Partnerskich z Dzierżoniowa. Przybyli do nas ze Śląska 
w 45-osobowej grupie. W ramach wizyty wzięli udział we mszy św., po której spotkali się w ratuszu z burmistrzem Serocka - Sylwestrem Sokol-
nickim wiceburmistrzem - Józefem Zającem, Przewodniczącym Rady Miejskiej - Arturem Borkowskim oraz radnymi. Po spotkaniu zwiedzali 
Serock i okolice. Zawitali również do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich. Wycieczka do Serocka była inicjatywą członków stowarzyszenia. 

Dziękujemy za wizytę.
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W odwiedzinach u litewskich przyjaciół

Na zaproszenie mera Ignaliny Henrikasa 
Siaudinisa delegacja serockich samorządow-
ców odwiedziła nasze partnerskie miasto na 
Litwie. Powodem tej wizyty była rocznica 
20-lecia nawiązania kontaktów między Seroc-
kiem i Ignaliną. Od 1998 roku bowiem łączy 
nasze społeczności partnerska współpraca, 
która opiera się w szczególności na wymianie 
doświadczeń, działaniach służących wzajem-
nemu poznawaniu historii, zwyczajów, trady-
cji, łamaniu stereotypów, corocznej wymianie 
wakacyjnej uczniów czy udziale w ważnych 
dla obu społeczności wydarzeniach. W maju 
tego roku gościliśmy w Serocku przedstawi-
cieli samorządu ignalińskiego, którzy uczest-
niczyli w serockich uroczystościach łączących 
obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości (setną rocznicę odzyskania 
niepodległości obchodzi w tym roku rów-
nież Litwa) z wojciechowym świętowaniem 
i Dniem Samorządu Terytorialnego. Wtedy 
to, została podpisana uroczyście deklaracja 
o kontynuowaniu i rozwijaniu dotychczaso-
wej współpracy partnerskiej między Seroc-
kiem a Ignaliną.

W czasie lipcowej rewizyty na Litwie, 
delegacja pod przewodnictwem Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnic-
kiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Serocku, Artura Borkowskiego uczest-
niczyła w uroczystościach poświęconych 
20-leciu współpracy naszych samorządów, 

połączonych z litewskim Dniem Państwo-
wości. Obchody te uświetnili swą obecnością 
przedstawiciele Parlamentu Litewskiego oraz 
ambasady RP na Litwie. Obecny był także 
były mer Ignaliny, a obecnie Europoseł Bro-
nis Rope, który przed 20 laty zapoczątkował 
współpracę z Serockiem. Od 2014 roku kon-
tynuuje ją mer Rejonu Ignaliny, Henrikas 
Siaudinis podkreślający zawsze znaczenie 
wymiany doświadczeń, budowania partner-
skich relacji i przyjaźni miedzy mieszkańcami 
współpracujących społeczności. W czasie po-
bytu naszej delegacji w Ignalinie gospodarze 
z zadowoleniem prezentowali nie tylko ele-
menty dziedzictwa kulturowego ale również 
dorobek ostatnich lat. Goście z Serocka od-
wiedzili gimnazjum, przedszkole, bibliotekę, 
poznali zbiory muzeum regionalnego, oglą-
dali budowle sakralne i obiekty historyczne.

Zgodnie z obietnicą przekazujemy Pań-
stwu najserdeczniejsze życzenia  złożone 
przez naszych litewskich przyjaciół, w związ-
ku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz 20-leciem współpracy 
z Ignaliną.

ny „Zwycięstwo 1920”, odwiedzili cmentarz 
żołnierzy polskich oraz pomnik ks. Ignacego 
Skorupki, a także byli uczestnikami żywej lekcji 
historii poprowadzonej przez rekonstruktora.

Realizacja powyższego projektu była 
możliwa dzięki finansowemu wsparciu Sta-
rostwa Powiatowego w Legionowie. Wsparcie 
organizacyjne seniorzy otrzymali ze strony  
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, 
które pomogło również w opracowaniu i sfi-
nansowaniu  śpiewników.

SAS
Po uroczystości, jedna z uczestniczek 

spotkania napisała: „Słuchałam pieśni ze 
łzą wzruszenia. Wróciły wspomnienia, gdy 

uczestnik spotkania zaśpiewał pieśń zaka-
zaną w okresie jego, ale też mojego, dzieciń-
stwa. Dzieciństwa, w którym mama recyto-
wała patriotyczne wiersze i śpiewała utwory 
przypominające ważne dla Polaków momen-
ty z historii ojczyzny. Przepełniała je troska 
o Polskę, tęsknota za wolnością i bliskimi, 
którzy o tę wolność walczyli. Takie chwile 
były w moim domu rodzinnym żywą lekcją 
historii i patriotyzmu. Słowa np. „pierwszy 
sierpnia dzień krwawy” były początkiem 
wspomnień o Powstaniu Warszawskim. 
Mama czasem snuła też opowieść o Błękitnej 
Armii Hallera, którą słyszała już jako dziec-
ko od swego ojca… Mój ojciec od początku 

drugiej wojny światowej był w niewoli nie-
mieckiej i powrócił dopiero po wyzwoleniu 
w 1945 r., a potem jako murarz pracował przy 
odbudowie Warszawy. Wspomnienia mamy 
przeplatały się wtedy z relacjami taty z placu 
budowy w stolicy. Gdy mówił o kolejnej od-
gruzowanej kamienicy, uruchomieniu pierw-
szego tramwaju, widziałam radość i dumę 
w oczach naszej rodziny i sąsiadów, którzy 
przysłuchiwali się czasem tym opowieściom.

Koncert w sali widowiskowej, wzruszył 
mnie bardzo i przypomniał o tym, że pieśni 
i poezja patriotyczna kształtują ducha patrio-
tyzmu…”

Mieszkanka Gminy
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Barbarkowe warsztaty

Jeśli zapytać uczestników warsztatów 
rzemieślniczych, co zachęca ich do wzięcia 
udziału w tym przedsięwzięciu, to padają od-
powiedzi najróżniejsze. Jedni  przybywają do 
Serocka, aby obejrzeć pokazy walk rycerskich 
i podejrzeć wojów w średniowiecznym obo-
zowisku. Inni – aby u stóp średniowiecznego 
grodu zatrzymać się i odpocząć przy dźwię-
kach dawnej muzyki, dając porwać się temu, 
co dzieje się wokół. Jeszcze inni z całą rodziną 
odwiedzają lokalnych rękodzielników i pod 
ich okiem własnoręcznie wykonują różnego 
rodzaju „cudeńka”. Wszyscy oni zgodnie pod-
kreślają, że daleko szukać takiej atmosfery, 
jaka towarzyszy organizowanym w Serocku 
warsztatom „To Barbarki robota”.

Symboliczny powrót 
do średniowiecza

8 lipca u stóp średniowiecznego seroc-
kiego grodziska spotkaliśmy się po raz siód-
my. Dawni wojowie zaprosili uczestników 
do swojego obozowiska, które w tym roku 
rozbili nad samą Narwią. Oprócz podziwia-
nia zbrojowni rycerskiej, śmiałkowie mogli 
tutaj zmierzyć się w turnieju łuczniczym, 
wybić monetę pod okiem najprawdziwsze-
go mincerza, obejrzeć pokazy przygotowane 
przez sokolnika, czy podejrzeć jak białogłowy 
przygotowują dla swoich mężów strawę. Tu-
taj również rozgrywały się (nie)krwawe walki 
dzielnych rycerzy, którzy chyba największe 

boje toczyli tego dnia z wysoką temperaturą. 
Woj Hubert z zapałem przedstawiał rycerzy 
z dawnych czasów i opowiadał o ich pocho-
dzeniu, czy walkach w jakich brali udział na 
okolicznym terenie oraz prezentował elemen-
ty ubioru i wyposażenia.

Robota
nie tylko Barbarki

Wzdłuż Bulwaru Nadnarwiańskiego, jak 
co roku, rozstawiły się stoiska, w których 
można było wziąć udział w różnego rodza-
ju warsztatach rękodzielniczych. Ku uciesze 
prowadzących, dzieci zapraszały tutaj rów-
nież swoich rodziców i razem wykonywali 
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urokliwe przedmioty: biżuterię, własnoręcz-
nie malowane kubeczki, czy kafelki, zdobio-
ne słoiczki, wyszywane filcowe dekoracje, 
malowane szkiełka, kwietne wianki, gliniane 
ozdoby, krepinowe kwiatki, czy lalki „motan-
ki” z sianka. Najmłodsi chętnie brali udział 
w przejażdżkach urokliwym kucykiem. 
Jak co roku nie zabrakło również pokazów 
wikliniarskich, pszczelarskich, siankowych. 
Odbyły się również: pokaz ubijania masła, 
degustacja serów kozich oraz prezentacja na-
turalnych kosmetyków z Maroka. Tradycyjnie 
nie mogło zabraknąć również swojskiego ja-
dła, przygotowanego przez panie z gminnych 
kół gospodyń wiejskich. Pyszny chleb na za-
kwasie, ze smalcem i ogórkami znikał z tale-
rzy raz po raz, podobnie jak słodkie wypieki, 
lemoniada czy domowe kompoty. Krokiety, 
paszteciki, czy drożdżowe pierogi - najpysz-
niejsze na świecie, jak podkreślali smakosze 
- rozeszły się w ciągu zaledwie chwili. 

Z pokłonem dla mężów,
dziatw i białogłów

Jak zawsze zaprosiliśmy Państwa również 
do stoiska promocyjnego Urzędu, gdzie moż-
na było wziąć udział w różnego rodzaju zaba-
wach i wylosować serocki upominek. Opodal 
mincerz wybijał dla uczestników serockiego 
dukata. Ci zaś, którzy wzięli udział w trzech 
wybranych warsztatach otrzymywali okolicz-
nościowy podarek, którym w tym roku był 
drewniany tłuczek. Nazwa przedmiotu jest 
o tyle tajemnicza, że panowie niewprawieni 
w kulinarnych czynnościach podpytywali do 
czego ów przedmiot służy. Panie natomiast, 
jakby intuicyjnie, znajdowały mu zastosowa-
nie pomocne nie tylko w kuchni – dla bezpie-
czeństwa jednak nie zdradzimy jakie.

Najserdeczniej dziękujemy Państwu za 

przybycie na niedzielne barbarkowe warszta-
ty. Bardzo cieszą nas Wasze miłe słowa i dobra 
zabawa. To dzięki Wam to przedsięwzięcie ma 
tak wyjątkowy klimat. Podkreślają to również 
uczestnicy grup rekonstrukcyjnych, którzy ze 
swoimi pokazami biorą udział w różnych im-
prezach w Polsce, zaś w Serocku czują się jak 
w domu – pełnym życzliwości i dobrej energii. 
Dziękujemy za Waszą obecność i zapraszamy 
do obejrzenia barbarkowych fotografii.  

Organizatorem warsztatów "To Barbarki 
robota" był Referat Komunikacji Społecznej 
UMiG w Serocku, pod opieką którego znajdu-
je się Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Se-
rocku. Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby 
jednak możliwa gdyby nie wsparcie Miejsko 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, 
Fundacji Nova - Partnera Wiodącego Izby 
Pamięci oraz Stowarzyszenia Miłośników 
Skubianki - Partnera Kreatywnego Izby, do 
których kierujemy gorące podziękowania.
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55 urodziny Jeziora Zegrzyńskiego
Jezioro Zegrzyńskie, które powstało 

w 1963 roku, całkowicie zmieniło nie tylko 
krajobraz gmin, leżących nad akwenem, ale 
także zdecydowało o ich turystycznym cha-
rakterze.

Ponad 50 lat temu, w miejscu, gdzie dziś 
jest jezioro – znajdowały się pola, lasy, go-
spodarstwa domowe. W ciągu 6 lat wybu-
dowano jaz, elektrownię, pompownie oraz 
zbiornik o powierzchni 30,3 km kwadrato-
wych, które służyć miały do produkcji ener-
gii, poboru wody przez Wodociąg Północ-
ny m.st. Warszawy, a także jako zbiornik 

retencyjny. Przez wiele lat zbiornik i Ka-
nał Żerański służyły jako droga wodna do 
transportu żwiru z górnej Narwi dla aglo-
meracji warszawskiej. Szybko stały się także 
miejscem do rekreacji i uprawiania sportów 
wodnych.

Dziś Jezioro Zegrzyńskie „zalewa” możli-
wościami i propozycjami. Żeglarstwo, wind-
surfing, kajakarstwo – latem na jeziorze jest 
naprawdę tłoczno. Zimą to także raj dla ama-
torów bojerów, iceflyerów, iceboardów. Po-
nadto przystanie jachtowe, ścieżki rowerowe, 
rezerwaty przyrody,  miejsca historyczne, rejsy 

statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim i tramwajem 
wodnym z Warszawy do Serocka oraz wiele 
interesujących przedsięwzięć sportowo rekre-
acyjnych i kulturalnych. Bliskość Warszawy, 
dogodne połączenia komunikacyjne, obszer-
na baza noclegowa – wszystko to sprawia, że 
warto wziąć pod uwagę miejscowości położo-
ne nad Jeziorem Zegrzyńskim jako miejsce do 
wypoczynku, a może nawet do zamieszkania.

Poniżej fragment wystawy, która została 
przygotowana na 50-lecie Jeziora Zegrzyń-
skiego. Całośc wystawy do obejrzenia na 
www.histori.serock.pl.
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Lato z Pszczółką - Gminny Zespół Świetlic Środowisko-
wych już od 11 lipca 2018 r. organizuje zajęcia plenerowe na 
gminnych placach zabaw, podczas których dostępne są nastę-
pujące atrakcje: zjeżdżalnie dmuchańce, malowanie twarzy, 
wata cukrowa, baloniki.  W lipcu gościliśmy w Woli Smolanej, 
Maryninie, Nowej Wsi i Dębem.

Wakacje - sierpień

W sierpniu zapraszamy w godz. 16.00 – 18.00 do: 
 Jadwisina – 22 sierpnia 
 Gąsiorowa – 23 sierpnia 
 Zegrza – 29 sierpnia 
 Borowej Góry - 30 sierpnia. 

Szkoła Młodych Artystów 
–  zajęcia bezpłatne w każdy czwartek, w godz. 11:00 – 13:00 

 -  Klub Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki 8A

 LATO W MIEŚCIE  
Z OŚRODKIEM SPORTU I REKREACJI:
-  Letnia Liga Siatkówki Plażowej na plaży miejskiej w Serocku 

- 4, 18 i 26 sierpnia
- Trzeci Spływ Kajakowy -19 sierpnia
-  Rodzinny Rajd Rowerowy – Jadwisin-Serock-Jadwisin 

-25 sierpnia
- Turniej Miast Partnerskich - 31sierpnia -1 września
- Zakończenie Wakacji - 2 września
- Piknik Rodzinny w Jadwisinie - 2 września
Animatorzy na plaży miejskiej – codziennie 11:00 – 17:00
Animatorzy na stadionie miejskim
- w sierpniu: soboty 18:00 20:00, niedziele 11:00 – 20:00
 - we wrześniu: soboty 18:00 20:00, niedziele 12:00 – 20:00
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KreAktywni w Gminie Serock, 
czyli fotografie i koronki Ewy Jasik

W serockim ratuszu, w dniach 03.07 - 31.07.2018 r. mogli-
śmy podziwiać wystawę fotografii i koronek irlandzkich "Pięk-
no jest naturą”, autorstwa Pani Ewy Jasik, mieszkanki Serocka.

Pani Ewa, przedstawiła siebie zwiedzającym wystawę, ta-
kimi słowami:

„Z wykształcenia jestem lekarzem, ale moją największą pa-
sją jest fotografia i szydełkowe rękodzieło. Obie pasje mają ze 
sobą wiele wspólnego, ponieważ nawiązują do natury i otacza-
jącej nas przyrody. Lubię fotografować krajobrazy. Często są one 
smutne, nostalgiczne, jakby zadumane… drzewa odbijające się 
w wodzie, chmury…W szydełkowym rękodziele również nawią-
zuję do natury, głównie w koronce irlandzkiej, gdzie dominują 
elementy kwiatów, roślin i liści. Podstaw szydełkowania nauczy-
ła mnie babcia, koronki irlandzkiej uczyłam się od Rosjanek. 
Serock i jego okolice są miejscem bardzo inspirującym. Wokoło 
mnóstwo zieleni, kwiatów i przepięknych widoków, które sta-
ram się uwiecznić w moich pracach”.

Redakcja

II Piknik Wspólnot Wiejskich
Dnia 7 lipca 2018 r. mieszkańcy Marynina, Karolina oraz przybyli goście wspólnie bawili się na corocznym Pikniku Wspólnot Wiejskich. 

Piknik odbył się na placu zabaw w Maryninie, gdzie  na gości czekało dużo atrakcji, w tym wiele dla najmłodszych, np. dmuchańce, trampolina 
oraz zabawy prowadzone przez animatorów. Były również konkursy, w których drużyny Marynina i Karolina rywalizowały w takich konkuren-
cjach, jak: bieg z taczką, miską czy przeciąganie liny. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Ponadto goście mogli skorzystać z poczęstunku, 
a całą imprezę uczestnikom umilał zespół „Ray”. Piknik trwał do późnych godzin nocnych!

Dziękujemy za wspólna zabawę.
Sołtys Karolina - Zofia Łaniewska  i Marynina – Elżbieta Kacperska

 09.09. 2018 r.
Święto Darów Ziemi

     11:30 • Msza święta 
                • Korowód z Darami 
                • Występ Orkiestry Dętej
                • Koncert Haliny Mlynkovej
                • Koncert Zespołu Exelent
                • Konkursy, prezentacje, kramy, gastronomia
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Wakacyjny pobyt dzieci z Dzierżoniowa
We wtorek 26 czerwca do gminy Se-

rock przyjechała grupa młodzieży szkolnej 
z Dzierżoniowa. Zakwaterowała się w Ośrod-
ku Wypoczynku Letniego w Jadwisinie. 
Uczniowie spotkali się z Burmistrzem w se-
rockim ratuszu, po czym udali się na zwie-
dzanie naszego pięknego, malowniczego mia-

sta. Podczas pobytu dzieci zwiedzały również 
np. warszawskie muzea, galerie sztuki, stare 
miasto, ZOO, uczestniczyły w multimedial-
nym pokazie fontann. Ponadto na młodzież 
z Dzierżoniowa czekały inne ciekawe atrak-
cje. Dzieci miały okazję skorzystać z basenu 
w hotelu Warszawianka, odpoczywały na  

plaży w Serocku,  grały w kręgle. Młodzież 
wyjechała 2 lipca. Warto dodać, że w przed-
dzień wyjazdu, odbyło się ognisko wraz 
z dyskoteką w Jadwisinie. Patrząc na miny 
dzieci można było stwierdzić, że będą dobrze 
wspominały wakacje w Serocku. 

OSiR

Julia Pawlak z nagrodą dla najlepszej aktorki

Po zakończeniu roku szkolnego, na pięk-
ny początek wakacji, Grupa Teatralna RE-
MIZA pod opieką Anny Kutkowskiej poje-
chała na trzydniowy Ogólnopolski Festiwal 
Teatralny MOST w Gdańsku. Młodzież za-
grała tam "Dziób w dziób" autorstwa Maliny 
Prześlugi. Spektakl przyjęto bardzo entuzja-
stycznie i wymieniano ów pośród 3 najlep-
szych prezentacji festiwalowych (łącznie na 
Festiwal zgłoszonych zostało 35 przedsta-
wień z całej Polski, a na podstawie przesła-
nych nagrań komisja do udziału w Festiwalu 
zaprosiła 12). 

Nagroda dla spektaklu była tylko jedna 
i tę otrzymała Grupa Teatralna Zonk z Legni-
cy za spektakl "Reorganizacja". Jednak dwa 
pozostałe wyróżnione spektakle również zo-
stały uhonorowane nagrodami: Julia Pawlak 
za rolę Żanety otrzymała nagrodę dla najlep-
szej aktorki, a młody artysta z Teatru Kaprys 
z miejscowości Łapy otrzymał nagrodę dla 

najlepszego aktora. Julia odebrała dyplom 
i statuetkę-rzeźbę z rąk dyrektora Teatru Mi-
niatura w Gdańsku Romualda Wiczy-Pokoj-
skiego. 

Poza festiwalowymi prezentacjami, mło-
dzież uczestniczyła w warsztatach plastycz-

nych, scenograficznych i z technik animacji 
lalek, ponadto zobaczyła kawałek Gdańska 
i cieszyła się z bliskości morza. Wyjazd na Fe-
stiwal do Gdańska był cudownym zwieńcze-
niem całorocznej remizowej pracy.

GTRemiza
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Wyprawa w głąb historii muzyki z Kwartetem Polonika

Letnie, niedzielne popołudnia to dosko-
nała okazja, by spędzać czas z najbliższymi 
i wspólnie z nimi przeżyć wyjątkowe mu-
zyczne chwile w doborowym towarzystwie 
Mozarta, Brahmsa lub Gershwina! Wszystko 
to dzięki Kwartetowi Polonika w składzie: 
Paulina Kusa – I skrzypce, Anna Szalińska-
-Zaziębło – II skrzypce, Magdalena Małecka-
-Wippich – altówka, Olga Łosakiewicz-Mar-
cyniak – wiolonczela. Ponieważ pogoda nas 
w tym roku nie rozpieszcza, to tym razem 
Fontanna Muzyki z konieczności pluskała, 
w przytulnych ścianach sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

A cóż to był za koncert! Zaczęło się grzecz-

nie i znajomo, od klasycyzmu w wydaniu 
Mozarta w Eine kleine Nachtmusik. Szybko 
jednak emocje poniosły nas dalej, poprzez 
romantyzm Dvořáka w Humoresce i impresjo-
nistyczne rozmarzenie Debussy'ego w Dziew-
czynie o włosach jak len - aż do współcze-
sności. Nie zabrakło oczywiście Chopina, 
Czajkowskiego, czy Borodina - ale to właśnie 
muzyczne niespodzianki bliższe naszym cza-
som najmocniej ujęły słuchaczy za serce i wy-
musiły na Kwartecie Polonika pożądane bisy. 
Na szczególną uwagę zasługują tu wykonania 
motywu Love theme z "Ojca Chrzestnego" 
autorstwa Nino Roty - jednakże tym razem 
w świeżej i energicznej aranżacji Przemysława 

Marcyniaka, oraz Libertango Astora Piazzoli. 
I choć o bisach zdecydował głos większości, 
to pewnie niejedna dusza wracająca tego dnia 
poprzez deszcz i wiatr nuciła sobie cicho Su-
mmertime Gershwina lub spektakularne Por 
Una Cabeza Carlosa Gardel, znane szerzej jako 
tango z filmu "Zapach kobiety".

Tego wieczoru nie zabrakło wielkich hitów 
i jeszcze większych emocji, za co serdecznie 
dziękujemy czarującym paniom z Kwartetu 
Polonika, które swoimi muzycznymi zdolno-
ściami byłyby w stanie zmiękczyć nawet i naj-
twardsze serca. Serdecznie zapraszamy na ko-
lejne koncerty z cyklu Fontanny Muzyki.

CKiCz w Serocku

Kolejny sezon działalności - Wojciecho-
wym Śpiewakom czyli członkom Chóru Mia-
sta i Gminy Serock “Cantores Adalberti” - mi-
nął jak z bicza trzasł. 

Kto był pomysłodawcą stworzenia chóru 
pewnie już nikt nie odgadnie, ale doskonale 
wszystkim wiadomo, że powołana w tym celu 
Komisja Konkursowa postanowiła, że chór 
poprowadzi Jan Krutul – fantastyczny dyry-
gent i kompozytor. 

Przesłuchania i pierwsze próby rozpoczę-
ły się w listopadzie 2015 roku, a po raz pierw-
szy chór można było już usłyszeć pół roku 
później, 24 kwietnia 2016 r. w serockim  ko-
ściele parafialnym podczas mszy świętej ku 
czci św. Wojciecha.

Następną uroczystością w trakcie, któ-

rej chór mógł zaprezentować swoje umie-
jętności było zakończenie roku akade-
mickiego w Serockiej Akademii Seniora. 
Od tej pory chór swoim śpiewem towarzyszył 
obchodom wielu rożnych świąt i uroczystości, 
np: Świętom Darów Ziemi w Woli Kiełpiń-
skiej, obchodom Święta Niepodległości czy 
Spotkaniom Wigilijnym na serockim rynku. 

Drugi rok działalności upłynął pod zna-
kiem przygotowań oraz udziału w obchodach 
600-lecia  nadania praw miejskich Serockowi. 
Chór wystąpił na uroczystej sesji Rady Miej-
skiej inaugurującej te obchody, a także kon-
cercie 600-lecia - w ramach Wojciechowego 
Świętowania. Nie zabrakło też  udziału chóru 
w takich wydarzeniach jak np: “Serock folko-
wo” czy akcji “Po kolędzie” - zaśpiewaliśmy 

w  koncercie podsumowującym akcję, w Sali 
Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie.

Chór nieustannie się rozwija, stale posze-
rzając swój repertuar. Wśród wykonywanych 
utworów znajdują się kompozycje sakralne, 
patriotyczne, ludowe oraz rozrywkowe. Ci, 
którzy chcieliby spróbować swoich sił mu-
szą wiedzieć że, by zostać członkiem chóru 
nie trzeba być wykształconym muzykiem, 
bowiem chórzyści reprezentują najróżniejsze 
zawody i zwykle nie mają przygotowania mu-
zycznego. Łączy ich jednak pasja wspólnego 
śpiewania i zainteresowanie muzyką. Chór 
prowadzi stały nabór i wszystkich chętnych 
zaprasza serdecznie w swoje szeregi.

Tekst: Cantores Adalberti 

Dwa sezony chóru Cantores Adalberti…
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Drugie życie książki w Serocku

KULTURA

O tym, jak Ikar łapał raki, 
czyli o uważnym czytaniu z "Ciotką Książkulą"

W upalne lipcowe dni nic tak nie cie-
szy, jak złota, nadnarwiańska plaża. Można 
się na niej opalać, można grać w siatkówkę, 
albo nawet czytać książkę. A czasem - gdy 
książka jest nudna lub nadmiernie archa-
iczna - można ją zamienić w małe dzieło 
sztuki, wypadkową kreatywności i talen-
tu. Wszystko za sprawą kolejnego letniego 
spotkania warsztatowego organizowanego 
przez Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz 
naszego kolejnego gościa - Moniki Mikul-

W normalnie cichej i spokojnej miejskiej 
bibliotece było tego dnia nad wyraz gwarno 
i radośnie. Dawno już bowiem dostojne ściany 
tego gmachu nie wypełniały się tak pięknym, 
radiowym głosem! W kolejnym już spotkaniu 
warsztatowym organizowanym przez Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku mie-
liśmy nieukrywaną przyjemność gościć Mał-
gorzatę Berwid - legendę wśród działaczy na 
rzecz kultywowania tradycji czytelniczych, au-
torkę uwielbianej przez wielu audycji "Ciotka 
Książkula" - poświęconej kulturze i czytelnic-
twu dla całej rodziny (wszystkich chętnych do 
zapoznania się z audycją zapraszamy na stronę 

skiej z Powiatowej Instytucji Kultury w Le-
gionowie, która pokazała nam, jak nadać 
każdej książce drugie życie oraz zupełnie 
nowe, fantazyjne oblicze. Młodzi (i nie tyl-
ko!) Serocczanie z zachwytem podziwiali 
przywiezione przez Panią Monikę wzory, 
a następnie sami przystąpili do precyzyjnej 
pracy. Choć śmiechom nie było końca, za-
danie wcale nie było łatwe - każdą stronę 
trzeba starannie wymodelować, a każde 
zagięcie dobrze wymierzyć. Wśród naj-

internetową Radia Dla Ciebie: http://www.rdc.
pl/publicystyka/podcasty/ciotka-ksiazkula-za-
prasza/). Warsztaty tak, jak i nasz gość, były 
nietuzinkowe: uczestnicy mieli okazję poznać 
tajniki uważnego czytania oraz rozbudzić 
w sobie zamiłowanie do słów i gier słownych. 
Anagramom i palindromom nie było końca, 
a każde kolejne hasło wzbudzało salwy okrzy-
ków, które wydobywali z siebie nagle „olśnie-
ni”. Nie było jednak tak łatwo: historia Stryj-
ka i jego kota Flecika okazała się zaskakująco 
trudna do streszczenia i objaśnienia - a prze-
cież, wystarczyło tylko słuchać uważnie. Oj, 
niełatwa to sztuka!

młodszych uczestników największą popu-
larnością cieszyły się sympatyczne myszy 
mrugające pociesznie do przechodniów i za-
chęcające do wspólnej zabawy. Stworzenie 
każdego, najprostszego nawet wzoru wyma-
ga pracy i kreatywności - ale efekt wart prze-
znaczonego czasu. Po udanych warsztatach 
pozostają nam miłe wspomnienia i cudowne 
prace m.in. zwierzątka.  Z takim zwierzę-
ciem wolno nawet wejść do biblioteki!

CKiCz w Serocku

Po ciężkich bojach przyszedł jednak 
czas na nagrody. Tego wieczoru nikt nie 
wyszedł z biblioteki z pustymi rękami, 
wręcz przeciwnie: naręcza książek i gadże-
tów ugięły kolana niejednemu atlecie oraz 
niejednej siłaczce. A każda książka przypie-
czętowana została wyjątkowym stemplem 
jakości. Z takim znakiem wiadomo, że war-
to przeczytać!

Na pamiątkę wyjątkowego popołudnia 
pozostaną nam dobre wspomnienia, wspólne 
zdjęcie oraz książki, które zabiorą nas aż po 
horyzont wyobraźni.

CKiCz w Serocku
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KULTURA

Fontanna Muzyki z pogodnym jazzem

Pomimo złych warunków atmosfe-
rycznych, rozpoczęliśmy występem zespo-
łu The Warsaw Dixielanders cykl letnich 
koncertów Fontanna Muzyki. Tym razem 
koncert odbył się w sali widowiskowej. Sta-
ry dobry jazz (dixieland) w świetnym wy-
konaniu wprowadził pogodną aurę. To była 
prawdziwa muzyczna uczta. Przez ponad 

półtorej godziny słuchaliśmy znanych stan-
dardów jazzowych z repertuaru Louisa 
Armstronga oraz polskich przebojów mu-
zyki rozrywkowej i filmowej okresu przed 
i powojennego wzbogaconych wokalem Mi-
chała Pijewskiego oraz Jerzego Kuszakiewicza. 
Wszyscy uczestnicy, mieli szansę przenieść 
się do czasów kiedy swingujące sale tanecz-

ne pękały w szwach. Dziękujemy za cudowny 
wieczór.

Wykonawcy: Jerzy Kuszakiewicz (trąb-
ka, wokal), Mariusz Wnuk (puzon), Michał 
Pijewski (klarnet, wokal), Marek Słomiński 
(banjo), Ireneusz Kozłowski (kontrabas), Je-
rzy Więckowski (perkusja).

CKiCz w Serocku
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KULTURA

Spotkania z planszówkami w Bibliotece Miejskiej

KULTURA

Warsztaty Capoeira

W lipcu mieliśmy okazję poznać podsta-
wy brazylijskiej, tanecznej sztuki walki Capo-
eira, łączącej w sobie wiele elementów: tańca, 
akrobatyki, muzyki, samoobrony.

Dzięki takiej różnorodności każdy 
mały i duży móże znaleźć coś dla siebie. 
Dzieci widzą zwykle  w niej zabawę ru-
chową, grę na instrumentach, dorośli roz-
wijają kondycję fizyczną, budują sylwetkę 
i siłę. 

Ale nie same ćwiczenia, trening czy 
powalenie przeciwnika są tu najważniej-
sze, lecz dobra zabawa, która towarzy-
szyła wszystkim przybyłym na warsztaty 
w Serocku. Na początku była rozgrzewka, 
ćwiczenia rozciągające następnie w rytm 
muzyki dzieci ćwiczyły kopnięcia, uniki, 

elementy akrobatyki. Każdy chciał zagrać 
na tradycyjnych brazylijskich instrumen-
tach tj. berimbau czy agago jednocześnie 
wyśpiewując proste brazylijskie pieśni. 
Grupa dorosłych zaczęła intensywny tre-
ning w parach łączący sekwencję ruchów: 
kopnięcia, uniku, gry połączonej ze śpie-
wem. Wyglądało to imponująco, jak praw-
dziwa walka przeciwników. I gdyby nie 
ograniczenia czasowe to spotkanie nie mia-
łoby końca.

Dziękujemy za Waszą obecność i zaan-
gażowanie podczas warsztatów. A już dziś 
zapraszamy na kolejne warsztaty w ramach 
wakacyjnych atrakcji. Tym razem będziemy 
tworzyć Latawce. ZAPRASZAMY !!

CKiCz w Serocku

Ci, którzy kojarzą gry z rzucaniem kost-
ką i przesuwaniem pionków po planszy mogą 
być mocno zdziwieni, gdyż od czasu gier typu 
chińczyk, pojawiło się mnóstwo innych gier 
i co roku ich liczba rośnie. Chętnych do wspól-
nego grania i odkrywania nowych gier, we 
wtorkowe wieczory w bibliotece, nie braknie. 

Pierwsze spotkanie przebiegło w sympa-
tycznej atmosferze pełnej współpracy i inte-
gracji w grupie. Czas spędzony nad planszów-
ką bowiem, to doskonała okazja, by trenować 
logiczne myślenie i odkrywać, czym są związ-
ki przyczynowo–skutkowe, budzić w so-
bie zdolności przewidywania, planowania 
i „główkowania”. Z kolei gry losowe uświada-
miają grającym, że czasem decydujący jest los 
i nie mamy wpływu na bieg wydarzeń.

Na drugim wakacyjnym zlocie miłośni-
ków planszówek zebrała się cała masa amato-
rów planszówek, w różnym wieku i z różnymi 
preferencjami: byli amatorzy strategii z pla-
nami obmyślonymi na wiele tur do przodu, 
ale też amatorzy radosnego rzucania kością 
i zdawania się na łaskę losu. „Grane” były ta-
kie tytuły jak Magiczny Labirynt, Carcasson-
ne, 5 Sekund, Dobble czy Wyspa Skye. Nie za-
brakło jednak rodzimych „produkcji”, takich 
jak fantastyczne CVlizacje od wydawnictwa 
Granna. Udało się nawet rozegrać przyśpie-
szoną partię Terraformacji Marsa! 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dzię-
kujemy! Nie możemy się już doczekać ko-
lejnego spotkania. Jeśli jeszcze nie mieliście 
okazji nas odwiedzić, nic straconego: kolej-

ne terminy to 31 lipca, oraz 14 i 28 sierpnia, 
od godziny 18 do 21. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich od 10 do 110 roku życia do wspól-
nej zabawy i zobaczenia na własne oczy, jak 
wygląda planszówkowy renesans. A w ostat-
nich latach zmieniło się sporo! Pomożemy 
Wam zaspokoić zarówno początkową cieka-
wość, jak i bardziej ukierunkowane oczeki-
wania, po uprzedniej konsultacji. Spędźcie 
z nami czas przy stole, rozmawiając, śmiejąc 
się, ucząc i rozwijając. Nie martwcie się o in-
strukcję – wytłumaczymy Wam wszystkie 
zasady. A może macie swoją ulubioną grę, 
w którą chętnie gracie i chcecie wciągnąć ko-
lejnych graczy. 

Do zobaczenia już wkrótce!
CKiCz w Serocku
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SPORT

Liverpool F.C. wygrał I Międzynarodowy Turniej 
SEROCK CUP 2018 w rywalizacji chłopców U16

W dniach 17-18.07.2018 odbył się na Sta-
dionie Miejskim w Serocku Międzynarodowy 
Turniej SEROCK CUP 2018.

Po oficjalnej ceremonii otwarcia turnieju, 
we wtorkowe popołudnie 17 lipca, drużyny 
przystąpiły do rozgrywek. Mimo wysokiej 
temperatury zawodnicy grali z dużym po-
święceniem i zaangażowaniem. Choć rywa-
lizacja była zacięta, to mecze odbywały się 
zgodnie z zasadami FAIR PLAY. Poziom roz-
grywanych meczy był bardzo wysoki, a emo-
cji było tak wiele, że można by nimi obdzielić 
jeszcze nie jeden Turniej. 

W pierwszym dniu na boisku zosta-
ły rozegrane dwa mecze. W pierwszym, na 
murawę boiska wybiegły Wisła Karków oraz 
Reprezentacja Powiatu Legionowskiego. 
Mecz zakończył się wygraną Białej Gwiazdy 
z wynikiem 10:0. Dzięki tej wygranej, Wisła 
awansowała do meczu finałowego. W drugim 
meczu, Liverpool F.C. walczył z Viktorią Pil-

zno F.C. Po zaciętym i pełnym  emocji me-
czu, lepsza w tym dniu okazała się drużyna 
Liverpoolu, wygrywając wynikiem 3:0, dzięki 
czemu awansowała do finału turnieju.

Drugi dzień zmagań przyniósł jeszcze 
większe emocje - zawodnicy rozegrali mecze 
decydujące o ostatecznym miejscu w Seroc-
kim Turnieju.

O godzinie 16:00 na murawę boiska wy-
szły drużyny Viktoria Pilzno oraz Reprezen-
tacje Powiatu Legionowskiego, które walczyły 
o III miejsce w Turnieju SEROCK CUP. 

Po pierwszych 3 min padła pierwsza 
bramka - na listę strzelców zapisał się za-
wodnik Reprezentacji Powiatu, Jacek Tka-
czyk. Czeska drużyna Viktorii Pilzno nie 
zamierzała składać broni i po chwili wyrów-
nała wynik, a w dalszej części, w następstwie 
strzelenia większej liczby bramek wygrała 
całe spotkanie o III miejsce w turnieju wy-
nikiem 7:2.

Wielki FINAŁ pierwszego SEROCK CUP 
rozpoczął się o godzinie 18.00.

Na przeciwko siebie stanęły dwie wielkie 
marki piłkarskie Liverpool F.C. z Anglii oraz 
Wisła Kraków z Polski. 

Przebieg spotkania wywoływał wielkie 
emocje, wśród zawodników oraz kibiców na 
trybunach, ponieważ był bardzo wyrównany. 
Obie drużyny stwarzały sobie wiele sytuacji 
do strzelenia bramek. Pod koniec pierwszej 
połowy - Layton Stewart (jeden z wyróżnia-
jących się zawodników na boisku), wykorzy-
stując znakomite krosowe podanie, pokonał 
bramkarza Wisły i ustalił wynik I połowy 
spotkania na 1:0.

W drugiej połowie, Wisła Kraków nie za-
mierzała „tanio  sprzedać skóry” i naciskała 
na zespół z Anglii, ale piłka nie znajdowała 
drogi do bramki. Po 8 minutach gry drugiej 
połowy, zespół z wyspy wyprowadził szybki 
atak, efektem którego był faul na Laytonie 
Stewarcie i wskazanie przez sędziego zawo-
dów na 11 m.

Do wykonania rzutu karnego podszedł 
faulowany wcześniej zawodnik Stewart 
- gwizdek, strzał i padła 2 bramka spotkania. 
Takim też wynikiem zakończyło się finałowe 
spotkanie. 

Zwycięzcą  I Międzynarodowego Turnie-
ju SEROCK CUP 2018 została drużyna Liver-
pool F.C.

To niezwykle ciekawe i ogromne przed-
sięwzięcie, stworzone z miłości do piłki.

Pełne zaangażowania kilku osób, popar-
tego pracą innych, dało wspaniały efekt. Tur-
niej zakończony, ale my nadal pracujemy... 
myślimy już o następnych spotkaniach... 

Uroczystego zakończenia Turnieju, wrę-
czania  nagród dla zwycięzcy oraz wszyst-
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kich biorących udział zespołów, dokona-
li: Sylwester Sokolnicki Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock, Józef Zając Wiceburmistrz 
Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski 
– Prezes Klubu Sokół Serock, Michał Ko-
brzyński – Członek Zarządu Powiatu, Ma-
ciej Goławski – Dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Serocku. Warto nadmienić, że 
sam pomysł Turnieju zrodził się w Zarządzie 
KS Sokół. Turniej organizowany był  z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości oraz 65-lecia Klubu Sportowego „So-
kół” Serock. 

Organizatorzy przygotowali nagrody dla 
każdej drużyny biorącej udział w Turnie-
ju. Każdy zespół otrzymał okazały puchar, 
a wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali 
medale.

Pierwszy Turniej Międzynarodowy SE-
ROCK CUP 2018 poprowadził jako konfe-
ransjer i spiker Filip Surma – dziennikarz 
sportowy w telewizji Canal+.

Sędziowie prowadzący cały: Rafał Rogul-
ski, Tomasz Cieśliński, Marcin Przybysz 

Wyniki poszczególnych meczy Turnieju 
SEROCK CUP 2018

WTOREK 17.07.2018: 
 Wisła Kraków – Powiat Legionowski 
(10:0)
strzelcy bramek: 
Bartosz Pietruszka – 2 bramki
Daniel Wolak – 2 bramki 
Sławomir Chmiel – 2 bramki 
Daniel Muniak – 2 bramki 

Mateusz Magdziarz – 1 bramka
Eryk Olejnik – 1 bramka 
  
Liverpool F.C. – Viktoria Pilzno (3:0)
strzelcy bramek: 
James Norris – 1 bramka
Layton Stewart – 1 bramka
James Bagalizi – 1 bramka

ŚRODA 18.07.2018:
Mecz o III miejsce -Viktoria Pilzno – Po-

wiat Legionowski (7:2)
strzelcy bramek Viktoria Pilzno: 
Tomas Jedlicka – 2 bramki
Milan Kruta – 1 bramka 
Metodej Malek – 1 bramka
Alexandr Sojka – 1 bramka 
Marek Stula – 1 bramka 
Lukas Titl – 1 bramka 
strzelcy bramek Powiatu Legionowskiego 

Jakub Bembas – 1 bramka 
Jacek Tkaczyk – 1 bramka 

mecz Finałowy - Liverpool F.C. – Wisła 
Kraków (2:0) 

strzelcy bramek:
Layton Stewart – 2 bramki 
Patronatem honorowym Turniej objął:  

Zdzisław Łazarczyk – Prezes Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej 

Dziękujemy bardzo serdecznie w imie-
niu organizatorów przybyłym Drużynom, 
wszystkim gościom, patronom, sponsorom, 
współorganizatorom, obsłudze medycznej, 
sędziom, obsłudze technicznej, kibicom oraz 
wszystkim tym, którzy pomogli zorganizować 
i przeprowadzić profesjonalnie nasz Turniej.

OSiR
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