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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

Gazyfikacja wsi Łacha, Gąsiorowo, Cupel, Nowa Wieś, 
Kania Nowa i Kania Polska

INWESTYCJE

Modernizacja oświetlenia w Zegrzu

INWESTYCJE

Budowa parkingu w Jadwisinie

INWESTYCJE

Zakończono budowę placu zabaw w Stasim Lesie

Jak już Państwa wcześniej informowa-
liśmy, od czerwca zeszłego roku wspólnie 
z Sołtysami wszystkich wymienionych wy-
żej sołectw oraz przedstawicielami lokalnej 
społeczności prowadzimy rozmowy z Polską 
Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Za-
kład Gazowniczy w Warszawie. Rozmowy 
dotyczą realizacji projektu o nazwie „Dostar-
czenie gazu ziemnego do odbiorców w miej-
scowościach Łacha i Gąsiorowo”. Miałby być 
to I etap dużej inwestycji mającej na celu ga-
zyfikację terenów Gminy Serock zlokalizowa-
nych po drugiej stronie rzeki Narew. 

Z wielką przyjemnością pragniemy Pań-
stwa poinformować, że spółka PSG Sp. z o.o. 
wszczęła postępowanie o udzielenie zamó-
wienia, które ma na celu wyłonienie Wyko-
nawcy dokumentacji projektowej dla ww. 
zadania. Projekt ma nazwę: „Zadanie nr 1 - 
WI17/5072 Projekt budowy gazociągu. Lokali-
zacja: Wierzbica, Łacha ul. Wyszkowska, Wed-
mana, Wrony, Piaskowa, Mazowiecka, Krótka, 
Serocka, Zegrzyńska, Koszykowa, Wierzbowa, 
Rayskiego, Wschodnia, Bugowa, Ogrodowa, 
Konwaliowa, Kasztanowa, Dębowa, Topolowa, 
Lipowa, Świerkowa, Łąkowa, Kręta, Sosnowa, 
Zatorska, bez nazwy. Warunki techniczne: PS-

G-W400/DT/ZMS/SEMU/264/2017/G z dnia 
23.08.2017. Zadanie nr 2 - WI17/5073 Projekt 
budowy gazociągu. Lokalizacja: Gąsiorowo 
ul. Sosnowa, Grunwaldzka, Jagiełły, Tusińska, 
Pieńki, Nad Jeziorem, Zamknięta, Wrzosowa. 
Warunki techniczne: PSG-W400/DT/ZMS/
SEMU/265/2017/G z dnia 24.08.2017”. Ter-
min składania ofert został ustalony na dzień 
29 sierpnia 2018 r. Po tym dniu miejmy na-
dzieję, że będziemy wiedzieli, któremu z Wy-
konawców zostanie udzielone zamówienie na 
tak duży zakres projektu. Gmina jest w cią-
głym kontakcie z osobami prowadzącymi 
to postępowanie i naszym wspólnym celem 
jest jak najszybsze wyłonienie Wykonawcy 
dokumentacji projektowej i takie ułatwienie 
mu pracy, aby zakres, który jest opisany w na-
zwie zadania udało się zrealizować w całości. 
Jesteśmy w tej chwili na etapie rozmów czy-
sto organizacyjnych ze spółką, które to mają 
właśnie zapewnić Wykonawcy projektu łatwy 
kontakt z Gminą, mieszkańcami oraz insty-
tucjami, które mogą być zarządcami bądź 
właścicielami nieruchomości, po których 
może przebiegać gazociąg. W chwili, gdy 
PSG podpisze już umowę na realizację pro-
jektu z konkretnym Wykonawcą poinformu-

jemy Państwa jakie konkretne działania będą 
podejmowane w terenie i jakie ruchy muszą 
poczynić mieszkańcy dla sprawnego wykona-
nia tak dużego projektu. Pamiętajmy jednak, 
że to jak sprawnie zrealizujemy wspólnie ten 
projekt i jak dużo mieszkańców zdeklaruje 
się do przyłączenia do sieci gazowej w tym 
etapie, będzie miało istotne znaczenie na to 
kiedy pozostałe miejscowości, tj. Nowa Wieś, 
Kania Nowa, Kania Polska i Cupel mogą zo-
stać objęte gazyfikacją.  

W ostatnim tygodniu Gmina odbyła 
również wstępne rozmowy dotyczące gazyfi-
kacji kolejnego rejonu Gminy, tj. miejscowo-
ści Bolesławowo, Guty, Ludwinowo Dębskie 
oraz Dębe. 

Z informacji, które uzyskaliśmy od 
przedstawicieli PSG bezpośrednio prowadzą-
cych sprawę wynika, że projekt ten jest roz-
patrywany pod kątem efektu ekonomicznego 
oraz możliwości technicznych. Mamy jednak 
nadzieję, że i w tym przypadku wspólnymi 
siłami uda nam się przekonać Polską Spółką 
Gazownictwa do gazyfikacji również tych te-
renów.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

W mijającym tygodniu zakończone zo-
stały prace budowlane przy modernizacji 
oświetlenia na ul. Groszkowskiego w Zegrzu. 
Stare, wysłużone i awaryjne oświetlenie so-
dowe, wyposażone w oprawy o mocy 100 
– 150 W zostało zastąpione nowoczesnym 
oświetleniem LED-owym. W ramach zada-
nia ułożono nowe przewody oświetleniowe 
o długości blisko 1900mb, ustawiono 37 szt. 
słupów stalowych o wysokości 8 m oraz za-
instalowano 42 oprawy ledowe o mocy 53 W 
i strumieniu świetlnym 5190 lm. Wymieniona 
na nową została również stara szafa sterowa-
nia oświetleniem ulicznym. Ponadto wykona-
ne zostało podświetlenie muralu ukazującego 
historię Zegrza namalowanego w ubiegłym 
roku na ścianie budynku garażu oraz przy-
gotowana została instalacja umożliwiająca 
zawieszenie oświetlenia świątecznego. Łączny 
koszt wszystkich prac wyniósł 174.660,00 tys. 
złotych, a wykonawcą robót była firma INO-
HURT Sp. z o.o. z Inowrocławia.

Rozpoczęły się już roboty związane z bu-
dową parkingu i układu komunikacyjnego 
przy ul. Szkolnej – w rejonie Szkoły Podsta-
wowej w Jadwisinie.

Wykonawcą prac jest Firma Handlowo 
Usługowa TOMBUD Tomasz Anuszkiewicz 
z Wieliszewa, wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego.

W ramach inwestycji planuje się wybudować 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
wzdłuż ul. Szkolnej, na odcinku od istniejącego 
parkingu przy szkole, w kierunku skrzyżowania 

Mamy nadzieję, że realizacja tej inwestycji 
wyeliminuje przede wszystkim występowanie 
licznych awarii wynikających ze złego stanu 

z ul. Akacjową (do bramy prowadzącej na teren 
domków) oraz chodnik wzdłuż tych parkingów. 
Zadanie przewiduje także przeprowadzenie re-

technicznego infrastruktury oświetlenio-
wej – przeważnie linii kablowej. Poza głów-
nym celem jakim była poprawa warunków 
oświetlenia ulicy i dostosowanie parametrów 
oświetlenia do klasy oświetleniowej M6, 
poprawie uległa efektywność energetyczna 
oświetlenia obrazująca się redukcją ilości zu-
żywanej energii a tym samym zmniejszeniem 
się emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

montu układu komunikacyjnego w sąsiedztwie 
domków letniskowych na terenie szkoły.

Termin realizacji zadania upływa z koń-
cem października tego roku.

Niestety realizacja zadania może się 
wiązać z pewnymi utrudnieniami dla oko-
licznych mieszkańców oraz uczniów. Mamy 
jednak nadzieję, że uda się je jak najbardziej 
zminimalizować. Niemniej prosimy Państwa 
o wyrozumiałość.

 Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

W dniu 13.08.2018 r. dokonano odbioru technicznego terenu re-
kreacyjnego w Stasim Lesie. Inwestycja została zrealizowana z inicja-
tywy sołectwa Stasi Las i na podstawie projektu technicznego opraco-
wanego w poprzednich latach przy udziale mieszkańców,  ze środków 
tzw. funduszu sołeckiego.

Wykonawcą prac była firma ZUK – OGRODY Dominik Goźliń-
ski  z miejscowości Stasi Las.

Z uwagi na trwający okres wakacji, staraliśmy się, aby inwestycja 
była przeprowadzona możliwie szybko, tak aby choć w końcówce wa-
kacji dać mieszkańcom możliwość korzystania z tego terenu. Te zało-
żenia udało się zrealizować – inwestycję zakończono przed upływem 
terminu umownego.

Równocześnie z pracami projektowymi nad przedmiotowym 
placem zabaw prowadziliśmy rozmowy z Polską Grupą Energe-
tyczną Dystrybucja S.A. w sprawie likwidacji kolizji energetycz-
nych na terenie nieruchomości, na której powstał plac zabaw. 
W wyniku tych rozmów uzgodniono, że PGE dokona demontażu 
linii średniego i niskiego napięcia przebiegających nad terenem 
placu zabaw. Niestety w związku z przedłużającymi się kwe-
stiami formalnymi dopiero na początku sierpnia br. PGE udało 
się wybrać Wykonawcę, który na zlecenie przedsiębiorstwa wy-
kona przebudowę linii napowietrznych. Zarówno na spotkaniu 
z przedstawicielami właściciela sieci energetycznych jak również 
na spotkaniu z Wykonawcą, który będzie realizował zadanie na 
zlecenie przedsiębiorstwa zostaliśmy zapewnieni, że prace te zo-

staną przeprowadzone we wrześniu tego roku. Do czasu demon-
tażu linii energetycznych, ze względów bezpieczeństwa, nie mogą 
być zamontowane dwa słupy oświetleniowe boiska oraz dwie 
oprawy oświetleniowe parkingu (z uwagi na bliskość linii ener-
getycznych). Po zakończeniu prac demontażowych przez PGE, 
oświetlenie zostanie uzupełnione.  

Nie mniej jednak, począwszy od dnia dzisiejszego serdecznie 
wszystkich zapraszamy do korzystania z tego miejsca. 

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Miasto i Gmina Serock otrzymała promesę i wyłoniła 
wykonawcę na utylizację azbestu w 2018 r.

GEODEZJA

Ważne informacje dla użytkowników wieczystych
Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności gruntów za-
budowanych na cele mieszkaniowe z dniem 
1 stycznia 2019 roku

W związku z przyjęciem przez Senat 
w dniu 27.07.2018 r. ustawy o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszka-
niowe w prawo własności tych gruntów, 
uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 
20.07.2018 r., przedstawiamy poniżej naj-
ważniejsze informacje na temat spraw re-
gulowanych tą ustawą.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o prze-

kształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkanio-
we w prawo własności tych gruntów 1)

Szczegóły:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/Prze-

biegProc.xsp?nr=2673
Kiedy:
• Ustawa wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
• Przekształcenie prawa użytkowania wie-

czystego w prawo własności nastąpi z mocy 
ustawy – automatycznie z dniem 1 stycznia 
2019 r.

Czego dotyczy:
Przekształcenia prawa użytkowania wie-

czystego w prawo własności nieruchomości 
gruntowych zabudowanych na cele mieszka-
niowe, tj. nieruchomości, na których znajdują 
się wyłącznie budynki:

1) mieszkalne jednorodzinne lub
2) mieszkalne wielorodzinne, w których 

co najmniej połowę liczby lokali stanowią lo-
kale mieszkalne, lub

3) budynki wymienione w pkt 1 lub 2, 
wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, 
innymi obiektami budowalnymi lub urządze-
niami budowlanymi, umożliwiającymi pra-
widłowe i racjonalne korzystanie z budynków 
mieszkalnych.

Jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na grun-
cie oddanym w użytkowanie wieczyste, budy-
nek mieszkalny zostanie oddany do użytko-
wania, prawo użytkowania wieczystego tego 
gruntu przekształca się w prawo własności 
gruntu z dniem oddania budynku mieszkal-
nego do użytkowania.

Kogo dotyczy:
Użytkowników wieczystych gruntów za-

budowanych budynkami mieszkalnymi jed-

GEODEZJA

Zmiany mpzp sekcja F1 obręb Jadwisin

GEODEZJA

Aktualizacja Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Serock

W dniu 25 czerwca 2018 r. Rada Miej-
ska w Serocku podjęła Uchwałę Nr 504/
XLVI/2018 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Serock 
– sekcja F1 obręb Jadwisin.

Zainteresowani mogą składać pisemne 

wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy, pok. 1, ul. Rynek 21, 05-140 
Serock,w terminie do dnia 10 września 2018 r.

Granice obszaru objętego zmianą planu 
przedstawia poniższy załącznik graficzny.

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adre-

sem: https://www.bip.serock.pl/75,oglosze-
nia. Treść Uchwały Nr 504/XLVI/2018 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. 
dostępna jest pod adresem: https://www.bip.
serock.pl/75,ogloszenia. 

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Serock i wybranych obszarów gminy na lata 
2005-2023.

Dnia 27.07.2018 r. Rada Miejska w Se-
rocku podjęła Uchwałę Nr  516/XLVII/2018 
w sprawie zmiany uchwały Nr 60/VI/2011 
Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 30 marca 
2011 roku, w sprawie uchwalenia aktualiza-
cji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Serock na lata 2005-2017. Obecna modyfika-
cja Lokalnego Programu Rewitalizacji, poza 
przedłużeniem okresu jego obowiązywania, 
wprowadziła również modyfikację w zakresie 
wyznaczonych obszarów wymagających re-
witalizacji, oraz przewidzianych do realizacji 
zadań inwestycyjnych. 

W ramach zmiany Lokalnego Programu 
Rewitalizacji zmodyfikowano wymienione 
w nim zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyj-

ności turystycznej gminy Serock poprzez 
zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego”. 
Rozszerzono ten projekt o obszar obejmują-
cy rejon zabytkowego grodziska „Barbarka”. 
Wpisana propozycja obejmuje zagospoda-
rowanie części zachowanych pozostałości 
wałów fortecznych dawnej „Twierdzy Napo-
leońskiej” i ich przeznaczenie na szlak tury-
styczno-rekreacyjny. 

Dodatkowo, w ramach rozszerzenia za-
kresu projektu, przewiduje się przywrócenie 
dawnego charakteru krajobrazowo-architek-
tonicznego grodziska „Barbarka”.

W dokumencie zdefiniowano nowe za-
danie z zakresu działań rewitalizacyjnych, 
obejmujące teren zajęty przez funkcjonują-
cy w latach 1972 – 2005 ośrodek szkolenio-
wo-konferencyjny Polskich Kolei Państwo-
wych S.A. „Kolejarz”.

Rewitalizacja tego obszaru ma polegać na 
nadaniu nowych funkcji jego użytkowania, 
poprzez realizację przez prywatny podmiot 
Zespołu Uzdrowiskowo-Rekreacyjnego z czę-
ścią rekreacyjno-sportową, przedsięwzięcie 
to zostało wpisane do wykazu projektów wy-
mienionych w Lokalnym Programie Rewita-
lizacji.

Rewitalizacja stwarza możliwości wy-
prowadzenia ze stanu kryzysowego ob-
szarów zdegradowanych, a warunki do jej 
prowadzenia stwarza gmina opracowując 
w tym zakresie dokumenty. Dokumenty 
te mogą obejmować projekty inwestycyjne 
realizowane ze środków publicznych i pry-
watnych. Lokalny Program Rewitalizacji 
dostępny jest.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Referat Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa informuje, że Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na posiedzeniu Zarzą-
du w dniu 25 maja 2018 roku udzielił Miastu 
i Gminie Serock dofinansowania w formie 
dotacji w wysokości do 28 666,14 zł, co sta-
nowi do 51,99 % kosztu kwalifikowanego 
zadania. Pozostałe 48,01 % (26 467,95 zł) po-
chodzić będzie z budżetu gminy. W ramach 
zadania planowane jest zutylizowanie ok. 
127 ton azbestu znajdującego się na terenie 
57 nieruchomości, z czego demontaż stano-
wić będzie 43 tony, a odbiór składowanego na 
posesji eternitu 84 tony.

 W dniu 23 sierpnia 2018 roku została 
podpisała umowa na usuwanie i unieszko-
dliwianie wyrobów zawierających azbest na 
terenie miasta i gminy Serock w 2018 roku. 
Usługi demontażu pokryć dachowych oraz 
odbiór składowanych luzem lub na paletach 
płyt falistych azbestowo-cementowych stoso-
wanych w budownictwie, prowadzić będzie 
firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. 
Marynarska 15, 02-674 Warszawa. 

norodzinnymi oraz wielorodzinnymi na cele 
mieszkaniowe.

Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego będzie wiązało się z opłatami 
w miejsce dotychczasowej opłaty rocznej.

Opłaty:
• osoby, które staną się właścicielami 

gruntów będą zobowiązane do uiszczania na-
leżności za nabycie prawa własności w formie 
opłat rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość 
opłaty będzie odpowiadała wysokości opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste, obowią-
zującej w dniu 1 stycznia 2019 r. Ze względu 
na długi okres wnoszenia opłaty przekształ-
ceniowej będzie ona waloryzowana. Walory-
zacji będzie można dokonać z urzędu lub na 
wniosek nowego właściciela – nie częściej niż 
raz na 3 lata.

• Aby uniknąć waloryzacji będzie moż-
na wpłacić wszystkie 20 opłat jednorazowo 
(opłata łączna) – będzie można zgłosić ten 
zamiar w każdym czasie trwania obowiązku 
wznoszenia opłat. W tym wypadku opłata 
jednorazowa będzie równa kwocie pozosta-
jącej do spłaty.

• W przypadku wniesienia opłaty jed-
norazowej rada miejska może zdecydować 
w drodze uchwały o udzieleniu bonifikaty 
i warunkach jej udzielenia. Przewidziano 
także możliwość udzielania bonifikaty od 
rocznych opłat przekształceniowych. System 
bonifikat obejmie osoby fizyczne będące wła-
ścicielami budynków jednorodzinnych albo 
mieszkań w budynkach wielolokalowych.

Termin wnoszenia opłat: Do dnia 
31 marca każdego roku.

Na wniosek złożony nie później niż 14 dni 
przed dniem upływu terminu płatności, wła-
ściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub 
ustalić inny termin jej wniesienia, nieprze-
kraczający danego roku kalendarzowego. 
Ujawnienie prawa własności: Podstawę ujaw-
nienia prawa własności w księgach wieczy-
stych oraz w ewidencji gruntów i budynków 
będzie stanowiło zaświadczenie wydawane 
przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, wy-
dane nie później niż w terminie 12 miesięcy 
od dnia przekształcenia albo na wniosek wła-
ściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzy-
mania wniosku.

• Wpisy będę wolne od opłat sądowych.
• Zaświadczenie, o którym mowa powy-

żej podlegać będzie opłacie skarbowej w wy-
sokości 50 zł.

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości, ustawę z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 9 marca 
2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków 
prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 
nieruchomości warszawskich, wydanych z naru-
szeniem prawa oraz ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. 
o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

W celu uzyskania informacji w po-
wyższej sprawie można kontaktować się 
z pracownikami Referatu Gospodarki 
Gruntami, Planowania Przestrzennego 
i Rozwoju UMiG Serock, w siedzibie urzę-
du (pok. 51, 52) lub telefonicznie pod nr 
/22/ 782 88 26, 782 88 31.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Osoby, które do tej pory nie złożyły 
jeszcze wniosku, a są zainteresowane bez-
płatnym unieszkodliwieniem azbestu z nie-
ruchomości zachęcamy do składania wnio-
sków na 2019 rok. Druk wniosku dostępny 
jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, 
pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.
serock.pl w zakładce ochrona środowiska - 
odbiór azbestu.  

Więcej informacji w sprawie udzie-
la Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 
 782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Przypominamy , że do dnia 17 września 2018 roku  należy dokonać 
płatności III raty  podatków lokalnych. W tym terminie płacimy: 

Podatek od nieruchomości:
Termin płatności: osoby fizyczne do 17 września 2018 roku. 
Termin płatności: osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca 

roku 2018.  
Podatek rolny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 17 września 2018 roku. 
Termin płatności: osoby prawne do 17 września roku 2018. 

Podatek leśny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 17 września 2018 roku. 
Termin płatności: osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca 

roku 2018.
Podatek od środków transportowych:
Termin płatności: osoby fizyczne i prawne do 17 września 2018 

roku.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Termin płatności osoby fizyczne do 17 września 2018 roku.

Trzecia rata płatności podatków lokalnych
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Kolej do Zegrza 
- przedsięwzięcie w trakcie realizacji

Podczas sesji Rady Miejskiej, która od-
była się 27 lipca, przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego w Legionowie, Pan Michał 
Stalmach, zaprezentował obecnym na sali 
założenia projektu związanego z rewitaliza-
cją linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze 
Południowe. Przedstawił jego ramy czasowe, 
harmonogram realizacji prac oraz omówił 
koncepcję zagospodarowania terenu wokół 
stacji, która określa, gdzie znajdą się parkin-
gi czy przystanki autobusowe. Jak wynika ze 
wstępnego harmonogramu realizacji zadania, 
pierwsze składy mogą pojawić się na stacji 
w Zegrzu już pod koniec 2021 roku.

P r z y p o m n i j m y:  Temat przy-
wrócenia kolei do Zegrza Płd. powracał w sa-
morządach Powiatu Legionowskiego przez 
lata. Podjęte w 2014 roku działania zaowoco-
wały realizacją tego przedsięwzięcia. Formal-
ne starania o przywrócenie połączeń kolejo-
wych z Zegrzem Południowym rozpoczęły 
się w październiku 2014 roku od konferencji, 
w której uczestniczyli przedstawiciele PKP 
PLK S.A., ZTM, Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, lokalnych samorządów oraz 
dziennikarzy. W październiku 2015 roku na-
stąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego 
o współpracy w zakresie rewitalizacji i utrzy-
mania linii kolejowej nr 28, którego założenia 
zostały poparte podczas konwentu samorzą-
dów Powiatu Legionowskiego w marcu 2016 
roku. Zarząd Województwa Mazowieckiego 
podjął w lutym 2017 roku decyzję o dofinan-
sowaniu projektu pieniędzmi z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014–2020. Według pro-

pozycji do Zegrza miałyby dojeżdżać pociągi 
SKM, kończące obecnie bieg w Wieliszewie.

Linia kolejowa na odcinku z Wielisze-
wa do Zegrza ma długość zaledwie 3,7 km. 
Jest to linia jednotorowa i niezelektryfikowa-
na. Została oddana do użytku w 1897 roku. 
Z powodu znacznego spadku liczby pasa-
żerów i złego stanu infrastruktury w 1994 
roku zawieszono ruch przewozowy na całej 
tej linii. Zdemontowano sieć trakcyjną i ro-
zebrano budynek dworcowy na stacji Zegrze 
Południowe. Do 2015 roku linia ta była jed-
nak wykorzystywana jako dojazd do składu 
samochodów w pobliskiej miejscowości. Do 
tego celu wykorzystywano lokomotywę SM42, 
która ciągnęła platformy z pojazdami. Jednak 
wraz z likwidacją owego składu, na linii ko-
lejowej ustał także kompletnie ruch. Obecnie 
infrastruktura jest już mocno zdewastowana 
(źródło: https://www.rynek-kolejowy.pl/). 

Szczegółowe informacje na temat projektu 
można uzyskać w Starostwie Powiatowym 
w Legionowie.

Harmonogram najbliższych działań:
• 2018-2019 – Studium wykonalności, 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowa-
niach, Program funkcjonalno-użytkowy;

• 2019 – ogłoszenie przetargu na wyko-
nawcę inwestycji, prace przygotowawcze;

• 2020 –2021 – etap realizacji inwestycji 
(przewidywane oddanie do użytkowania zre-
witalizowanego odcinka linii kolejowej nr 28 
to przełom 2021 i 2022 roku.

Inwestycja w liczbach:
- Wartość całkowita zadania: 35 040 

888,36 zł,
- Wydatki kwalifikowane: 28 488 

242,23 zł,
- Dofinansowanie EFRR: 22 790 593,79 zł

Źródło: www.powiat.legionowski.pl 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie
Każdy rolnik, który w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożył do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzyma wypłatę  środków w terminie od 01 października 2018 – do dnia 31 paź-
dziernika 2018 r. przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Serock wspiera rozbudowę SOR Nowodworskiego 
Centrum Medycznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock przyjął 
z rąk Wicestarosty Nowodworskiego, Paw-
ła Calaka oraz Dyrektora Nowodworskiego 
Centrum Medycznego, Jacka Kacperskiego 
podziękowania dla Miasta i Gminy Serock 
za pomoc finansową na realizację projektu 
"Poprawa efektywności systemu ratownictwa 
w powiecie nowodworskim poprzez rozbu-
dowę i doposażenie SOR Nowodworskiego 
Centrum Medycznego". 

Złożony przez Centrum wniosek o roz-
budowę i doposażenie SOR Nowodworskie-
go Centrum Medycznego, z usług którego 
korzystają również mieszkańcy gminy Se-
rock, po pozytywnych ocenach merytorycz-
nych i formalnych, został zakwalifikowany 

do bieżącej edycji dofinansowań realizowa-
nych na terytorium województwa mazo-
wieckiego. W ramach projektu zostanie wy-
remontowana obecna część Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego oraz powiększona 
o dobudowę nowej części wraz z infrastruk-
turą techniczną. Powstanie także ogrzewany 
podjazd dla przyjeżdżających karetek z pa-
cjentami.

W ramach dofinansowania za kwotę: 
1 137 987,71zł, zostanie zakupiony sprzęt 
medyczny: respiratory medyczne, aparaty do 
znieczuleń, łóżka, stojaki do kroplówek, wóz-
ki, kozetki, defibrylatory, aparat do usg, lam-
py operacyjne, pompy infuzyjne.

Referat Komunikacji Społecznej

Będzie nowy samochód dla OSP w Woli Kiełpińskiej
W piątek (10.08.2018 r.) nastąpiło podpisa-

nie umowy na zakup nowego średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej. Starania-
mi władz gminy oraz OSP w Woli Kiełpińskiej 
zgromadzono środki finansowe w kwocie pra-
wie 800 tys. zł. Złożyły się na nią środki finan-
sowe UMiG w Serocku, Narodowego i Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Państwowej 
Straży Pożarnej. Zamówiono nowoczesny sa-
mochód marki MAN wyposażony w napęd 
4x4, zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, 
dwuzakresową autopompę o wydajności 2840 
litrów na minutę, działko pianowe oraz linię 
szybkiego natarcia. Pojazd posiadał będzie 

również wzmocnione podwozie wyposażone 
w stabilizator przechyłów. Finalizacja zakupu 
będzie miała miejsce jesienią bieżącego roku 
a następnie samochód włączony zostanie do 
podziału bojowego i zacznie służbę ze straża-
kami „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

 Referat Zarządzania Kryzysowego 
Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa

Źródło: www.powiat.legionowski.pl  
- prezentacja pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze”

Nowy Strażnik Miejski 
złożył uroczyste ślubowanie

Straż Miejska w służbie mieszkańcom

9 sierpnia Pan Jarosław Malik - aplikant 
Straży Miejskiej złożył przed Burmistrzem 
Miasta i Gminy Serock uroczyste ślubowanie:  
,,Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspól-
nocie lokalnej, chronić porządek publiczny 
i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku 
prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę 
i dobre imię służby. Tak mi dopomóż Bóg".

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów 
zawodowych.

Straż Miejska w Serocku została powoła-
na zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock nr 1/92 z dnia 14 września 1992 r. na 
mocy Uchwały Rady Miejskiej w Serocku 
nr 154 (XXIV) 92 z dnia 9 września 1992 r. 
Działalność rozpoczęła z dniem 1 stycznia 
1993 r., jako referat Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku. Obecnie działa zgodnie z obowią-
zującą Ustawą o strażach gminnych z dnia 
29 sierpnia 1997 roku oraz na podstawie Re-
gulaminu nadanego na mocy uchwały nr 93/
XIII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
10 września 2003 roku. 

Służbę w formacji pełni ośmiu funkcjo-
nariuszy.

Strażnicy miejscy wykonują zadania z za-
kresu ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, wynikające z dokumentów nor-

matywnych rangi ustawy oraz aktów prawa 
miejscowego. W szczególności funkcjona-
riusze Straży Miejskiej w Serocku koncen-
trują swoja uwagę na zachowaniu porządku 
i spokoju w miejscach publicznych, a także 
czuwają nad bezpieczeństwem i przestrze-

ganiem przepisów przez uczestników ruchu 
drogowego, wykorzystując do tych celów 
m.in. ystem monitoringu wizyjnego.

Straż Miejska Miasta i Gminy Serock 
wspiera działania służące ochronie środowi-
ska, w szczególności czuwając nad likwidacją 
nielegalnych wysypisk śmieci. Strażnicy po-
dejmują również aktywne działania prewen-
cyjne w tym zakresie wykorzystując nadzór 
kamer monitoringu. 

W sezonie grzewczym, w celu minima-
lizacji poziomu zanieczyszczenia powietrza 
na terenie gminy, działania strażników kon-
centrują się w szczególności na kontroli sto-
sowanego przez mieszkańców gminy opału. 
W okresie zimy strażnicy organizują też cy-
kliczne patrole, których celem jest sprawdze-
nie, czy samotnie mieszkające starsze osoby 
potrzebują pomocy. 

W czasie intensywnych mrozów służą 
mieszkańcom pomocą w przypadku proble-
mów z uruchomieniem silników samocho-
dowych.

Straż Miejska Miasta i Gminy Serock 
współdziała z Referatem Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz specjalistycz-
ną firmą w zakresie zapewnienia opieki bez-
pańskim zwierzętom.

Seroccy strażnicy prowadzą zajęcia pro-
filaktyczno-edukacyjne z dziećmi i młodzie-
żą, zwłaszcza w okresach poprzedzających 
ferie czy też wakacje. Uczą najmłodszych 
mieszkańców gminy zasad bezpiecznego wy-
poczynku, podstaw pierwszej pomocy oraz 
sposobów wzywania pomocy w razie nie-
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OŚWIATA

Bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe 
na rok szkolny 2018/2019

Przypominamy, iż w związku z rozpo-
częciem roku szkolnego 2018/2019 rodzice 
uczniów szkół podstawowych i oddziałów 
gimnazjalnych, nie muszą martwić się zaku-
pem podręczników oraz ćwiczeń dla swoich 
dzieci. To szkoła zapewnia wszystkie materiały 
edukacyjne. Szkoły otrzymują dotację celową 
na zakup nowych podręczników dla uczniów 
klasy II, V i VIII szkoły podstawowej, nato-

miast uczniowie klas I, III, IV, VI, VII szkoły 
podstawowej oraz klasy III gimnazjum otrzy-
mają podręczniki z lat ubiegłych. Ponadto 
szkoły otrzymują również dotację na materiały 
ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VIII szkoły 
podstawowej oraz klasy III gimnazjum. 

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

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

ZOSiP Serock

POMOC SPOŁECZNA

Dwa niepubliczne żłobki rozpoczynają działalność

OŚWIATA

Od września 2018 r. zwiększy się
oferta przedszkolna w gminie Serock

OŚWIATA

Awans zawodowy nauczycieli
We wtorek 28 sierpnia 2018 roku w serockim ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu za-

wodowego nauczyciela mianowanego. Po uroczystym ślubowaniu Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki wręczył nominację 
nauczycielom. Na zakończenie uroczystości Pan Burmistrz życzył nauczycielom mianowanym dalszych sukcesów, zawodowych w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej, a także poczucia satysfakcji i zadowolenia z własnego rozwoju zawodowego. 

To uroczyste wydarzenie poprzedzone było stażem, który odbyli nauczyciele w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego oraz egzaminem, złożonym 9 sierpnia 2018 r. przed komisją egzaminacyjną. Nauczyciele otrzymujący stopień zawodowy nauczy-
ciela mianowanego, uzyskują stabilizację zatrudnienia w zawodzie nauczyciela, wzrost wynagrodzenia oraz możliwości sprawowania funkcji 
kierowniczych w szkołach. 

Od 1 września 2018 r. rozpoczną działalność dwa niepubliczne żłobki: „Wesoły Zakątek” Serock ul. Wyzwolenia 31, „Magiczny Las” Stasi 
Las ul. Jutrzenki 7

Rodzice dzieci do lat 3, zamieszkający na terenie miasta i gminy Serock  mogą otrzymać świadczenie pieniężne „Serocki bon żłobkowy” 
w wysokości 300 zł miesięcznie jako dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce.

Szczegółowe informacje dotyczące „Serockiego bonu żłobkowego” dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.
ops.serock.pl

bezpieczeństwa. W trakcie roku szkolnego 
wielokrotnie organizują spotkania z dziećmi 
w szkołach na terenie Miasta i Gminy Serock, 
w trakcie których zapoznają dzieci, m.in. z za-
sadami zachowania bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym przez pieszych i rowerzystów.

Nasi funkcjonariusze, zgodnie z prowa-
dzoną ewidencją, w 2017 r. interweniowali 
3397 razy, co w przeliczeniu na strażnika 
daje 283 interwencje. Strażnicy Miejscy 
stosują działania prewencyjne i edukujące 
przedkładając je ponad nakładanie kar fi-

nansowych na osoby dopuszczające się wy-
kroczeń. Ma to również odzwierciedlenie 
w statystykach. W 2017 r. strażnicy wysta-
wili zaledwie 97 mandatów karnych, nato-
miast pouczenia zastosowali aż 3263 razy.

Straż Miejska w Serocku

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez 
wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie 
na całej niemal długości granice Rzeczypo-
spolitej, rozpoczynając tym samym pierw-
szą kampanię II wojny światowej. Działania 
zbrojne rozpoczęły się o godzinie 4.35 od 
zbombardowania Wielunia. Atak ten nastą-
pił na kilka minut przed salwami pancernika 
„Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku 
Westerplatte...

Niemiecki plan ataku na Polskę prze-
widywał wojnę błyskawiczną, której celem 
miało być przełamanie polskiej obrony, a na-
stępnie okrążenie i zniszczenie głównych sił 
przeciwnika. Sytuację militarną Polski pogar-
szała długość granicy z Niemcami, która po 
zajęciu przez III Rzeszę Moraw i wkroczeniu 
niemieckich wojsk na Słowację, liczyła ok. 
1600 km. Umożliwiało to zaatakowanie Pol-
ski z zachodu, północy i południ. 

3 września związane z Polską układa-
mi sojuszniczymi Wielka Brytania i Francja 
przekazały władzom III Rzeszy ultimatum, 
w którym domagały się od Niemiec natych-
miastowego wstrzymania działań wojennych 
i wycofania swoich wojsk z terytorium Polski. 
Po jego odrzuceniu rządy obu państw wypo-
wiedziały wojnę z Niemcami. Pomimo wypo-
wiedzenia wojny Niemcom  wojska brytyj-
skie i francuskie nie podjęły jednak żadnych 
efektywnych działań militarnych przeciwko 
III Rzeszy. Polska pozostała więc w konflikcie 
z Niemcami osamotniona.

Po wygranej bitwie granicznej wojska 
niemieckie zaczęły coraz bardziej zagrażać 
stolicy. 8 września pierwsze oddziały nie-
mieckie dotarły pod Warszawę. 

17 września, łamiąc obowiązujący pol-
sko-sowiecki pakt o nieagresji, na teren 
Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii 
Czerwonej. Niemcy od kilkunastu dni po-

naglali już Sowietów, ażeby zajęli obszary 
uznane w pakcie Ribbentrop-Mołotow za ich 
strefę interesów. Pomimo wkroczenia wojsk 
sowieckich do Polski i ewakuacji najwyższych 
władz Rzeczypospolitej (w nocy z 17 na 18 
września) walki trwały nadal.

Uderzenie Niemców na Warszawę zatrzy-
mane zostało na pewien czas dzięki wielod-
niowej bitwie nad Bzurą (9-18 września), naj-
większej w czasie kampanii wrześniowej

Od 17 września pod Tomaszowem Lubel-
skim armie „Kraków” i „Lublin” toczyły bój 
z Niemcami usiłując przedostać się na tzw. 
przedmoście rumuńskie. 20 września, po wy-
czerpaniu amunicji, skapitulowały. 22 września, 
po wielodniowej walce z Niemcami, dowódca 
obrony Lwowa poddał miasto Sowietom. Do 
28 września broniła się Warszawa, a do 2 paź-
dziernika załoga Helu. Ogólnej sytuacji nie mo-
gły zmienić pojedyncze punkty oporu, takie jak 
Westerplatte, które trwały w bohaterskiej walce. 
Kampania rozpoczęta we wrześniu 1939 r. za-
kończyła się dla Polski klęską. Samotnie walczą-

ce z niemiecką i sowiecką potęgą wojska polskie 
nie mogły liczyć w niej na zwycięstwo. 

Straty po stronie polskiej wynosiły 
ok. 200 tys., w tym 70 tys. poległych. Do 
niemieckiej niewoli wziętych zostało ponad 
400 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. ofice-
rów. W walkach z Armią Czerwoną zginęło 
ok. 2,5 tys. polskich żołnierzy, a ok. 20 tys. 
było rannych i zaginionych. Do niewoli so-
wieckiej dostało się ok. 200 tys. żołnierzy, 
w tym ponad 10 tys. oficerów. 

Ok. 70 tys. żołnierzy polskich przekro-
czyło granicę Rumunii i Węgier, natomiast na 
Litwę i Łotwę przedostało się ok. 18 tys.

Straty niemieckie wynosiły ok. 45 tys. 
poległych i rannych żołnierzy. Ponadto armia 
niemiecka straciła ok. 1000 czołgów i samo-
chodów pancernych oraz blisko 700 samolo-
tów. Były to straty poważne i stanowiły ponad 
30% stanu bojowego. Straty sowieckie wyno-
siły ok. 3 tys. zabitych i 6-7 tys. rannych.
Źródło (18.09.2018): https://www.dzieje.pl/

aktualnosci/wybuch-ii-wojny-swiatowej 

Polacy spełnili swój obowiązek

Okręt „Schleswig Holstein” podczas ostrzału Westerplatte. 01.09.1939 r.
Źródło: PAP/CAF/Archiwum

W dniu 23 sierpnia 2018 r. do ewidencji 
placówek niepublicznych prowadzonych na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock wpisane 
zostało Niepubliczne Przedszkole „Magiczny 
Las” w Stasim Lesie przy ul. Jutrzenki 7. 

Oferta edukacyjna niepublicznego przed-
szkola kierowana jest dla dzieci w wieku od 
2,5 do 6 lat. 

Przedszkole ma zapewnić wyżywienie 
z własnej kuchni nadzorowanej przez Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Legionowie.

Szczegóły dotyczące edukacyjno-opie-
kuńczej oferty przedszkola można uzyskać 
w placówce w Stasim Lesie.  

ZOSiP
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Zaśpiewali i zatańczyli na chwałę Niepodległej

Koncert "Na chwałę Niepodległej", który na 
serockim rynku odbył się 25 sierpnia 2018 roku, 
był jednym z głównych przedsięwzięć organizo-
wanych w Serocku w 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się uro-
czystym Polonezem zatańczonym przez 
mieszkańców i sympatyków gminy Serock, 
w towarzystwie członków wieliszewskiego 
Zespołu Tańca Ludowego "Promyki". Do 
prowadzonego przez Pana Dariusza Skrzy-
dlewskiego tańca stanęli i dorośli i dzieci, 
pięknie odziani w stroje ludowe, galowe 
- zjawiskowe.

Tomasz Stockinger - prowadzący 
przedsięwzięcie - zaprosił gości do obej-
rzenia krótkiego spotu, w którym dorośli, 
młodzież i dzieci z Serocka opowiedzieli 
czym dla nich jest niepodległość. W pro-
gramie słowno-muzycznym znalazły się 
wiersze i fragmenty literackie o miłości do 
Ojczyzny i tęsknocie za nią, piosenki wo-
jenne i patriotyczne - wykonane przez Chór 
"Cantores Adalberti" oraz Annę Osmako-
wicz - Vocal Studio.

Głównym punktem tego niepodległo-
ściowego wieczoru był koncert Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego, który oprócz patriotycznych 
nut, pełnych patosu i artystycznych unie-
sień, zaprezentował również utwory roz-
rywkowe. Publiczność zgromadzona na 
serockim rynku z wielkim aplauzem przy-
jęła to widowisko muzyczne, doceniając 

jego wysoki poziom artystyczny i zaanga-
żowanie w stworzenie niepowtarzalnego 
klimatu pełnego wdzięczności dla Wolnej 
Ojczyzny.

Dziękujemy Państwu za obecność na 
Koncercie, wspólny taniec i śpiewanie. Je-
steśmy wdzięczni za Wasze uczestnictwo 
w niepodległościowych przedsięwzięciach 
i cieszymy się, że możemy razem świętować 
tę piękną, polską, rocznicę.

Gospodarzami i organizatorami so-
botniego koncertu byli: Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Serocku Ar-
tur Borkowski, Dyrektor Centrum Kultury 
i Czytelnictwa Renata Mulik oraz Komendant 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 
w Zegrzu Ireneusz Fura.
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Wakacje z Piratem Eddie w Serocku

5 lat koncertów „Pod brzozami”

Lato w mieście w ofercie Pirata Eddie 
było w tym roku bardzo barwne, radosne 
i pełne przygód. Zajęcia z dziećmi rozpo-
częliśmy świętowaniem Wianków na plaży 
w stylu Hawajskim. Z rozpędem przeszli-
śmy do kolejnych tematów: Piracka Załoga, 
Indiańska Wioska, Piknik z Pszczółką Mają 
i Guciem, Na Żołnierską Nutę, Turniej Harry 
Pottera, W Zamkowej Wieży, Szanty z Mary-
narzami, Cyrkowe Figle, Kosmiczna Planeta, 
Myszka Mickey gra w guziki, Szpitalne Pery-
petie, Piknik Country, Afryka Dzika, Smerfny 
Świat, Kapelusznicy, Wakacyjny Masterchef. 
Wszystkie tematy zajęć cieszyły się dużą po-
pularnością i frekwencją dzieci. Wykorzysta-
liśmy wiele działań twórczych pobudzających 
dziecięcą kreatywność i przypomnieliśmy 
dzieciom dawne zabawy podwórkowe, np.: 
bitwa wodna, skoki przez gumę, bańki my-

związane ze sztuka znanych malarzy i nie tyl-
ko, 7-8 lat), Kreatywka (zajęcia kreatywne 
wykorzystujące różne działania plastyczne, 
6-7 lat), Na Start (zajęcia wdrażające naukę 
literek, głoskowania, sylabizowania i nie tylko, 
5 lat), Drama (zajęcia pracy z grupą wykorzy-
stujące naturalne umiejętności wchodzenia 
w role, 9 lat), Tańce Hulańce (zajęcia również 
z elementami zumby, 4-5 lat), Wesołe Brzdące 
(zajęcia ogólnorozwojowe dla maluszków od 
2,5 lat), Teddie Eddie (zajęcia nauki języka an-
gielskiego dla różnych grup wiekowych). Po-
jawią się różne tematyczne i okolicznościowe 
spotkania dla dzieci w wybranych tematach, 
a także możliwość zorganizowania urodzin 
z animatorem. Zapraszamy, można nas podej-
rzeć na profilu fb: https://www.facebook.com/
ogrodekpirateddieedukacyjny i https://www.
facebook.com/ogrodekedukacyjnyserock

Ziele roku 2018
15 sierpnia podczas odpustu Święta Mat-

ki Boskiej Zielnej w Woli Kiełpińskiej odbył 
się po raz dwunasty konkurs ZIELE ROKU 
2018. W tym  roku przebiegał on w dwóch ka-
tegoriach: dla dzieci i dla dorosłych. W sumie 
w rywalizacji  wzięło udział 45 uczestników 
z terenu gminy Serock, w tym dwanaścio-
ro dzieci. Konkurs organizowany był przez 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Warszawie, Stowarzyszenie Wspólnota 
Lokalna oraz Proboszcza Parafii Zegrze z sie-
dzibą w Woli Kiełpińskiej księdza Andrzeja  
Marchlewskiego. Celem konkursu jest popu-
laryzacja tradycji wśród rolników i mieszkań-
ców wsi, pobudzenie aktywności społeczności 
wiejskiej oraz wyłonienie najbardziej twór-

czych pomysłów kultywujących nasze polskie 
święto i obrzędy z nimi związane. Z roku na 
rok impreza cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem. Uczestnicy konkursu wykonali 
kompozycje ze zbóż, kwiatów i ziół.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Artur Borkowski
Członkowie: Anna Gajewska, Alicja Za-

krzewska i Marian Malinowski.
W kategorii dla dzieci dokonała następu-

jącej oceny:
I – miejsce Ola Osowska
II – miejsce Wiktoria Szmulik 
III – miejsce Karol Portasiewicz
Wyróżnienie otrzymały:
Julia Puźniewska i Natalia Wawrzyńska.

W kategorii dla dorosłych oceny wyglą-
dały następująco:

I – miejsce Elżbieta Rasińska
II – miejsce Maria Pietrzak
III – miejsce Halina Nałęcz
Wyróżnienie otrzymali: Ola Suwińska 

i Krzysztof Kita.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję 

za udział w konkursie a laureatom gratuluję 
wygranych.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody 
ufundowane przez Starostwo Powiatu Le-
gionowskiego a wszyscy uczestnicy kon-
kursu  upominki ufundowane przez Ma-
zowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Warszawie.

Skubianka z placem zabaw
18 sierpnia 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw 

w Skubiance - inwestycji zrealizowanej z inicjatywy sołectwa Skubian-
ka, na podstawie projektu technicznego opracowanego w poprzednich 
latach przy udziale mieszkańców, ze środków tzw. funduszu sołeckie-
go. Po symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu placu zabaw, 
gospodarze oddali plac zabaw - w ręce dzieci i młodzieży.

Obszar placu został podzielony na trzy strefy:
- sportową, wyposażoną w boisko wielofunkcyjne,
- dla starszych dzieci i młodzieży wyposażoną w urządzenia 

sprawnościowe i stół do ping-ponga,
- dla dzieci najmłodszych, na której znajdą się urządzenia zabawo-

we dedykowane dla przedszkolaków.
Zachęcamy do zabaw!

dlane, puszczanie latawcy i wiele innych po-
mysłów do zajęć na świeżym powietrzu. 

A na następne ciekawe przedsięwzięcia Pi-
rat Eddie po wakacjach zaprasza do Ogródka 
Edukacyjnego przy ulicy Warszawskiej 5 w Se-
rocku  wszystkie chętne dzieci do zapoznania 
się z ofertą stałą zajęć na nowy rok szkolny, 
w której pojawi się Kids Art (zajęcia twórcze 

W sobotni wieczór 18 sierpnia 2018 po 
raz piąty odbył się w Nowej Wsi koncert po-
etycko muzyczny „Pod brzozami”, który zgro-
madził - jak zwykle - wielu widzów – z Seroc-
ka, powiatu, a nawet przedstawicieli Polonii 
z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec. 

W programie jubileuszowego koncertu 
znalazły się: występy młodych talentów, mono-
dram Anny Lechickiej „Kobieta pryncypialna” - 
w reż. Joanny Mądry, wystawa zdjęć lotniczych 
Ryszarda Lewandowskiego Loty Na Motolotni  

oraz recital „W starym kinie” – z gwiazdami 
wieczoru Anną Venus, Alicją i Andrzejem Wy-
sockimi, w autorskim programie muzycznym 
przygotowanym specjalnie na tę okoliczność.

Z historii koncertów „Pod brzozami” war-
to przypomnieć, iż są to koncerty organizowa-
ne przez Stowarzyszenie Sympatyków Nowej 
Wsi i Fundację Nowa Wieś, wraz z mieszkań-
cami i sympatykami tej miejscowości.

Koncerty mają na celu promocję umie-
jętności muzycznych dzieci z miejscowych 

szkół, lokalnych twórców, osób utalentowa-
nych artystycznie. 

Irena Buczyńska - prezes Fundacji Nowa 
Wieś oraz Dariusz Stradomski - prezes Stowa-
rzyszenia Sympatyków Nowej Wsi w imieniu 
organizatorów dziękują wszystkim uczestni-
kom koncertu za stworzenie wspaniałej, entu-
zjastycznej, rodzinnej atmosfery na widowni. 
Do zobaczenia za rok.

Organizatorzy
Fot. Gabriel Kijewicz
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KULTURA

Koncert w klimacie Paryża

KULTURA

Fontanna muzyki z Not Big But Band

Podczas trzeciego w te wakacje koncertu 
pn. Fontanny Muzyki wystąpiła pani Anna 
Hamela. Zaśpiewała piosenki m.in. Edith 
Piaf, Joe Dassin, Charles Trenet czy Indila. 
Ciepły, wręcz anielski głos pani Anny prze-
niósł nas w świat osnuty mgłą romantyzmu 
i tajemniczości. W tym świecie życie nabiera 
na nowo sensu, a wszystko staje się możliwe! 
Niezwykłe melodie piosenek, trafiały prosto 
do serca słuchaczy. 

Pani Anna jest wokalistką, kompozytorką 
i autorką tekstów. Pisze i śpiewa głównie w ję-
zyku francuskim chociaż z równą pasją kom-
ponuje polskie utwory. Jej piosenki trafiają 
do osób ceniących wysoką jakość obcowania 
ze sztuką. Pomagają otworzyć się na piękno 
życia i wydobyć sens z każdej chwili “zwy-
kłego” dnia.  Wokalistka na scenie stworzyła 
niepowtarzalny klimat będący połączeniem 
delikatnej, kobiecej subtelności i charyzmy. 

Podczas koncertu akompaniowali: Sebastian 
Kalwat – na gitarze i Grzegorz Toporowski 
- na akordeonie.

Koncert pani Anny Hamela zachwycił 
publiczność niezwykłą barwą głosu i wyjąt-
kowym poczuciem humoru. Publiczność re-
agowała niezwykle entuzjastycznie, obdaro-
wała artystkę gromkimi brawami i poprosiła 
o bis.

CKiC w Serocku

Dźwięk saksofonów, trąbek, puzonów, klarnetów, gitary, klawiszy, 
basu i perkusji rozbrzmiewał na serockim rynku przyciągając publicz-
ność. Podczas kolejnego muzycznego spotkania w ramach Fontann 
Muzyki mieliśmy zaszczyt gościć niezwykłych ludzi, pasjonatów mu-
zyki swingowej i jazzowej.

Zespół Not big but Band jest hobbystycznym big bandem, za-
łożonym z inicjatywy Jakuba Tryngiela i Michała Żbikowskiego 
w 2015 roku. W skład zespołu wchodzą przede wszystkim osoby, dla 
których muzyka jest pasją, ale nie związały z nią swojej kariery za-
wodowej. Celem zespołu jest krzewienie kultury bigbandowej w Pol-
sce. Tak więc w repertuarze znaleźliśmy utwory będące standardami 
bigbandowymi tzw. starego stylu, jak i wynikające z ewolucji muzyki, 
oraz formy samego big bandu, utwory nowego stylu.

Podczas niedzielnego koncertu zespół zaprezentował się 
w aranżacjach znanych utworów m.in. „Sway”, „Happy”, „In the 

mood”, Batlander zachęcał do wspólnej zabawy i tańca - nieśmiało 
pod koniec koncertu pojawili się wśród publiczności tancerze.

CKiC w Serocku

Święto Wojska Polskiego

We wtorek, 14 sierpnia br. w klubie Cen-
trum Szkolenia Łączności i Informatyki od-
była się uroczystość z okazji Święta Wojska 
Polskiego. Wzięło w niej udział wielu zapro-
szonych gości: przedstawiciele władz samo-
rządowych, zastępca komendanta WSOWŁ, 
przedstawiciele służb mundurowych, ducho-
wieństwa, a także  żołnierze i pracownicy re-
sortu obrony narodowej Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki oraz 26. Wojskowego 
Oddziału Gospodarczego.

Komendant Centrum płk dr Ireneusz 
Fura podziękował żołnierzom i pracownikom 
resortu obrony narodowej CSŁiI i 26. WOG 
za codzienny trud, dotychczasową służbę, 
życząc zdrowia, spełnienia marzeń, szczęścia 
i rozwoju zawodowego.  

Płk Grzegorz Gotowicz, komendant 
26. WOG, powiedział do zebranych: „Kolejny 
rok, tym razem wspólnie z Centrum Szko-
lenia Łączności i Informatyki obchodzimy 
Święto Wojska Polskiego, aby oddać hołd 
minionym pokoleniom żołnierzy polskich. 
15 sierpnia – to data niezmiernie ważna w hi-
storii oręża polskiego, bowiem upamiętnia 
ona zwycięstwo i tryumf myśli wojskowej, 
a także pamięć o dowódcach ich bohaterstwie 
oraz poświęceniu żołnierzy. Bitwa warszaw-

ska, nazywana często „cudem nad Wisłą”, 
której obchodzimy 98. rocznicę, przesądziła 
o losach nie tylko Polski ale i całej Europy, 
dlatego w tym dniu składamy hołd bezimien-

nym bohaterom, którzy przed laty w krwa-
wych zmaganiach poświęcili własne życie, 
by odeprzeć widmo ponownego zniewolenia 
Ojczyzny. Święto Wojska Polskiego jest naj-
ważniejszym w kanonie żołnierskich świąt, 
bowiem jest ono kontynuacją Święta Żołnie-
rza obchodzonego oficjalnie od 1923 r.” Ko-
mendant Gotowicz życzył wszystkim żołnie-
rzom i pracownikom związanym z 26. WOG 
i CSŁiI wszystkiego najlepszego.

W tym dniu w Ogródku Jordanowskim 
Zegrza odbył się także festyn z okazji Święta 
Wojska Polskiego. Dla przybyłych przygo-
towano liczne atrakcje: animacje dla dzieci, 
smaczną wojskową grochówkę, a także stoiska 
z zabawkami i słodyczami. Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie, 
w czasie  przemarszu ulicami Zegrza zapre-
zentowała swoje utwory, a występy zespołów 
Telefala  oraz  Smash, zapewniły uczestnikom 
festynu dobrą zabawę.

W imieniu organizatorów Miasta i Gminy 
Serocku, CSŁiI w Zegrzu, 26.WOG w Zegrzu 
oraz CKiCz w Serocku serdecznie dziękujemy 
za wspólną zabawę.

Źródło: Teks: kpt. Krzysztof Baran,
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran,

 Magdalena Sanecka
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IX Krzyśki w Nowej Wsi 

Przy pięknej, słonecznej pogodzie, 
w sobotę 28 lipca 2018 r., odbyło się co-
roczne święto Nowej Wsi – Krzyśki. Nazwa 
uroczystości nawiązuje do imienia patrona 

Nowej Wsi – św. Krzysztofa, patrona tury-
stów podróżników i flisaków. Przedsięwzię-
cie rozpoczęło się od Mszy świętej polowej, 
celebrowanej przez księdza Remigiusza 

Stacherskiego, po której kapłan poświęcił 
pojazdy.

Tradycyjnie w Alei Przyjaciół została 
odsłonięta tablica poświęcona mieszkań-
com i sympatykom Nowej Wsi. W tym roku 
dedykowano ją Państwu Alicji i Andrzejowi 
Wysockim. Festyn rozpoczął się koncertem 
„Ze Świata opery i operetki” Anny Choczaj 
przy akompaniamencie Krzysztofa Trza-
skowskiego. Tego wieczoru odbył się także 
koncert dobrze znanej mieszkańcom artystki 
Venus, która wystąpiła ze swoimi najnowszy-
mi utworami. Przed dyskoteką kończącą fe-
styn odbył się pokaz zumby – w wykonaniu 
mieszkanek Nowej Wsi i przyjaciół z sąsied-
nich miejscowości.

Organizatorami festynu Krzyśki byli: 
Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Stowarzy-
szenie Sympatyków, Nowej Wsi, Sołectwo 
Nowa Wieś, Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku.

Poniżej zamieszczamy wierszowaną re-
lację z Krzyśków, której autorem jest Pan 
Dariusz Stradomski, Prezes Stowarzyszenia 
Sympatyków Nowej Wsi.

fot. Gabriel Kijewicz, 
Dariusz Stradomski

NOWOWIEJSKIE KRZYŚKI AD 2018
Z uwagi na fakt, iż w sobotę KRZYŚKI odbyły się po raz dziewiąty, 
W nowej Wsi wysprzątano wszystkie – nawet tajemne – ciemne kąty. 
Na placu postawiono całkiem nową, błyszczącą, gminną scenę śliczną, 
Co zachwyciło całą miejscową (i nie tylko) gawiedź dość liczną.
A pogoda była piękna tego roku, choć fanfary z nieba raz zamruczały. 
To ciemne chmury, podczas imprezy, gorącemu Słońcu rady nie dały. 
W południe, zaś, nadciągnęły stoiska: z jedzeniem, z rzemiosłem i 
zabawkami, 
Oraz Wesołe Miasteczko z wieloma atrakcjami - ku radości dzieci 
przybyłych z rodzicami.
Gdy przyszła – wyczekiwana pora - rozpoczęcia nowowiejskiej 
uroczystości 
Na scenę wszedł ksiądz Proboszcz z Popowa, a naprzeciw usiedli 
mieszkańcy i sporo gości. 
I nagle nad Nową Wsią zdarzył się cud: gdy Msza polowa i jej 
celebracja się rozpoczęły, 
W tym momencie uciążliwy skwar z nieba - chmury zakryły, które 
nad wioskę się nasunęły.
Po nabożeństwie Świętokrzyskie święcenie pojazdów odbyło się 
tradycyjnie. 
Widać było, że wszystkie auta odwiedziły niedawno samochodowe 
myjnie. 
W Alei Przyjaciół pojawiła się kolejna tablica, tym razem z muzykami, 
Którymi zostali Alicja i Andrzej Wysoccy – od lat będący z nami.
Wreszcie, po części oficjalnej, przyszedł czas na części artystyczne, 
Najpierw, pięknym śpiewem i graniem, nakarmili dusze zebranym 
dość licznie: 

Śpiewaczka Anna Choczaj-Trzaskowska i pianista Krzysztof Trzaskowski, 
Których głos i wirtuozeria zachwyciły obecnych i dały nastrój boski.
Pan Krzysztof, to ten artysta, który gra Chopina w kamiennych 
ławeczkach w pobliskiej Warszawie. 
A u nas, wespół z Żoną, wystąpili na – nie mniej szlachetnej - 
nowowiejskiej trawie. 
Po Nich nastąpił, ku nieukrywanej wielkiej radości, wielki - na scenę 
- powrót… 
Znanej Anny „Wenus” z Jej znanymi piosenkami powodującymi 
głowy zawrót.
Przedstawiła Ania swym wytrwałym, ale i nowym fanom piosenki 
stare, lubiane, 
A także premierowe – w większym lub mniejszym stopniu także 
przez widzów śpiewane. 
Rozbawiona Publiczność nie poprzestała na tych wstępnych śpiewach 
i pląsach… 
Przy dyskotekowych rytmach Panie wdzięczyły się nęcąco, Panowie 
głaskali po wąsach.
Ogólnie było pobożnie, później gwarno, ale spokojnie, 
wesoło i skocznie. 
Już dziś czekamy, by spotkać się ze wszystkimi – jak zwykle corocznie. 
Dziękujemy Panu Burmistrzowi za pomoc w organizacji Imprezy 
i osobiste przybycie. 
Dziękujemy wszystkim anonimowym pomocnikom… 
I Im kłaniam się należycie.

Dariusz Stradomski 
 - Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi

Nowa Wieś 28. lipca 2018 r.
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Siódmy sezon teatralny REMIZY
Siódmy sezon teatralny REMIZY skoń-

czył się w lipcu. Jak zwykle pełen był wzru-
szeń, nieoczekiwanych zwrotów akcji, mnó-
stwa dobrych słów i pomocnych ludzi wokół. 

Stworzyliśmy w tym roku dwa spektakle: 
"Czarownice" na motywach "Czarownic z Sa-
lem" Atrhura Millera i "Dziób w dziób" autorstwa 
Maliny Prześlugi. Ten pierwszy na użytek Mazo-
wieckiego Młodzieżowego Festiwalu Teatralne-
go w Teatrze Polskim w Warszawie, a z drugim 
odwiedziliśmy kilka innych ogólnopolskich Fe-
stiwali: Festiwal Teatralny SPOT w Warszawie, 
Festiwal TEATRALIA w Legionowie, Festiwal 
Teatrów Amatorskich w Ciechanowie i Garwo-
linie oraz Festiwal Teatralny MOST w Gdańsku. 
Z każdego z nich wróciliśmy z nagrodą lub z wy-
różnieniem, z mnóstwem nowych doświadczeń, 
niezapomnianych chwil i znajomości. 

To wszystko nie miałoby miejsca, gdyby 
nie Rodzice młodych Artystów i to im należą 
się największe podziękowania. Ważna była też 

31.08 - 1.09  Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej U10 – stadion miejski 

2.09  Kiermasz Rzeczy Używanych 
– 9:00 – 14:00 rynek 

2.09  Niedzielna Szkółka Tradycji – od 12:15 
Izba Pamięci i Tradycji Rybackich 

2.09  Serock Miasto Tajemnic – językowa gra 
miejska – 13:00 – 16:00 rynek

7.09  Narodowe Czytanie - „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego – 12:00 rynek

7.09  Otwarcie obiektu sportowo- 
-rekreacyjnego w Stasim Lesie -18:00

8.09  IX Festiwal Aktywności Kulturalnej 
i Społecznej Sołectw – od 13:00 Jabłonna 
- Gminę Serock reprezentuje Sołectwo 
Izbica

9.09  Święto Darów Ziemi 
– 11:30 Wola Kiełpińska

15.09  Wrześniowy Rajd Pamięci – start 10:00 
Serock

23.09  Małe Zbrodnie Małżeńskie – 18:00 
spektakl - sala widowiskowa CKiC

30.09  I Nadnarwiańskie Spotkanie ze Sztuką 
– 18:00 sala widowiskowa CKiC:

-  wystawa fotografii „Zobaczyć świat 
oczami Anny”

- plenerowa wystawa rzeźby
- wiersze wybrane Juliusz Erazm Bolek
-  Recital Dariusza Wasilewskiego 

z zespołem
- Prowadzenie Jarosław Wasik

6.10 Dzień Seniora -16:00 Serock
6.10  Święto Dyni w Stanisławowie – na 12:00 

zaprasza Sołectwo Stanisławowo

Nadchodzące 
w y d a r z e n i a

kulturalne i sportowe

pomoc ze strony Stowarzyszenia Kulturalny 
Serock i wszystkich osób z nim związanych. 
Dziękujemy za wsparcie finansowe wyjaz-
du na jeden z festiwali Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Serock Sylwestrowi Sokolnickiemu. 
Dziękujemy za nieocenioną pomoc Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej w Serocku 
Arturowi Borkowskiemu. Finansowo wsparło 
nas też Starostwo Powiatowe w Legionowie 
i w tamtą stronę również kierujemy nasze 
ukłony. Dziękujemy wszystkim po stokroć!

Przed nami nowy sezon, nowe wyzwania 
i nowe przygody. Zaczniemy ów udziałem 
w IV Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym 
PTA-K w Pułtusku, gdzie zaprezentujemy 
spektakl "Dziób w dziób" już w ostatnim ty-
godniu września.

Remiza

 SOŁECTWO IZBICA reprezentuje Gminę Serock  
na IX Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Zapraszamy

KULTURA

Serock ku pamięci Powstańcom Warszawskim

KULTURA

Pokaz rzeźby

1 sierpnia o godzinie 17:00 w całym 
kraju zawyły syreny, była to symboliczna 
minuta ciszy i chwila refleksji. Upamiętni-
liśmy tych co walczyli i tych, którzy ucier-
pieli w Powstaniu Warszawskim. 

Na serockim rynku zebraliśmy się, pod 
tablicą upamiętniającą poległych w walkach 
o wolność Ojczyzny. Po przedstawieniu rysu 
historycznego oraz fragmentów z Pamiętni-
ka Powstania Warszawskiego M. Białoszew-

W czwartek 9 sierpnia br. na plaży miej-
skiej w Serocku odbył się pokaz rzeźbiarski 
Pana Janusza Dłużniewskiego, lokalnego ar-
tysty, rzeźbiarza – samouka.

Pan Janusz jest mieszkańcem Dzierże-
nina, wsi położonej nad Narwią, nieopodal 
Serocka. Od kilkunastu lat zajmuje się rzeźbą 
w drewnie. Jego pasją stało się odnajdywanie 
kształtów w pniach drzew, konarach i wydo-

bywanie z nich postaci za pomocą piły i dłuta. 
Wśród jego dzieł można znaleźć anioły, po-
stacie świętych, zwierzęta czy też przedmioty 
użytku codziennego. Głównym tematem prac 
jest cierpienie człowieka, a przykładami m.in. 
są: „Pasja”, „Anioł”, „Głód”. Artysta zajmuje 
się również tworzeniem poezji: „Lata pędzą, 
zegar tyka, pośpiech wszędzie, czas umyka. 
Szybko, spiesz się, bo ktoś czeka, prędzej wię-

cej nie narzekaj…” To fragment wiersza pt.: 
„Zapominasz o miłości”, który w wykonaniu 
Pana Janusza usłyszeli zgromadzeni na plaży 
mieszkańcy i turyści.

Celem pokazu było zapoznanie uczest-
ników z technikami i narzędziami pracy 
w drewnie oraz rozwój wyobraźni prze-
strzennej poprzez pracę na bryle drewna.

CKiC w Serocku

skiego pod tablicą pamięci złożono kwiaty 
i zapalono symboliczne znicze. Były także 
okolicznościowe przemówienia, modlitwa 
oraz odczytanie listu Ministra Obrony Na-
rodowej, Mariusza Błaszczaka, skierowanego 
do uczestników uroczystości. Wraz z Chórem 
Cantores Adalberti zaśpiewaliśmy piosenki 
powstańcze i patriotyczne z Serockiego śpiew-
nika wydanego „Na chwałę Niepodległej”.

CKiC w Serocku



22 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 23I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

SPORT

Biegiem uczcili pamięć Powstańców
SPORT

Relacja z ostatniego spływu kajakowego w tym sezonie

SPORT

Mini turniej piłki siatkowej w ramach otwarcia 
obiektu sportowo-rekreacyjnego w Skubiance

SPORT

IV edycja Letniej Ligi Piłki Siatkowej

Reprezentacja pracowników samo-
rządowych naszej gminy wzięła udział 
w Ultramaratonie Powstańca organizowa-
nym w Wieliszewie i zajęła w nim III miej-
sce w kategorii Sztafeta Samorządowców. 
Do pokonania uczestnicy mieli aż 63 kilo-
metry, a żar lejący się tego dnia z nieba do-
datkowo zdawał się ten dystans wydłużać.

Serdecznie gratulujemy naszym kolegom, 
ale także wszystkim mieszkańcom gminy 
Serock, którzy uczcili tegoroczną rocznicę 
Powstania Warszawskiego udziałem w wieli-
szewskim Ultramaratonie.

Zbiórka ostatniego w tym sezonie spły-
wu kajakowego organizowanego przez Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Serocku odbyła się 
19 sierpnia, klasycznie, na parkingu przy 
stadionie miejskim o godzinie 8.00. Cała 
26-osobowa grupa plus, trzej członkowie ze-
społu koordynacyjnego i uroczy psiak rasy 
Sheltie o imieniu Skippy wystartowała do 
miejscowości Brok. Po godzinnej przejażdż-
ce autokarem dotarliśmy na miejsce, gdzie 
czekały na nas kajaki. Zostaliśmy przyjęci 
oraz obsłużeni przez załogę „Kajakiem po 
Narwi”, a jej kapitan Adam przedstawił nam 
techniczne uwagi co do trasy na rzece Bug. Po 
krótkim szkoleniu dotyczącym bezpieczeń-

W czasie oficjalnego otwarcia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Skubiance, 18.08.2018 r., został przeprowadzony mini turniej piłki siatko-
wej. W turnieju wzięły udział trzy męskie pary, które rywalizowały ze sobą w systemie "każdy z każdym". Pierwsze miejsce zajęła para z Serocka, 
Paweł Sajnóg/Mariusz Maciejewski. Drugie miejsce zajęła para reprezentująca Skubiankę, Kamil Rudzki/Kamil Suska. Trzecie miejsce przypa-
dło parze Marcin Siarkowski/Jakub Piszczyk z Serocka.

25 sierpnia na plaży miejskiej w Serocku odbyły się ostatnie rozgrywki LLPS. Zwyciężyła drużyna Szaman Team.Więcej informacji na www.
sport.serock.pl

stwa na wodzie i załadowaniu się do kajaków, 
o godzinie 9.30 wystartowaliśmy do miejsco-
wości Tuchlin, w której planowana była prze-
rwa. Bug przywitał nas bezwietrzną pogodą 
z umiarkowanym zachmurzeniem i szybkim 
nurtem. Po 14 kilometrach wiosłowania oraz 
podziwiania okolicznych gatunków fauny 
i flory dopłynęliśmy na pierwszy postój, gdzie 
Adam i jego rodzinna załoga kajakowa po-
częstowała nas pysznym ciastem ze śliwkami 
oraz zaserwowała słodkie napoje. Dały nam 
one krzepę na kolejne 16 km spływu wśród 
pięknych nadbużańskich terenów oraz poko-
nywanie pułapek w postaci płycizn, na które 
wpływali nasi nieświadomi kajakarze. Na go-

dzinę 14.30 dopłynęliśmy do miejscowości 
Brańszczyk, w której czekała na nas dzielna 
załoga na czele z Adamem. To oni przygoto-
wali prawdziwe rarytasy z grilla dla strudzo-
nych, ale zadowolonych uczestników 30-kilo-
metrowego spływu. Po wytrawnym posiłku 
na brzegu Bugu zebraliśmy się do grupowego 
zdjęcia i ruszyliśmy spowrotem autokarem do 
Serocka.

Zachęcamy do kajakowania w przyszłym 
sezonie wakacyjnym i śledzenia strony inter-
netowej osir.serock.pl w poszukiwaniu infor-
macji o aktualnych imprezach zachęcających 
do aktywności sportowej i rekreacyjnej.

OSiR w Serocku
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