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Referaty przyjmują interesantów i re-
alizują sprawy mieszkańców w godzinach 
pracy urzędu (pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 8.00 
– 16.00) bez konieczności wcześniejszego 
umawiania się. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Syl-
wester Sokolnicki  w zagadnieniach wykra-
czających poza sprawy merytoryczne refera-
tów przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, 
w godz. 12.00 – 15.00 (pokój nr 23). Sprawy 
nagłe, wymagające interwencji burmistrza 
poza dniem przyjęcia mieszkańców, prosimy 
zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 88 05. 

W tym samym czasie sugestie związane 
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony 
środowiska i pomocy społecznej przyjmuje 
zastępca burmistrza Józef Zając. Interesanci 
przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez 
konieczności dokonywania wcześniejszych 
zapisów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Se-
rocku Artur Borkowski przyjmuje intere-
santów w poniedziałki w godz. 18.30 – 20.30 
w pokoju 31, tel. 782 88 13; 782 88 00;
e-mail. radamiejska@serock.pl

Informacje dla mieszkańców:

Ostatni miesiąc upłynął nam pod hasłem Wojciechowego Świętowania. Uroczysta se-
sja Rady Miejskiej, Msza święta o wstawiennictwo św. Wojciecha, przedsięwzięcia sporto-
we i festyn na rynku – było intensywnie, różnorodnie, barwnie i radośnie. W niniejszym 
numerze Informatora znajdziecie Państwo obszerną relację z obchodów Święta Patrona 
Serocka św. Wojciecha. Motywem przewodnim tegorocznych przedsięwzięć jest jubileusz 
50-lecia Jeziora Zegrzyńskiego. Na tę okoliczność także – Związek Gmin Zalewu Zegrzyń-
skiego wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Serock oraz Regionalnym Zarządem Gospo-
darki Wodnej w Warszawie zorganizował konferencję pod hasłem „50-lecie Stopnia Wod-
nego Dębe i Jeziora Zegrzyńskiego”. 

Ponadto w numerze: zaproszenia na organizowane w najbliższym miesiącu wystawy, 
przedsięwzięcia sportowo–rekreacyjne, kulturalne. Podsumowanie działań inwestycyj-
nych, relacje z konkursów, informacje samorządowe. 

Zapraszamy do lektury.
Redakcja

XII Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej 
Miasta i Gminy Serock – estrada

W sobotę 27 kwietnia na deskach seroc-
kiej estrady było głośno, barwnie i bardzo 
dynamicznie. Publiczności zaprezentowali się 
artyści z terenu miasta i gminy. Wśród nich 
zaprezentowały się chóry i zespoły muzyczne, 
soliści, zespoły wokalne i wokalno-taneczne 
oraz taneczne.

Impreza od dwunastu lat cieszy się 
wielkim zainteresowaniem wśród dzieci 
i młodzieży i … dorosłych. Zainteresowanie 
przeglądem rośnie, a dowodem na to jest re-
kordowa liczba uczestników tegorocznego 
Przeglądu.

Prezentacje artystów oceniło i udzieliło 

wielu cennych wskazówek do dalszej pracy 
- profesjonalne jury w składzie: Renata Stru-
zik, Kornelia Ciołek, Bogumiła Stachurska, 
Mariusz Mikołajek, Tomasz Struzik.

Większość zaprezentowanych progra-
mów była wykonana na wysokim poziomie 
i świadczyła o dużym zaangażowaniu.

Anna Dybowska

Marcin Dybowski

Patronat honorowy:  Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Wystawa malarstwa

„Świadomość materii”
3 czerwca - 3 lipca 2013

Ratusz w Serocku
ul.Rynek 21

wernisaż wystawy 8 czerwca godz. 18.00

Poszukujesz pieniędzy
na rozwój?

Nie wiesz gdzie szukać? 
POMOŻEMY!

W ramach podpisanej umowy o współ-
pracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gmi-
ny w Serocku a Fundacją eBiznes Club 
podjęliśmy działania mające na celu 
rozbudzenie lokalnej przedsiębiorczości 
poprzez organizowanie różnego rodzaju 
szkoleń dla osób podejmujących działal-
ność gospodarczą, przedsiębiorców i in-
westorów.
Spotkania skierowane są do:

a.  przedsiębiorców posiadających głów-
ne lub dodatkowe miejsce wykonywa-

nia działalności gospodarczej na tere-
nie Miasta i Gminy Serock,

b.  osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą zamierzających prowa-
dzić działalność na terenie Miasta 
i Gminy Serock, 

c. bezrobotnych zameldowanych na tere-
nie Miasta i Gmina Serock, 
d.  rolników, instytutów badawczych, 

uczelni, centrów technologicznych 
i biznesowych, stowarzyszeń, fundacji 
i innych podmiotów z terenu Miasta 
i Gminy Serock.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe zwią-
zane z możliwościami uzyskania dofinanso-
wania ze środków Unii Europejskiej przepro-
wadzane będą cyklicznie raz w miesiącu.

Zapraszamy wszystkich do skorzystania 
z bezpłatnych spotkań i szkoleń informa-
cyjnych organizowanych wUrzędzie Miasta 
i Gminy Serock, Rynek 21, 05-140 Serock.

Serdecznie zapraszamy,
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miasta i Gminy w Serocku
oraz Fundacja eBiznes Club

Szczegółowe informacje dostępne są:
www.ebiznesclub.pl;
e-mail: biuro@ebiznesclub.pl,
tel.: 22 266-02-15; 
Biuro projektu:
ul. Pułtuska 56, 05-140 Serock,
Urząd Miasta i Gminy Serock: pokój nr 1; 
tel.: 22 782-38-35

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 24.06.2013 
o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. Szkolenie 
skierowane jest do przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli 
prowadzenie własnej działalności gospodarczej i chcieliby po-
zyskać środki by móc rozwijać prowadzoną firmę. 

Spotkanie obejmować będzie następujące zagadnienia:
•  Zasady aplikowania o środki w ramach:

a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
b)  Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu 

Zegrzyńskiego,
c) Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.

d) Powiatowego Urzędu Pracy.
• Specyfika realizacji projektów finansowanych ze środków 

UE.
• Prawa i obowiązki beneficjenta realizującego projekty 

unijne.
• Przykładowe projekty realizowane w gminie Serock.

Każdemu uczestnikowi szkolenia zostanie przekazana wie-
dza, która z pewnością wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój 
firmy.

Zapraszamy
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Aktualności W gminie Serock sezon inwestycyjny w pełni

1. Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu 
Zegrzyńskiego w Serocku

Obecnie trwają prace związane z zagospo-
darowaniem północnej części plaży w Serocku, 
które zakończą się w końcu czerwca br. W tym 
etapie będzie wykonane boisko do koszyków-
ki ze sztuczną nawierzchnią, ścieżki, kładki, 
pomosty, oświetlenie, stoły do ping-ponga, 
a przede wszystkim zostanie powiększony
obszar plaży oraz wymieniony piasek. Na okres 
wakacyjny „nowa plaża” zostanie udostępnio-
na mieszkańcom i turystom, zaś prace budow-
lane zostaną wstrzymane.

3. Przebudowa wodociągu i budowa 
chodnika w Wierzbicy.

Zrealizowano 80% budowy wodociągu. 
Obecnie trwają prace przełączeniowe dotych-
czasowych i nowych użytkowników. Nowy 
wodociąg zastąpi dotychczas funkcjonujący 
wodociąg azbestocementowy. Po zakończe-
niu robót instalacyjnych kontynuowana bę-
dzie budowa chodnika w pasie drogi gminnej 
nr 180416W.

WIOSENNE WIETRZENIE
SZAF I GARAŻY !!!

Masz zbędne rzeczy w dobrym stanie?
Zmienił Ci się rozmiar?

Dziecko wyrosło z ubrań,
 rowerka czy zabawek?

Chcesz niedrogo kupić coś dla siebie
czy bliskich, do domu bądź do ogrodu, 

a może po prostu chcesz zostawić rzeczy, 
które my przekażemy

do Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku…
jeśli tak, przyjdź na

KIERMASZ
RZECZY UŻYWANYCH

w niedzielę 16.06.2013 r. w godz. 900-1400 
na rynku miejskim w Serocku

na który zapraszamy wszystkich 
mieszkańców naszej gminy i nie tylko. 

Przyjdź, wystaw swoje rzeczy,
zobacz co mają inni, kup, 

skorzystaj z okazji !
Stanowisko handlowe GRATIS

Ze względów organizacyjnych osoby, które 
chciałyby sprzedawać swoje rzeczy proszone 

są o potwierdzenie uczestnictwa wraz z 
podaniem wielkości stoiska pod numerem 

telefonu (22) 782 88 35 w godz. od 800 do 1600.

Organizator: Referat Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

2. Budynek wielorodzinny z mieszkania-
mi socjalnymi w Jadwisinie.

Zakończył się pierwszy etap budowy bu-
dynku, tj. wykonano stan surowy zamknięty. 
Budynek jest przykryty dachem, zamonto-
wane są okna oraz wykonane instalacje we-
wnętrzne. Rozpoczęto prace elewacyjne i we-
wnętrzne prace wykończeniowe.

4. Budowa kanalizacji w Jadwisinie.
Przedsięwzięcie to obejmuje swym za-

kresem duży obszar miejscowości począw-
szy od budowy sieci kanalizacji w ulicach 
Dojazdowej i Okrężnej wraz z przepom-
pownią ścieków oraz budową nowej prze-
pompowni ścieków przy ulicy Konwaliowej 
i siecią kanalizacji grawitacyjnej w ulicy 
Dworkowej.

Działania te w znaczny sposób wpłyną na 
uporządkowanie gospodarki ściekowej na te-
renie Jadwisina.

5. Droga w ul. Miłosza w Serocku
Trwają ostatnie prace wykończeniowe 

prowadzone w ramach przebudowy ul. Cze-
sława Miłosza. Inwestycja - poza wykonaniem 
nawierzchni z kostki betonowej - obejmowa-
ła również budowę sieci wodociągowej  wraz 
z odcinkami sieci umożliwiającymi przyłą-
czenie okolicznych posesji do wodociągu. Są 
to co prawda działki jeszcze niezagospoda-
rowane, ale takie wykonanie sieci wodocią-
gowej na etapie przebudowy ulicy, pozwoli 
w przyszłości uniknąć niszczenia nowo wy-
budowanej nawierzchni podczas robót insta-
lacyjnych.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

W dniu 15 kwietnia 2013 r. odbyła się 
XXXV sesja Rady Miejskiej w Serocku, która 
obejmowała swoim programem 16 punktów. 
Porządek obrad został rozszerzony o punkt 
dotyczący przedstawienia informacji na te-
mat funkcjonowania Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku 
oraz dyskusji w tym temacie. Po przedstawie-
niu przez Przewodniczącego Rady i Zastępcę 

Burmistrza informacji na temat działalności 
w okresie między sesjami, przystąpiono do 
realizacji porządku obrad.

W pierwszej kolejności Dyrektor SPZOZ 
w Serocku Pani Swietłana Jagodzińska przed-
stawiła aktualną sytuację związaną z funkcjo-
nowaniem podległej jej jednostki. Podkre-
ślała, że największym problemem serockiej 
placówki jest brak lekarzy specjalistów, co jest 

także problemem ogólnopolskim. Ze strony 
radnych kierowane były do Pani Dyrektor 
pytania i uwagi, głównie dotyczące trudności 
związanych z zapisem do lekarzy i brakiem 
sobotnich dyżurów lekarzy. Pani Dyrektor 
wyjaśniała, że taka sytuacja będzie miała 
miejsce do czasu zatrudnienia dodatkowego 
lekarza. Poruszona została również kwestia 
przekształcenia SPZOZ w niepubliczną pla-

WYŁOŻENIE PLANU  
MIEJSCOWEGO - OBR. 20 
SEROCK

Kolejny plan miejscowy podlega wyło-
żeniu do publicznego wglądu. W okresie od 
29 maja do 28 czerwca 2013 r. będzie można 
zapoznać się z ustaleniami projektu planu dla 
obrębu 20 w Serocku oraz zabrać głos w dys-
kusji publicznej  nad przyjętymi w projek-
cie rozwiązaniami, która odbędzie się dnia 
13.06.2013r. o godz. 15.00. Szczegóły w ogło-
szeniu.

SEROCK
– SPORTOWĄ GMINĄ 

Miasto i Gmina Serock zostało wyróżnio-
ne tytułem Sportowa Gmina 2013.

Wyróżnienie zostało przyznane za inwe-
stycje w nowoczesną bazę sportową i rekre-
acyjną oraz skuteczne realizowanie programu 
rozwoju sportu i rekreacji w gminie.

Tytuł został przyznany Miastu i Gmi-
nie Serock w ramach programu promocyj-
nego gmin i powiatów – budujemy Spor-
tową Polskę. 

Wręczenie nagród odbyło się 23 maja 
2013 r. w siedzibie PKOL. Nagrodę w imieniu 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock odebrał 
Dyrektor OSiR Serock Piotr Mulik.

Organizatorem konkursu jest Polski Klub 
Infrastruktury Sportowej.

ROWEROWE PATROLE 
STRAŻY MIEJSKIEJ

Informujemy, że w okresie letnim funk-
cjonariusze Straży Miejskiej w Serocku 

w celu zwiększenia bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego będą realizować swoje 
obowiązki poprzez wykonywanie patroli 
rowerowych. Wykorzystanie alternatyw-
nego środka komunikacji, którym będą 
dwa nowo zakupione rowery zostało po-
dyktowane: wzmożonym ruchem turystów 
korzystających z różnych form rekreacji 
na terenie naszej gminy w okresie wakacji, 
utrudnieniami w dotarciu autem do wybra-
nych miejsc stanowiących duże skupiska 
osób jak również względami ekologicznymi 
i ekonomicznymi. Patrole rowerowe Straży 
Miejskiej w Serocku będą realizowane przez 
siedem dni w tygodniu zgodnie z uprzed-
nio opracowanym  harmonogramem pracy 
funkcjonariuszy przez Komendanta Straży 
Miejskiej.

Relacja z XXXV sesji Rady Miejskiej w Serocku
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Minęło pół roku od  wejścia w życie 
gminnych programów osłonowych – Seroc-
kiej Karty Dużej Rodziny 3+ oraz programu 
w zakresie zmniejszania wydatków poniesio-
nych na leki.

Kiedy w ubiegłym roku  te programy zo-
stały przyjęte w naszej gminie – kartę dużej 
rodziny posiadało około 20 gmin w Polsce, 
a program w zakresie zmniejszania wydat-
ków poniesionych na leki realizowały tylko 
3 gminy. W tym roku  ok. 50 gmin  ma pod-
jęte uchwały dotyczące programów dla ro-
dzin wielodzietnych, co w stosunku do liczby 
2.500 gmin stanowi niewielki odsetek.

Obecnie 140 rodzin wielodzietnych z te-
renu naszej gminy przystąpiło do programu 

Serocka Karta Dużej Rodziny 3+, co według 
naszych szacunków stanowi blisko 100% 
wszystkich rodzin wielodzietnych zamiesz-
kujących teren gminy.

Ostatnie zmiany do programu wprowa-
dzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 8 kwiet-
nia miały na celu rozszerzenie katalogu ulg 
oraz doprecyzowanie zapisów mających na 
celu ułatwienie korzystania przez rodziny 
wielodzietne z  programu. Jesteśmy nadal 
otwarci na wszelkie sugestie dotyczące sto-
sowania w praktyce programu Serocka Karta 
Dużej Rodziny 3+. Mamy również nadzieję, 
że lokalni przedsiębiorcy zechcą przystąpić do 
programu oferując zniżki na swoje produkty 
lub usługi - będzie to możliwe po wejściu 

w życie wyżej wspomnianych uchwalonych 
zmian, o czym będziemy informować.

Program w zakresie zmniejszania wydatków 
na leki znajduje także wielu odbiorców. Każde-
go miesiąca z pomocy w ramach tego programu 
korzysta ok. 30 osób. Z pomocy mogą korzystać 
osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, 
które ponoszą wydatki na leki zapisane przez 
lekarza powyżej 100 zł miesięcznie, a miesięcz-
ny dochód nie przekracza 1084  zł w przypadku 
osób samotnie gospodarujących, lub 912 zł na 
osobę w rodzinie. Realizatorem programów jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul. Puł-
tuska 16. Teksty programów wraz z wnioskami 
znajdują się na stronie www.ops.serock.pl.

OPS w Serocku

Serockie programy osłonowe
- działają już od pół roku

cówkę. Sekretarz gminy poinformował, że 
urząd w najbliższym czasie skieruje zapytanie 
ofertowe w celu wyboru podmiotu, który do-
konałby analizy ewentualnej potrzeby prze-
kształcenia.

Następnie Dyrektor Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli Pani Alicja Melion za-
prezentowała informację dotyczącą realizacji 
zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Se-
rock za rok szkolny 2011/2012. Przedstawiła 
liczbę uczniów w poszczególnych szkołach 
na terenie gminy oraz wyniki sprawdzianów 
i egzaminów. Poinformowała, że w każdym 
ze sprawdzianów i egzaminów uczniowie 
osiągnęli wyniki powyżej lub na poziomie 
średnich wyników krajowych.

Wiele dyskusji wywołał punkt porządku 
obrad dotyczący projektu Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy 
Miasto i Gmina Serock w którego treści okre-
ślono szczegółowe wymagania w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości, m.in. prowadzenia selektyw-
nego zbierania i odbierania odpadów komu-
nalnych, rodzaju i minimalnej pojemności 
pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nierucho-
mości, częstotliwości i sposobu pozbywania 
się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych  z terenu nieruchomości oraz z tere-
nów przeznaczonych do użytku publicznego, 
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta 
domowe. Regulamin dostosowano do woje-
wódzkiego planu gospodarki odpadami. Po 
dyskusji radni jednogłośnie uchwalili regula-
min utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy Miasto i Gmina Serock.  

Z inicjatywy burmistrza została pod-
jęta także uchwała w sprawie uchwalenia 
programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy Miasto i Gmina Se-
rock na lata 2013-2017. Celem uchwały 
jest uporządkowanie i wdrożenie założeń 
programu poprzez określenie strategicz-
nych założeń i priorytetów lokalnej poli-
tyki mieszkaniowej. Program uwzględnia 
m.in. prognozę dotyczącą wielkości oraz 
stanu technicznego zasobu mieszkanio-
wego, analizę potrzeb oraz planów remon-
tów i modernizacji, planowaną sprzedaż 
lokali w kolejnych latach, zasady polityki 
czynszowej i warunki obniżania czynszów, 
sposób i zasady zarządzania lokalami i bu-
dynkami wchodzącymi w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy oraz źródeł fi-
nansowania gospodarki mieszkaniowej 
w kolejnych latach.

W dalszej kolejności Rada Miejska wyra-
ziła zgodę na ustanowienie na nieruchomo-
ści stanowiącej własność gminy służebność 
przesyłu na rzecz Mazowieckiej Spółki Ga-
zownictwa Sp. z o.o. Podjęcie uchwały w tej 
materii podyktowane jest planowaną budo-
wą gazociągu średniego ciśnienia i przyłączy 
gazu w rejonie ulic Traugutta, Herberta, Sło-
necznej, Polanej, Błękitnej i Bajkowej w Se-
rocku. Realizacja przedmiotowej inwestycji 
jest społecznie uzasadniona, gdyż umożliwi 
korzystanie z sieci gazowej właścicielom nie-
ruchomości zlokalizowanych po zachodniej 
stronie obwodnicy Serocka.

Podjęta została również uchwała dotyczą-
ca przekazania mienia komunalnego. Na jej 
podstawie przekazane zostaną nieodpłatnie 

do eksploatacji jednostkom organizacyjnym 
gminy w celu konserwacji, bieżącego utrzy-
mania i administrowania, m.in. wybudowane 
sieci wodociągowe, boisko do piłki nożnej ze 
sztuczną nawierzchnią przy stadionie miej-
skim w Serocku.

Radni przyznali również nagrody za wy-
sokie osiągnięcia w dziedzinie kultury Pani 
Agnieszce Lipskiej i Pani Agacie Dutkiewicz. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa zostało przedłożone sprawozdanie 
z realizacji programu współpracy gminy 
Miasto i Gmina Serock z organizacjami po-
zarządowymi w roku 2012. Dokument ten 
zawiera podsumowanie działalności orga-
nizacji pozarządowych realizujących zada-
nia publiczne dotyczące m.in. prowadzenia 
opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem 
posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyj-
nych z terenu Serocka, tworzenia warun-
ków dla zwiększenia aktywności społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym oraz z zakresu upowszechniania roz-
woju sportu i kultury fizycznej na terenie 
Miasta i Gminy Serock.

Następnie radni zgłosili zapytania i inter-
pelacje, na które odpowiedź zostanie udzie-
lona przez burmistrza w formie pisemnej. 
W sprawach różnych poruszono kwestie 
dotyczące bieżących problemów zgłaszanych 
przez mieszkańców.

Szczegółowe informacje na temat prze-
biegu sesji znajdą się w protokole z XXXV 
sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych

W tym roku Jezioro Zegrzyńskie obchodzi swoje 50. urodziny.  Jaką rolę odegrało w histo-
rii rozwoju Serocka, jak zmienił się charakter gminy po jego powstaniu, jak dziś miasto wyko-
rzystuje walory akwenu? Zapraszamy do obejrzenia wystawy outdoorowej na serockim rynku, 
obrazującej historię Jeziora Zegrzyńskiego.

Jezioro Zegrzyńskie obchodzi w tym 
roku swoje 50. urodziny. Jubileusz ten stał się 
motywem przewodnim wszystkich przedsię-
wzięć kulturalnych organizowanych w gmi-
nie Serock. Patronat nad nimi objął Mateusz 
Kusznierewicz.

Zapraszamy do wspólnego świętowania.

Jezioro Zegrzyńskie, które powstało 
w 1963 roku, całkowicie zmieniło nie tylko 
krajobraz gmin, leżących nad akwenem, ale 
także zdecydowało o ich turystycznym cha-
rakterze. Co roku zjeżdżają tu tysiące tury-
stów i amatorów sportu.

Ponad 50 lat temu, w miejscu, gdzie dziś 
jest się Jezioro Zegrzyńskie – znajdowały się 
pola, lasy, gospodarstwa domowe. W ciągu 

Urodzinowa wystawa na rynku

50 lat Jeziora Zegrzyńskiego.
Zapraszamy do wspólnego świętowania

6 lat wybudowano jaz, elektrownię, pompow-
nie oraz zbiornik o powierzchni 30,3 km kwa-
dratowych, które służyć miały do produkcji 
energii, poboru wody przez Wodociąg Pół-
nocny m.st. Warszawy, a także jako zbiornik 
retencyjny. Przez wiele lat zbiornik i Kanał 
Żerański służyły jako droga wodna do trans-
portu żwiru z górnej Narwi dla aglomeracji 
warszawskiej. Szybko stały się także miejscem 
rekreacji i sportów wodnych.

Dziś Jezioro Zegrzyńskie „zalewa” pro-
pozycjami. Żeglarstwo, windsurfing, kajakar-
stwo – latem na jeziorze jest naprawdę tłocz-
no. Zimą to także raj dla amatorów bojerów, 
iceflyerów, iceboardów. Ponadto przystanie 
jachtowe, ścieżki rowerowe, rezerwaty przy-
rody,  miejsca historyczne oraz wiele interesu-
jących przedsięwzięć sportowo rekreacyjnych 
i kulturalnych. Bliskość Warszawy, dogodne 
połączenia komunikacyjne, obszerna baza 
noclegowa – wszystko to sprawia, że warto 
wziąć pod uwagę Jezioro Zegrzyńskie jako 
miejsce wypoczynku.

KALENDARZ LETNICH IMPREZ:
09.06. - Święto Rodzin - Wola Kiełpińska
22.06 - Wianki
07.07 -  XXII Międzynarodowe Spotkania 

Folklorystyczne „Kupalnocka”
13.07 - 60 lat OSP w Stanisławowie
21.07 -  „To Barbarki Robota” warsztaty 

rzemieślnicze na Podgrodziu
27.07 - „Krzyśki” - Nowa Wieś
01.08 -  Obchody 69 Rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego
03.08 - Piknik Rodzinny - plaża miejska
10. - 11.08 -  Obchody 60 - lecia

działalności sportowej 
„Sokół Serock”

14.08 -  Święto Wojska Polskiego 
w Zegrzu

31.08 -  Regaty na zakończenie lata
Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock

01.09 -  Obchody 74 rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej

14.09 - VI Wrześniowy Rajd Pamięci
15.09 -  Święto Darów Ziemi w Woli 

Kiełpińskiej
11.11 -  Święto Odzyskania

Niepodległości
27.10 -  XI Bieg Niepodległości,

 III Nordic Walking
08.12 - Mikołajki
22.12 - XVII Spotkanie Wigilijne
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„Nie śmiecę na relaksie”
czyli zadbajmy o Jezioro Zegrzyńskie!

1 maja rozpoczęła się akcja edukacyjna 
„Nie śmiecę na relaksie”, która ma na celu za-
chęcenie ludzi do zwracania większej uwagi 
na problem śmiecenia nad Jeziorem Zegrzyń-
skim w trakcie weekendowego wypoczynku.

Śmiecenie to najczęściej zachowanie au-
tomatyczne, bezrefleksyjne. Pozostawienie 
butelki na plaży czy wrzucenie plastikowej 
siatki do wody jest niestety zachowaniem 
powszechnym. Ludzie mają przekonanie, że 
„ktoś inny posprząta” ich śmieci i nie muszą 
o to dbać. Jednak jeśli wszyscy odwiedzający 
będą w ten sposób działać to plaża i tereny 
wokół Jeziora w krótkim czasie będą zanie-
czyszczone i pełne śmieci. Dlatego właśnie 
powstał pomysł akcji „Nie śmiecę na relak-
sie”. – Chcemy przyjaznym i optymistycznym 
przekazem, zwrócić uwagę na problem. Nie 
zostawiam śmieci jak się relaksuję, a także nie 
sprawia mi trudności, aby po zakończonym 
wypoczynku zabrać je ze sobą – mówi Lenka 
Krych, organizator akcji.

Od początku maja w sklepach w Niepo-
ręcie, Serocku, Wieliszewie i Zegrzu będzie 
można otrzymać bezpłatnie specjalny eko 
worek Jana Niezbędnego. Turyści będą mogli 
zabrać ze sobą taki worek, do którego zbiorą 
wszystkie śmieci przed powrotem do domu. 
Organizatorzy będą przekonywać turystów, 
by zbierali własne śmieci i tym samym dbali 
o środowisko naturalne.  – Nasze eko worki 
są pojemne, wytrzymałe i co ważne przyjazne 
dla środowiska. Wierzymy, że takie działanie 
jest w stanie zmobilizować ludzi do dbania 
o Jezioro, nad którym wypoczywają. – mówi 
Waldemar Kletkiewicz, Senior Brand Mana-
ger marki Jan Niezbędny.

Mamy nadzieję, że to wspólne przedsię-
wzięcie sprawi, że tego roku z plaży miejskiej 
zbierzemy mniej odpadów, że mniej śmieci 

Na serockim molo przez całe lato będzie można oglądać wystawę fotograficzną Leny Krych 
–organizatora akcji „Nie śmiecę na relaksie” – organizowanej nad Jeziorem Zegrzyńskim. Za-
praszamy do oglądania fotografii podczas odpoczynku na plaży. 

Nowa Wieś, Jadwisin i Wierzbica w kwietniu 
zorganizowały sprzątanie swoich miejscowości.

Mieszkańcy Nowej Wsi, którzy odpowie-
dzieli na zaproszenie Stowarzyszenia Sympaty-
ków Nowej Wsi – sprzątali tereny przydrożne, 
starorzecze Bugu oraz lasy. 

Przedsięwzięciu zorganizowanemu w Ja-
dwisinie po raz trzeci przez radnego Rafała 
Tykę, w którą zaangażowało się kilkadziesiąt 

Święty Florian w tradycji chrześcijańskiej 
patronuje strażakom. Mieszkańcy Gąsiorowa 
– tak silnie związanego ze strażą pożarną, 
wybrali tego świętego także na patrona swojej 
miejscowości. 

4 maja 2013 roku w Gąsiorowie właśnie, 
odbyła się uroczystość przekazania miesz-
kańcom tablicy informacyjnej, która oprócz 
opisu historii i mapy miejscowości, zawie-

ra drzeworyt św. Floriana. Tablica stanęła 
obok odnowionej 70-letniej kapliczki. Dla 
mieszkańców Gąsiorowa była to wzruszają-
ca chwila. Obecny na uroczystości burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki 
życzył mieszkańcom i strażakom nieustan-
nego wstawiennictwa św. Floriana, wyrażając 
przekonanie, że z tak oddanymi strażakami 
– nic mieszkańców gminy Serock nie spotka.  

zostanie wyrzuconych do Jeziora Zegrzyń-
skiego. Bo przecież każdy z nas chce, aby 
miejsce odpoczynku było przyjazne, czyste 
i piękne. Zadbajmy o to wspólnie – mówi 
burmistrz Serocka, Sylwester Sokolnicki.

Dodatkowo w czasie trwania akcji na 
molo w Serocku i Nieporęcie odbędą się 
także plenerowe wystawy zdjęć Jeziora Ze-
grzyńskiego. Zdjęcia wykonane przez orga-
nizatorów akcji, prezentują jakim magicznym 
i pięknym jest miejscem. Zrobione 30-letnim 
radzieckim aparatem analogowym Zenit, 
w pełni oddają uroki Jeziora. Wystawy są 
otwarte dla wszystkich, w trakcie wypoczyn-
ku nad Zegrzem można się przejść po molo 
i obejrzeć fotografie.

Więcej informacji o akcji na stronie www.
facebook.com/Zegrze365dni.

Wystawa na molo

mieszkańców i sympatyków miejscowości, 
towarzyszyła prezentacja nowo zakupionego 
namiotu dla sołectwa. Po zebraniu kilkudzie-
sięciu worków śmieci, uczestnicy posilili się 
smakołykami z grilla.

Ogromny zapał do zbierania śmieci towa-
rzyszył także mieszkańcom Wierzbicy. Radna 
Iwona Gryc dziękuje wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w inicjatywę.

Sprzątanie miejscowości

Nowy dzielnicowy, nowy podział na rejony
Sierżant sztabowy Policji, Pan Marcin 

Kędel został mianowany nowym dzielnico-
wym w gminie Serock.

Od 15 maja 2013 r. obowiązuje nowy po-
dział na rejony, które podlegają trzem dziel-
nicowym:

Dzielnicowy miasta Serock:
asp. MARIUSZ ŁAPIŃSKI
Komisariat Policji w Serocku, ul. Pułtuska  

7, 05-140 Serock, tel.: (22) 782 75 07
tel. kom.: 600 997 278

Dzielnicowy miejscowości: Łacha, Gąsio-
rowo, Nowa Wieś, Kania Nowa, Kania Polska, 

Cupel, Wierzbica, Karolino, Marynino, Szad-
ki, Wola Smolana, Wola Kiełpińska, Święcie-
nica, Zalesie Borowe, Guty, Stanisławowo, 
Ludwinowo Dębskie

mł. asp. PIOTR BOŻYK
Komisariat Policji w Serocku, ul. Pułtuska  

7, 05-140 Serock, tel.: (22) 782 75 07
tel. kom.: 600 997 269 

Dzielnicowy miejscowości: Stasi Las, 
Borowa Góra, Ludwinowo Zegrzyńskie, Ja-
dwisin, Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica, 
Dębe, Zegrze

sierż. szt. MARCIN KĘDEL
Komisariat Policji w Serocku, ul. Pułtuska  

7, 05-140 Serock, tel.: (22) 782 75 07

Szukamy osób chętnych do adopcji tych 
pociesznych szczeniaczków. Pieski pochodzą 
z miotu bezdomnej suczki, która oszczeniła 
się w stodole w opuszczonym gospodarstwie 
w miejscowości Zabłocie. 

Dzięki nieocenionej pomocy Pani Magdy 
i jej rodziny, która zaangażowała się w poszuki-
wania nowych kochających domów dla piesków 
i stworzyła im tymczasowe miejsce pobytu, na 

adopcję czekają już tylko 3 szczeniaczki, z mio-
tu, który liczył aż 9 sztuk. Są to 2 śliczne sunie 
i jeden piesek.

Namawiamy wszystkich, którym los 
bezdomnych zwierząt leży na sercu do 
adopcji zwierzaków. Pieski zostały odro-
baczone, odkleszczone i odpchlone. Przy-
pominamy, że osoba, która zdecyduje się 
na przygarnięcie bezdomnego pieska, pod-

pisuje umowę adopcyjną, w ramach której 
ma zapewnione dla swojego nowego pupila 
bezpłatne usługi weterynaryjne m.in. pa-
kiet szczepień okresowych przeciw choro-
bom zakaźnym i wściekliźnie, a także ste-
rylizację lub kastrację.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Nowa tablica informacyjna w Gąsiorowie

Przygarnij szczeniaka
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... tramwajem wodnym
z Warszawy do Serocka

 Tak jak w poprzednich latach będzie 
można skorzystać z rejsów turystycznych 
– z Warszawy do Serocka oraz po Jeziorze 
Zegrzyńskim.

W całodzienny, pasjonujący rejs Wisłą 
i Kanałem Żerańskim do Serocka statek „Ze-
fir” wypływa o godz. 9.00 z przystanku Cy-
pel Czerniakowski, pokonuje śluzę Kanału 
Żerańskiego i w południe przybija do molo 
w Serocku. Po mniej więcej półtoragodzin-
nej przerwie (od ok. godz. 12.15 do ok. godz. 
13.45) statek wypływa w rejs powrotny do 

Warszawy i około godziny 19.00 cumuje na 
Cyplu Czerniakowskim.

„Zefir” będzie pływał w soboty i nie-
dziele od 1 maja do 31 sierpnia oraz 30 maja 
i 15 sierpnia.

Za rejs do Serocka trzeba zapłacić 36 zł 
(ulgowy - 18 zł), a za przejażdżkę tramwajem 
wodnym – 18 zł (ulgowy – 9 zł). 

 Źródło: www.ztm.waw.pl

... po Jeziorze Zegrzyńskim
Statek „Albatros” będzie czekał na Pań-

stwa przy serockim molo. Wypłynie w 3 rejsy 

wycieczkowe dziennie we wszystkie soboty, 
niedziele, wolne dni i święta, w godz. 11.00, 
12.00, 13.00.

Sponsorowane przez Miasto i Gminę 
Serock rejsy weekendowe będą trwały od 
1 czerwca do 30 sierpnia.

Bilety do nabycia wyłącznie u kapitana 
statku przed rejsem. Ceny biletów: 11 zł. od 
osoby dorosłej i 9 zł. od seniorów oraz dzieci 
i młodzieży do lat 14.

Zapraszamy na 45-minutowe, wycieczko-
we rejsy po jeziorze i Narwi, byście Państwo 
mogli odpocząć i poznać uroki regionu Jezio-
ra Zegrzyńskiego.

Zapraszamy na rejsy...

Projekt „Miejsca szególne. Mazowsze”
Do 10 czerwca w serockim Parku Miej-

skim oglądać będzie można wystawę murali, 
którą użyczyło nam Mazowieckie Centrum 
Kultury i Sztuki w Warszawie. Zapraszamy. 

Projekt Miejsca szczególne. Mazowsze 
jest rodzajem sztuki w przestrzeni publicznej 
zrealizowanym przez absolwentów Wydzia-
łu Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, którzy studiowali także w Pracow-
ni Technologii i Technik Malarstwa Ścienne-
go. Opiekunem artystycznym projektu jest 
pracujący w tej pracowni, Sylwester Piędzie-
jewski.

Grupa malarzy została poproszona 
o wykonanie obrazów na temat Mazowsza, 
które mają zostać zaprezentowane w róż-
nych ośrodkach regionu. Artyści mogli na-
wiązać do historii, architektury, krajobrazu, 
lokalnych tradycji i legend, wydarzeń poli-
tycznych bądź społecznych, znanych postaci 
czy kultury materialnej mazowieckich miast 
i miasteczek.

Sylwester Piędziejewski posłużył się hi-
storycznymi czarno – białymi fotografiami 
ukazującymi mieszkańców podwarszaw-
skich miasteczek. Oba zdjęcia opowiadają 
o ciężkich czasach i niewesołym życiu. Są 
też świadectwem narodowościowej różno-
rodności Mazowsza, które kiedyś zamieszki-
wane było przez Polaków, Rosjan, Niemców 
i Żydów. Ta wielokulturowość stała się też 
inspiracją dla niemal abstrakcyjnego obrazu 
Piędziejewskiego.

Bartek Leszczyna wybrał jako motyw 
swojego obrazu stację kolejową znajdującą się 
niedaleko Mińska Mazowieckiego. Powstał 
realistyczny widok szarych nasypów i pląta-
niny torów niknących wśród lasu.

Do mazowieckiej natury nawiązała Mag-
da Szymańska. Inspiracją jej pracy był widok 
pól z lotu ptaka; charakterystyczna mozaika 
geometrycznych figur, prostokątów i pasów 
oraz pojawiających się czasami pośród nich 
obiektów industrialnych. Artystka wykonała 
obraz zatytułowany „Mazowsze” we włoskiej 
technice zdobniczej sgraffito.

Miłośników starych samochodów na pew-
no zainteresuje obraz Pawła Stręka. Rozpozna-
ją na nim kultowy samochód marki Warszawa 
M 20, ukazany przez autora en face.

Grzegorza Stępniaka zainspirowały zaś 
widoki regionalnej architektury. „Pocztówka 
z Mazowsza” jest malarskim kolażem, wizją 
nieistniejącego miasta, w którym uważny ob-
serwator dostrzeże znane sobie widoki.

W projekcie biorą też udział Piotr Ko-
lasiński, autor obrazu przedstawiającego 
rozmowę Himilsbacha z Maklakiewiczem 
i Łukasz Majcherowicz, który wykonał obraz 
inspirowany historią II wojny światowej i ma-
larstwem rosyjskiego konstruktywisty, Kazi-
mierza Malewicza.

Wszystkie obrazy są przenośne i zostały 
wykonane nowatorską techniką malarstwa 
ściennego opracowaną przez Sylwestra Pię-
dziejewskiego.

Kuratorem projektu jest krytyk sztuki 
Eulalia Domanowska, a organizatorem Ma-
zowieckie Centrum Kultury i Sztuki w War-
szawie.

Źródło: http://www.mckis.waw.pl/

Eko stoisko w Serocku

W dniu 28 kwietnia 2013, na Rynku 
Miejskim w Serocku zorganizowane zostało 
Stoisko promocyjne Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku, „Dzień Ziemi 2013”.

Zorganizowanie stoisko miało na celu 
podniesienie świadomości ekologicznej wśród 
dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Miasta 
i Gminy Serock, wzbogacanie wiedzy o pozy-
tywnym wpływie wszelkich działań proekolo-
gicznych, propagowanie idei recyklingu i wła-
ściwego postępowania z elektro-odpadami.

Wszyscy zainteresowani mogli uzyskać 
od pracowników Referatu Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa informacje na 
temat nowego systemu odbierania odpadów 
komunalnych, a także informacje jak prawi-
dłowo segregować odpady. Dodatkowo w sto-
isku można było wypełnić i złożyć deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunlanymi.

Na stoisku ustawione zostały tablice dy-
daktyczne, zakupione w ramach dotacji Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie   dotyczą-
ce prawidłowej gospodarki odpadami, dzięki 
którym wszyscy zainteresowani mogli prze-
śledzić np. gdzie trafiają nasze odpady, jak 
następuje rozkład śmieci w czasie, a także jak 
należy postępować ze zużytymi bateriami.

Dodatkowo w stoisku przeprowadzane 
były konkursy ekologiczne – łamigłówki, 
quizy, wykreślanki, a każdy kto wziął udział 
w konkursie otrzymywał ekoupominek, np. 

komplet kredek ekologicznych, czy ekolo-
giczną torbę na zakupy.

Oprócz przeprowadzanych konkursów 
ekoupominki mogły odebrać osoby, które 
przyniosły do stoiska minimum 3 zużyte 
baterie i minimum 10 nakrętek od bute-
lek plastikowych. Dodatkowo osoby, któ-
re w dniach 2 -26 kwietnia dostarczyły do 
Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Serocku zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny i odebrały 
kupon mogły w Stoisku promocyjnym 
„Dzień Ziemi 2013”, odebrać sadzonki 
drzew i krzewów. Sadzonki oraz odbiór 
zebranego zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego zapewniła firma PRO-
EKO Zakład Przetwarzania ZSEE z Błonia. 
Osoby, które przyniosły najwięcej zużyte-
go sprzętu dostawały również eko – torby 
na zakupy.

Kulinarne stoisko wspierały Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich z Marynia, Dosina 
i Skubanki, które przygotowały eko-smako-
łyki, pyszne ciasta i przepyszną grochówkę, 
dzięki której można się było rozgrzać w ten 
pochmurny dzień.

Stoisko zostało dofinansowane w kwo-
cie 2413. zł przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

Pomimo deszczowej pogody cieszyło się 
dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, 
że na stałe wpisze się do kalendarza imprez 
organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 
w Serocku.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
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Wojciechowe Świętowanie
Jak co roku, w okolicach wspomnienia św. 

Wojciecha, w Serocku rozpoczęliśmy Wojcie-
chowe świętowanie. Zakończymy je 26 maja 
podczas festynu na serockim rynku.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się 
28 kwietnia 2013 r., od uroczystej sesji Rady 
Miejskiej, w której udział wzięli gospodarze 
Miasta i Gminy Serock, radni Rady Miejskiej, 
przedstawiciele rady powiatu legionowskiego, 
sołtysi, przedstawiciele wojska, policji, stra-
ży pożarnych, dyrektorzy szkół, kierownicy 
gminnych jednostek organizacyjnych, pra-
cownicy Urzędu Miasta i Gminy Serock oraz 
zaproszeni goście.

Życiorys i znaczenie działalności św. Woj-
ciecha dla chrześcijańskiej Polski w początkach 
jej państwowości przedstawił Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Artur Borkowski. O istocie 
patronowania przez biskupa naszemu miastu 
opowiedział krótko burmistrz Sylwester Sokol-
nicki. 

Uroczysta sesja była okazją do uhonoro-
wania osób, które wyróżniają się w działalno-
ści dla społeczeństwa gminy Serock. Grażyna 
Ewa Krzyczkowska - lekarz pediatra, która od 
wielu lat pracuje w serockim ośrodku zdro-
wia dbając o zdrowie najmłodszych i niosąc 

 26.04.13 r. odbył się Turniej Teni-
sa Stołowego. W zmaganiach wzięli udział 
zawodnicy z gminy Serock oraz pobliskich 
miejscowości. Oficjalnego otwarcia oraz wrę-
czenia nagród dokonał zastępca Burmistrza 
Pan Józef Zając w towarzystwie dyrektora 
OSiR Piotra Mulika. Turniej tenisa stołowego 
tradycyjnie już cieszył się wysoką frekwencją 
uczestników. 

28 kwietnia z kolei – na serockim ryn-
ku zgromadzili się amatorzy biegów. I bieg 
Wojciechowy, II nordic walking oraz bieg ro-
dzinny zgromadziły ponad 150 uczestników. 
Pomimo nieprzyjaznej aury sportowcom 

towarzyszył ogromny duch walki. Zwycięz-
cy otrzymali pamiątkowe puchary, medale 
oraz nagrody ufundowane przez sponsorów, 
a wszyscy uczestnicy – pamiątkowe medale 
i upominki. 

W sobotę 11.05.2013 r. na boisku w Ja-
dwisinie odbył się turniej 6 piłkarskich, roz-
grywany w kategorii OPEN, mogły się do nie-
go zgłosić dowolne drużyny. Amatorów piłki 
nożnej nie zabrakło w naszej gminie po raz 
kolejny, gdyż do turnieju zgłosiło się 10 ze-
społów. Spośród tej dziesiątki 8 drużyn w czę-
ści lub całości złożonych było z mieszkańców 
naszej gminy. Stawkę uzupełniły 2 drużyny 

przyjezdne – z Warszawy i pobliskiego Rem-
bertowa. Każda drużyna została nagrodzona 
pamiątkowym pucharem za zajęte miejsce. 

 12.05.213 r. po godzinie 17:00 w Ha-
li PZSP w Serocku rozpoczął się Otwarty 
Turniej Piłki Siatkowej, kończący sportowe 
Święta Patrona Serocka. Do turnieju zgłosiło 
się 7 drużyn. Ponieważ piłka siatkowa cieszy 
się co raz większym powodzeniem w naszej 
gminie stworzyliśmy cykl turniejów ,,Czte-
ry pory Roku”. Na kolejny zapraszamy już 
06.07.2013 r.

Wyniki przedsięwzięć sportowych – na 
stronie www.osir.serock.pl.

Dnia 28.04.2013 uczestnicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Serocku 
wzięli żywy udział w Wojciechowym Świę-
towaniu. Przedstawili inscenizację „Bu-
dząca się wiosna nad Jeziorem Zegrzyń-
skim”. Mieszkańcy Serocka śpiewali razem 
z niepełnosprawna młodzieżą „Wiosna, 
cieplejszy wieje wiatr” Skaldów, czy „Wio-
snę” Marka Grechuty. Pomimo pochmur-
nej pogody zrobiło się wesoło i kolorowo. 
Serock to miasto prawdziwej integracji, 
ludzi sprawnych, chorych, miasto ekologii, 
rozkwitającej zieleni i cudownego jeziora. 
Dziękujemy Ci św. Wojciechu.

Wojciechowe Świętowanie na sportowo:

We wszystkich dyscyplinach łącznie wzię-
ło udział ponad 200 osób. Każdy z uczestni-
ków dostał pamiątkowy medal. Zwycięzcy zaś 
otrzymali medale, statuetki, puchary i nagro-
dy ufundowane przez sponsorów. W biegu na 
5 km wystartował także Gabriel Tobor – bur-
mistrz partnerskiego miasta Radzionków. 

Po zakończeniu biegów rycerze z rozło-
żonego na rynku obozowiska piastowskie-
go zaprosili dzieci do zmierzenia się z nimi 
w walce na miecze lub szable. Zacięta walka 
pokazała, jak ogromny potencjał drzemie 

w młodych Serocczanach, którzy z radością 
przenieśli się w dawne czasy, przywdziewając 
średniowieczne stroje do walki.

Zgromadzona na rynku publiczność mo-
gła odwiedzić także stoiska promocyjne Urzędu 
Miasta i Gminy Serock. Pracownicy referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
przygotowali mnóstwo konkursów, w których 
można było wygrać ekoupominki. Można było 
także odebrać  sadzonki drzew i krzewów, po-
kazując kupon uzyskany w Miejsko Gminnym 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej, po przy-

niesieniu tam zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, oraz ekologiczne upominki za 
przyniesione zużyte baterie i korki od butelek. 

Stoisko ekologiczne dofinansowane zosta-
ło przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie. 

Nie zawiodły również panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich, które przygotowały smakołyki 
dla biorących udział w przedsięwzięciu oraz 
pyszną grochówkę dla sportowców biorących 
udział w biegu.

A.W.

im niezbędną pomoc oraz Antoni Seweryn 
Wieczorek – propagator tenisa stołowego 
w gminie Serock, zaangażowany w działal-
ność sportową młodzieży, autor Programu 
Rozwoju Tenisa Stołowego w gminie Serock 
realizowanego od czterech lat otrzymali me-
dale Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock. 
Agnieszka Lipska i Agata Dutkiewicz nato-
miast – założycielki i opiekunki jadwisińskich 
Violinek – wyróżnione zostały za wysokie 

osiągnięcia w dziedzinie kultury. Panie zo-
stały uhonorowane również upominkami od 
radnego Rafała Tyki. 

Po sesji – w serockim kościele odbyła się 
uroczysta Msza święta w intencji Serocczan, 
a potem pomimo niesprzyjającej pogody pu-
bliczność zgromadziła się na serockim rynku, by 
dopingować osoby biorące udział w I biegu woj-
ciechowym. Amatorzy sportu stanęli na starcie 
kilku dystansów: biegu na 5 km, biegu na 10 km, 
nordic walking oraz biegu rodzinnego. Do bie-
gu rozgrzewały dwie sportsmenki, zaproszone 
na uroczystość: Aleksandra Socha – Szelagow-
ski – polska szablistka, czterokrotna mistrzyni 
Polski, mistrzyni europy, medalistka mistrzostw 
świata, olimpijka z Aten, Pekinu i Londynu, 
a obecnie także żołnierz Centrum Szkolenia, 
Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz Berna-
deta Bocek –Piotrowska – trzykrotna olimpijka, 

19-krotna mistrzyni Polski, komentator zawo-
dów Pucharu Świata w biegach narciarskich 
w TVP2, mieszkanka Legionowa.  Oczywistej 
realizacji towarzyszyła przede wszystkim do-
bra zabawa oraz dopingowanie sobie nawzajem 
w pokonywaniu kolejnych kilometrów.
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„zalały: fale zegrzyńskiego jeziora. Nie brako-
wało także marynarzy i zegrzyńskich paskud. 
Okrzyki prezentujące grupy, instrumenty 
muzyczne, klaksony, bańki mydlane, tablicz-
ki, pompony – było głośno, barwnie, radośnie 
i efektownie. 

Po korowodzie zaprosiliśmy mieszkań-
ców do wspólnego zagrania Walczyka Se-
rockiego na fletach. Inicjatywa spotkała się 
z dużym zainteresowaniem, grupie zdeklaro-
wanych flecistów przewodziła grupa uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Serocku.

Wielkie emocje towarzyszyły na scenie 
uczniom i podopiecznym grup prowadzo-
nych przez instruktorów z Ośrodka Kultury 
w Serocku występującym – szczególnie tym, 
którzy po raz pierwszy prezentowali się przed 
tak wielką publicznością. 

Miłośnikom szant wielu muzycznych 
wrażeń dostarczył zespół Załoga dr. Bryga, 
a ci, którzy mają „bigbit” we krwi bawili się 
przy dźwiękach formacji The Fireballs. 

24 maja 2013 roku w hotelu Narvil w Se-
rocku odbyła się konferencja poświęcona  
50-leciu stopnia wodnego Dębe i Jeziora Ze-
grzyńskiego, zorganizowana przez Związek 
Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej, PGE Obrót S.A. 
oddział Warszawa oraz Urząd Miasta i Gminy 
w Serocku. W Konferencji udział wzięli par-
lamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
oraz samorządowcy z gmin należących do 
Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego i oko-
licznych powiatów, przedstawiciele instytucji 
publicznych, delegacje miast partnerskich 
gminy Serock, zaproszeni goście.

Uczestników konferencji powitali: bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester So-
kolnicki, dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie Leszek 
Bagiński oraz członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

Konferencja była odpowiednim momen-
tem do odznaczenia zasłużonych pracowni-
ków RZGW. Zenon Chęć Zastępca Dyrek-

tora RZG w Warszawie ds. Zarządu Zlewni 
Narwi w Dębem został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi, Henryk Wyszyński Kie-
rownik Nadzoru Wodnego Borowa został 
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, 
Mieczysław Białczak, Kierownik Nadzoru 
Wodnego Ostrołęka oraz Janusz Klusek, kie-
rownik Nadzoru Wodnego w Dębem otrzy-
mali Odznaczenia Środowiskowe za zasługi 
dla ochrony środowiska.

Podczas konferencji prelegenci przygoto-
wali wystąpienia, na następujące tematy.: Sto-
pień Wodny Dębe – 50 lat eksploatacji – Ze-
non Chęć, Zastępca Dyrektora Regionalnego 
Związku Gospodarki Wodnej w Warszawie 

ds. Zarządu Zlewni Narwi w Dębem, Fotore-
portaż z budowy Stopnia Wodnego Dębe na 
rzece Narew – Andrzej Zajbert, Generalny 
projektant DHV Hydroprojekt, jezioro Ze-
grzyńskie i jego marka – Piotr Lutek, ekspert 
w dziedzinie marketingu, promocji, PR.

Na zakończenie konferencji uczestnicy 
udali się w rejs statkiem po Jeziorze Zegrzyń-
skim.

Konferencja zrealizowana została w ra-
mach projektu „Silna Marka Jeziora Ze-
grzyńskiego”, dofinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Konferencja z okazji 50-lecia
stopnia wodnego Dębe i Jeziora Zegrzyńskiego

Zdawać by się mogło, że obchody Święta 
Patrona Serocka, św. Wojciecha każdego roku 
dostarczają takich samych emocji. Nic bar-
dziej mylnego. Zaangażowanie osób wspie-
rających organizatorów przedsięwzięcia oraz 

Najbardziej oczekiwanym jednak 
momentem był jak zwykle występ głów-
nej gwiazdy wieczoru. Maciej Maleń-
czuk z zespołem Psychodancing – jak 
się okazało – ma w Serocku wielu fanów. 

Zaproszona do wspólnej zabawy pu-
bliczność entuzjastycznie reagowała na 
kolejne przeboje Macieja, który prócz 
autorskich utworów, nadał efektowne 
nowoczesne brzmienie polskim przebo-

jom z dawnych lat. Festyn zakończył się 
pokazem sztucznych ogni. 

Dziękujemy za wspólną zabawę i już teraz 
zapraszamy na kolejne przedsięwzięcia orga-
nizowane na terenie gminy Serock. 

udział uczestników pokazują, że z roku na rok 
zainteresowanie inicjatywami związanymi 
z obchodami święta jest coraz większe. 

Tegoroczny festyn z okazji Wojciechowe-
go świętowania rozpoczął się – podobnie jak 
w roku poprzednim – barwnym korowodem, 
który przeszedł ze stadionu miejskiego na ry-
nek. Udział w korowodzie wzięły różne grupy, 
działające na terenie gminy: stowarzyszenia, 
koła, przedstawiciele placówek szkolnych, 
przedstawiciele instytucji z terenu gminy, 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Serock 
(ze św. Wojciechem na czele) oraz jednostek 
organizacyjnych, delegacje z miast partner-
skich oraz mieszkańcy i sympatycy Miasta 
i Gminy Serock.

Motywem przewodnim tegorocznych 
przedsięwzięć kulturalnych jest 50-lecie Je-
ziora Zegrzyńskiego. Patronat nad nimi objął 

Mateusz Kusznierewicz. Jubileusz ten stał się 
także hasłem przewodnim korowodu. Kre-
atywność uczestników przeszła nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Przez miasto przeszły 
wodne stworzenia, „przepłynęły” łodzie, ulice 

A.W.

Obchody Święta Patrona Serocka
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W dniach 15-30 kwietnia 2013 została 
przeprowadzona w placówkach oświatowych 
na terenie naszej gminy zorganizowana w po-
rozumieniu z pomysłodawcą – Fundacją eko-
logiczną ARKA - akcja pisania LISTÓW DLA 
ZIEMI. Idea akcji opiera się na pisaniu przez 
dzieci listów tematycznych do dorosłych, do-
tyczących w szczególności gospodarki odpa-
dowej i recyklingu, dbania o lasy, ekologicz-
nego stylu życia, oszczędzania energii i wody, 
opieki nad zwierzętami. Przed rozpoczęciem 
akcji fundacja ARKA przesłała gminie prawie 
dwa tysiące, czyli tyle ile mamy dzieci i mło-
dzieży w przedszkolach, szkołach podstawo-
wych i gimnazjach na terenie gminy, papierów 
listowych, wydrukowanych na makulaturze, 
plakaty dotyczące akcji oraz konspekt lekcji 
edukacyjnej i film, do wykorzystania przez 
nauczycieli przy prowadzeniu akcji.

Najciekawsze listy napisane przez dzie-
ci i młodzież zostały do 10 maja dostarczone 
przez szkoły do Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, gdzie spośród przeszło 
100 listów, wybraliśmy komisyjnie te najcie-
kawsze, najpiękniejsze, z przesłaniem dzieci do 
wszystkich, jakie kroki musimy podejmować 
aby chronić Ziemię – naszą kochaną planetę!!! 

Proste zasady, które powinniśmy wszyscy 
stosować, wspaniale przedstawiła w swoim 
liście dla ziemi Ekoludek Natalka Szachna - 
uczennica klasy V C ze Szkoły Podstawowej 
w Serocku

EKOLUDKOWE ZASADY
1. Chodząc do sklepu, nie kupujcie plasti-

kowych torebek. Rozkładają się chyba ze sto lat. 

bię wszystko byś była piękna i zielenią lśniła 
i o swój las już nigdy się nie martwiła.

Natalka Pawlak,
klasa I, Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

To tylko niektóre z listów…
Doceniając wysiłek dzieci i młodzież, 

którzy aktywnie włączyli się w pisanie LI-
STÓW DLA ZIIEMI na terenie naszej gminy 
postanowiliśmy nagrodzić i wyróżnić najcie-
kawsze prace.

W kategorii klas 0-3 Szkół podstawo-
wych: 

I miejsce – Natalia Pawlak, klasa I, Szkoła 
Podstawowa w Jadwisinie oraz Kajetan Mi-
choński, klasa II b. Szkoła Podstawowa w Se-
rocku

II miejsce – Hubert Sumiła, klasa 0, Szko-
ła Podstawowa w Serocku

III miejsce – Oliwia Szajda – klasa II b, 
Szkoła Podstawowa w Serocku

Wyróżnienia:
 Kacper Andryszczyk, Zuzia Kozłowska – 

uczniowie klasy III, Szkoła Podstawowa w Jadwi-
sinie, Klaudia Jankowska, Jakub Zachmacz, Aga-
ta Karpińska – uczniowie klasy III Zespołu Szkół 
w Zegrzu, Emilia Zaręba, Karolina Kiedrowska 
– uczennice klasy I Zespołu Szkół w Zegrzu

W kategorii klas 4-6 Szkół podstawo-
wych: 

I miejsce – Natalia Szachna, klasa V c, 
Szkoła Podstawowa w Serocku

II miejsce – Ola Mirońska, klasa VI a, 
Szkoła Podstawowa w Serocku

III miejsce – Katarzyna Drzewiecka, klasa 
VI, Zespołu Szkół w Zegrzu

Wyróżnienia: Gabrysia Sałata, Ewa 
Łaszcz, Piotr Moroz, Karolina Kowalska, 
Wiktoria Suszczyńska, Weronika Dąbrowska, 
Zuzia Wnukowska – uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Jadwisinie, Ola Klos, Asia Osiń-
ska – uczennice Szkoły Podstawowej w Se-
rocku, Patrycja Gardias, Bartek Banaszek, 
Paulina Suska, Gabriela Jankowska - ucznio-
wie Zespołu Szkół w Zegrzu

W kategorii Gimnazjum: 
I miejsce – Karolina Zbroniec klasa II 

Gimnazjum - Zespół Szkół w Zegrzu
II miejsce – Iga Jaworska – klasa II c 

– Gimnazjum w Serocku
III miejsce – Ola Kanigowska, Nata-

lia Jackiewicz, klasa II Gimnazjum - Zespół 
Szkół w Zegrzu

Wyróżnienia: Marta Woźniak klasa III 
Gimnazjum - Zespół Szkół w Zegrzu, Karoli-
na Kłosowska, Piotr Kozłowski, Natalia Goź-

lińska – uczniowie Gimnazjum w Serocku.
Autorzy najciekawszych prac otrzymają 

upominki. 
O terminie ich wręczenia powiadomimy 

Dyrektorów Szkół.
Dodatkowo z każdej szkoły najładniej-

szy list zostanie przesłany w formie skanu do 
Fundacji ARKA, gdzie spośród listów jurorzy 
wybiorą 100 listów, z całej Polski, które wezmą 
udział w konkursie internetowym prowadzo-
nym na Facebooku. 90 laureatów otrzyma 
drobne upominki (książki, płyty, gadżety), 
a 10 najpopularniejszych listów otrzyma cenne 
nagrody ufundowane przez Lasy Państwowe. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom ak-
cji pisania LISTÓW DLA ZIEMI. Wspólnie 
z Fundacją ARKA mamy nadzieję, że akcja 
przyczyni się do budowania prawidłowych 
postaw ekologicznych, a przedstawione w li-
ście Natalki Szachny - EKOLUDKOWE ZA-
SADY będą nieodłączne dla nas wszystkich. 

Dziękujemy również dzieciom i ich opie-
kunom z przedszkola w Zegrzu i w Serocku, 
które z przystąpiły do akcji, werbując do akcji 
pisania LISTÓW DLA ZIEMI, rodziców i na-
uczycieli.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa 

Lepiej wziąć płócienna torbę – teraz są takie 
śliczne i modne.

2. Wychodząc z pokoju zgaście światło. To 
nic nie kosztuje, a ile możecie zyskać.

3. Zakupcie do domu żarówki energoosz-
czędne, które posłużą na dłużej. Dzięki nim 
ochronimy zasoby naturalne.

4. Zepsuł Wam się telewizor. Nie wyrzu-
cajcie go, tylko zanieście do naprawy. Będzie 
mniej elektrośmieci, a i Wy pewnie przyzwy-
czailiście się do niego.

5. Naczynia myjcie w misce, nie pod bie-
żącą wodą. Każda kropla jest ważna, bo nie 
można myśleć tylko o sobie. Kobiety w Sudanie 
chodzą po nią dwadzieścia kilometrów.

6. Nie używajcie zbyt wiele detergentów. 
Wasz talerz nie musi błyszczeć, żeby był czysty.

7. Bierzcie prysznic zamiast kąpieli. Szyb-
ko i wygodnie. Zrelaksować można się na spa-
cerze ze mną.

8. Nie wyrzucajcie baterii i lekarstw. 
W wielu miejscach są do tego przeznaczone 
pojemniki.

Mam nadzieję, że powyższe punkty i krót-
kie wyjaśnienia przekonają Was do ochrony 
środowiska i będziecie razem ze mną najlep-
szymi ekoludkami na całej Ziemi.

Podsumowanie akcji „Listy dla Ziemi”
Proste rady i zasady przedstawili również 

Kajetan Michoński i Natalka Pawlak, w swo-
ich wierszowanych listach: 

Mieszkańcy planety Ziemia!
Chcę powiedzieć wszystkim Wam, że o Zie-

mię naszą dbam, więc wy także o nią dbajcie 
i jej już nie zaśmiecajcie. Kiedy wszyscy duzi, 
mali będą o planetę dbali, wtedy będzie czym 
się chwalić.

Trzeba śmieci segregować i jedzenia nie 
marnować. Nie wyrzucać śmieci w lesie, o tym 
echo głośno niesie. Ja na przykład zbieram kor-
ki, mam ich chyba cztery worki. Zbieram je dla 
chorych dzieci oraz segreguję śmieci.

Bardzo dużo do zrobienia jest dla Ziemi, 
więc do dzieła. Ja wam przykład dobry daję, 
dbać o ziemię nie przestaję. Gdy będziemy 
o nią dbali, bardzo mocno się starali, wtedy 
będzie piękna, czysta, prawie jak bezludna wy-
spa, tylko pełna dobrych ludzi – eko życie się 
nie znudzi.

Kajetan Michoński,
klasa II B, Szkoła Podstawowa w Serocku

Kochana Ziemio!
Piszę  do Ciebie bo martwię się wielce my-

ślę, że człowiek rani Twe zielone serce. Nie dba 
zabrudza rozrzuca śmieci tam gdzie popadnie 
jak leci. Raz do lasu, raz do morza,  jeziora lub 
rzeki przez to świat jest smutny i kaleki. Tonie 
w brudzie i plastiku, którego wciąż gromadzi 
bezliku.

Jestem małą osóbką mam siedem lat więc 
żyję krótko. Wiele widziałam i trochę wiem 
i nie podoba mi się co widzę.

Chcę być Twym zielonym super bohaterem nie 
chcę stać z boku być zwykłym zerem. Od dziś będę 
walczyć z zanieczyszczeniem. Wyłączę światło gdy 
zbędnie świeci, zakręcę wodę niech już nie leci. 
W parku i koło domu pozbieram wszystkie śmieci. 
Później je posegreguję by z makulatury ktoś zrobił 
tekturę lub pudełko na super adidasy a z nakrętek 
od butelek powstanie ekstra sweterek.

Przyrzekam Ci moja ziemio miła zro-
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28 kwietnia Formacja Taneczna Efekt 
z Ośrodka Kultury w Serocku zaprezentowała 
się podczas dnia tańca w ramach Ogólnopol-
skiego Festiwalu Teatru, Pieśni i Tańca w Cen-
trum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Profesjonalne 
jury - Jacek Sennewald, Andrzej Łukowski, Ra-
fał Roofi Kamiński oceniało choreografię i tech-
nikę tańca, dobór kostiumów i muzyki, pomy-
słowość, ogólny wyraz artystyczny. Spośród 
wielu barwnych zespołów w kategorii 13-15 
lat jury postanowiło przyznać III miejsce For-
macji Tanecznej EFEKT, która zaprezentowała 
układy taneczne pt. „Step by step” oraz „A teraz 
Ja powiem wam” przygotowanymi pod okiem 
instruktorki Katarzyny Sobieckiej-Tompo-
rowskiej. Serdecznie gratulujemy przyznanego 
miejsca i życzymy jeszcze wielu sukcesów.

Ośrodek Kultury w Serocku

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła 
Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu 
oraz Gimnazjum im. Konstantego Miko-
łaja Radziwiłła w Zegrzu w roku szkolnym 
2012/2013 uzyskały tytuł „Szkół Odkrywców 
Talentów”.

Wyróżnienie przyznawane jest przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji tym placówkom, 
które swoją działalnością przyczyniają się do 
odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień 
dzieci i młodzieży.

Tytuły „Szkół Odkrywców Talentów” 
stanowią ukoronowanie naszej wieloletniej 
pracy, której celem jest tworzenie właści-
wych warunków do rozwoju pasji i talentów 
uczniów oraz wspomaganie ich w osiąganiu 
sukcesów.

Zegrzyńskie szkoły
Szkołami Odkrywców Talentów

III miejsce Formacji Tanecznej EFEKT

30.04 - 01.05 br. w Centrum Kultury 
w Żyrardowie odbyły się eliminacje woje-
wódzkie 58. Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego. 

Centrum Szkolenia Łączności i Informa-
tyki w Zegrzu reprezentowało trzech wyko-
nawców: Blanka Zuzanna Lutomirska - re-
cytacja, Zuzanna Misiura – poezja śpiewana 
oraz Stefan Piekut – teatr jednego aktora.

Blanka Zuzanna Lutomirska rywali-
zowała w konkursie z 28 uczestnikami.

Za swoją prezentację otrzymała wyróżnienie. 
Był to debiut młodej artystki. Na co dzień 
Blanka jest członkiniom grupy teatralnej 
„Teatr Impresja”, z którym współpracę roz-
poczęła we wrześniu 2012 r. Jest tegoroczną 
maturzystką oraz mieszkanką gminy Serock 
(Stasi Las).

Bardzo serdecznie gratulujemy, życząc 
wielu twórczych pomysłów oraz artystycz-
nych sukcesów.

Tekst i zdjęcie: Betina Dubiel

Eliminacje do 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

„O panu Tralalińskim” organizowany 
przez Klub Zastów w Warszawie został roz-
strzygnięty. 

Jury w składzie pani Barbara Kowalczyk, 
pani Anna Smolak i pan Dariusz Krysiak wy-
brali najładniejsze prace złożone na konkurs. 
Wśród nagrodzonych prac znalazły się prace 
dzieci i młodzieży z Ośrodka Kultury w Se-

rocku wykonane pod okiem instruktorki Pani 
Pauliny Nowaczyk  - Pisarskiej. 

W kategorii wiekowej 7 – 10 lat
I MIEJSCE Zuzanna STRAUCHOLD, lat 

10, za pracę pt. „Córka Tralalurka”
W kategorii wiekowej 11 – 13 lat
III MIEJSCE Zosia TRZEŚNIEWSKA, lat 

11, za pracę pt. „Gazaciarz Tralaleciarz”

W kategorii wiekowej 14 – 16 lat
I MIEJSCE Jolanta TOMCZAK, lat 14, , 

za pracę pt. „Doktor Tralaloktor”
W kategorii wiekowej powyżej 17 lat
I MIEJSCE Damian Sosnowski, lat 17,  za 

pracę pt. „Kucharka”

Serdecznie gratulujemy!!!

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kukiełka 2013 
na postać z wiersza Juliana Tuwima

Powiatowy Konkursu Plastycznego „Lo-
komotywa” organizowany przez Miejską i Po-
wiatową Bibliotekę Publiczną w Legionowie 
- rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto konkurs plastycznym „Lo-
komotywa” o zasięgu powiatowym organizo-

wanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę 
Publiczną w Legionowie. W konkursie udział 
brały dzieci w  wieku 6-10 lat.

Podopieczni instruktorki plastyki 
z Ośrodka Kultury w Serocku  - Pani Pauli-
ny Nowaczyk – Pisarskiej: Anna Strauchold 

oraz Kacper Sasin otrzymali wyróżnienia. 
Serdecznie gratulujemy.

Wręczenie nagród odbyło się dnia 15 ma-
ja (środa) 2013 r. godz. 19.15 w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie 
przy ul. W. Broniewskiego 7.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Lokomotywa” 

I miejsce dla dziecięcej grupy teatralnej Remiza z Ośrodka Kultury w Serocku w pół-
finałach 13. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich ma na celu prezentację dorobku arty-
stycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych Mazowsza, inspirowanie 
instruktorów do poszukiwania nowych form pracy ze swoim zespołem oraz pobudzenie 
aktywności artystycznej dzieci i młodzieży. Festiwal od lat cieszy się wielkim zaintereso-
waniem wśród młodzieżowych i dziecięcych grup teatralnych Mazowsza. Co roku w fi-
nale bierze udział około 250 osób Organizatorem Festiwalu jest Mazowieckie Centrum 
Kultury i Sztuki. Festiwal organizowany jest w dwóch etapach. Półfinały odbywają się 
w Ostrołęce, Ciechanowie i w Radomiu. W finale Festiwalu biorą udział także laureaci jego 
półfinałów oraz laureaci Festiwalu Srebrna Maska organizowanego przez Centrum Kultury 
i Sztuki w Siedlcach. Dziecięca Grupa Teatralna Remiza z Ośrodka Kultury w Serocku wzię-
ła udział w półfinałach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 
Adaptacja przedstawienia w wykonaniu grupy, przygotowanego pod okiem instruktorki 
i reżyserki Anny Kutkowskiej, pt. „Igraszki z Diabłem” zostało wytypowane jako najlepsze 
w kategorii teatrów dziecięcych i otrzymało I miejsce. Tym samym grupa weźmie udział 
w finale i zagra na deskach Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
22 czerwca. Życzymy powodzenia w finale i jeszcze wielu sukcesów aktorskich.

I miejsce grupy teatralnej „Remiza”
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Pierwszy konkurs plastyczno – technicz-
ny „Dziecięce rady na odpady” adresowany 
był do uczniów szkół podstawowych i po-
dzielony został na 2 kategorie:

• kategoria I -  uczniowie klas 0-III 
(w tym dzieci sześcioletnie z przedszkoli), 
które miały wykonać ekologiczną zabawkę 
dowolną techniką z wykorzystaniem ma-
teriałów ekologicznych recyklingowych 
(makulatura, butelki, puszki, baterie, ma-
teriał itp.).

• kategoria II- uczniowie klas IV-VI, 
które również z wykorzystaniem materia-
łów ekologicznych recyklingowych mia-
ły wykonać przedmiot użyteczny, który 
mógłby znaleźć zastosowanie w życiu co-
dziennym. 

Na prace dzieci czekaliśmy do 17 maja 
2013 r. Zaskoczyła nas ogromna ilość do-
starczonych prac – przeszło 100, ale przede 
wszystkim pomysłowość dzieci, które po-
kazały jak wspaniałe zabawki i przedmioty 
funkcjonalne można wykonać z odpadów, 
teoretycznie już nieużytecznych, ale w któ-
rych dzieci potrafiły odnaleźć piękno i uchro-
nić je przed wrzuceniem do kosza. 

Spośród ocenianych prac Komisja nagro-
dziła te najbardziej pomysłowe, ale także te, 
które docenione zostały za staranność i zgod-
ność z tematyką konkursu. 

W I kategorii wiekowej (klasy 0-III, 
w tym przedszkola z terenu gminy).

Komisja Konkursowa przyznała:
I miejsce – Maja Orłowska – klasa I, 

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie, zabawka 
STRUŚ 

II miejsce – Olga Prus – klasa I, Szkoła 
Podstawowa w Jadwisinie, zabawka SMOK,

oraz Jakub Borkowski – klasa III, Szkoła 
Podstawowa w Serocku, zabawka ŻYRAFA,

III miejsce – Maja Kozieł - klasa II, Szkoła 
Podstawowa w Jadwisinie, zabawka JEŻ

oraz Ala Błachnio – Przedszkole w Seroc-
ku, zabawka PINGWIN

Dodatkowo Komisja przyznała 10 wyróż-
nień:

1. Jakub Cielenkiewicz - klasa IIa, Szko-
ła Podstawowa w Serocku, zabawka GRZE-
CHOTKA,

2. Zuzia Kłębek - Przedszkole w Serocku, 
zabawka WESOŁA STONOGA

3. Natalia Wożniak - klasa III, Szkoła 
Podstawowa w Jadwisinie, zabawka KOSZY-
CZEK Z GAZET

4. Jakub Kołak – klasa I, Zespół Szkół 
w Zegrzu, zabawka CZOŁG

5. Dagmara Czestkowska - klasa IIIb, 
Szkoła Podstawowa w Serocku, zabawka SA-
MOLOT,

6. Paweł Wiśniewski – klasa I, Szkoła 
Podstawowa w Serocku, zabawka ŻAGIEL

7. Jakub Żak - klasa IIIa, Szkoła Podsta-
wowa w Serocku, zabawka LALKA,

8. Julia Chmura klasa I, Szkoła Podstawo-
wa w Jadwisinie, zabawka Lalka,

9. Oliwia Jasińska –Przedszkole w Zegrzu, 
zabawka LALKA

10. Maja Janiszewska - klasa IIa, Szkoła 
Podstawowa w Jadwisinie, zabawka KOTEK

W II kategorii wiekowej (klasy IV-VI)
Komisja Konkursowa przyznała:
I miejsce – Weronika Krawczyk, klasa VB,  

Szkoła Podstawowa w Serocku, LAMPKA
II miejsce – Zuzanna Murawska, klasa 

VB,  Szkoła Podstawowa w Serocku, STOJAK 
NA PARASOLE

III miejsce – Olga Trejber, klasa Va,  
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli 
Kiełpińskiej, KWIETNIK oraz Wiktoria 
Stefaniak, klasa VI, Zespół Szkół w Zegrzu, 
LAMPKA

Dodatkowo Komisja przyznała 6 wy-
różnień:

1. Liwia Prorok, klasa Va, Szkoła Podsta-
wowa w Serocku, ŻYRANDOL

2. Anna Jelonek, klasa Va, Szkoła Podsta-
wowa w Serocku, SZAFA

3. Mateusz Wdowiak, klasa IV, Zespół 
Szkół w Zegrzu, PERKUSJA

4. Zosia Piotrowiak, klasa IVa, Szkoła 
Podstawowa w Jadwisinie, SZKATUŁKA

5. Rafał Roman, klasa VB, Szkoła Podsta-
wowa w Serocku, STOLIK

6. Wiktoria Gutowska, klasa VIa, Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, 
TOREBKA

Zdobywcy I, II i III miejsca oraz wyróż-
nieni w obu kategoriach otrzymają dyplomy 
i nagrody, pozostali uczestnicy konkursu dy-
plomy i upominki za udział.

Drugi konkurs „Jestem EKO – konkurs 
wiedzy o środowisku przyrodniczym i eko-
logii” przygotowany został dla młodzieży 
gimnazjalnej. Konkurs odbywał się w dwóch 
etapach. Etap I – szkolny, w którym brało 

udział przeszło 50 osób przeprowadzony zo-
stał w szkołach, 8 maja 2013 roku. Ucznio-
wie mieli do rozwiązania test, składający 
się z 30 pytań zamkniętych, obejmujących 
zagadnienia z zakresu środowiska przyrod-
niczego, ochrony przyrody oraz ekologii na 
poziomie gimnazjum (m. in. formy ochrony 
przyrody w gminie Serock, podstawy wiedzy 
o środowisku przyrodniczym). 

Do II etapu, który został przeprowadzony 
21 maja 2013 w Urzędzie Miasta i Gminy w Se-
rocku, zakwalifikowało się 18 uczniów. Etap ten 
był oczywiście trudniejszy od pierwszego, a po-
legał  na rozwiązaniu testu składającego się z 20 
pytań zamkniętych i 3 pytań otwartych. Na roz-
wiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. 

Komisja Konkursowa przyznała:
I miejsce – 31 pkt - Kaja Felczak, II a Gim-

nazjum w Serocku,
II miejsce – 29,5 pkt - Aleksandra Ku-

czyńska, II b Zespół Szkół w Zegrzu,
III miejsce – 27 pkt - Marta Cesarz, 

II a Gimnazjum w Serocku oraz Karolina 
Kłosowska, III a Gimnazjum w Serocku,

Dodatkowo Komisja przyznała 4 wyróż-
nienia:

Iga Jaworska – 26 pkt, II c, Gimnazjum 
w Serocku,

Klaudia Szymańska – 26 pkt, I b, Gimna-
zjum w Woli Kiełbińskiej,

Emilia Kamola – 26 pkt, II a, Gimnazjum 
w Serocku,

Aleksandra Socha – 26 pkt, II a, Gimna-
zjum w Serocku

Zdobywcy I, II i III miejsca oraz wyróż-
nieni otrzymają dyplomy i nagrody, pozostali 
finaliści dyplomy i upominki za udział.

Zwycięzcom oraz wyróżnionym w obu 
konkursach serdecznie gratulujemy i zapra-
szamy do udziału w kolejnych konkursach 
organizowanych przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock. 

Oczywiście wszyscy laureaci oraz wyróż-
nieni, a także uczestnicy etapu finałowego zo-
stali nagrodzeni cennymi nagrodami - szcze-
góły na stronie www.serock.pl

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Podsumowanie konkursów ekologicznych: „Dziecięce rady
na odpady” oraz „Jestem EKO – konkurs wiedzy
o środowisku przyrodniczym i ekologii” 


