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URZĘDNICY O SWOJEJ PRACY

Pan RAFAŁ KARPIŃSKI

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:

Od jak dawna pracuje Pan w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku? Jaką funkcję 
pełni Pan  w urzędzie?

W Urzędzie Miasta i Gminy Serock pracu-
ję od 15 września 2010 r. Zajmuję stanowisko 
Kierownika Referatu Obsługi Rady Miejskiej 
i Spraw Prawnych (RMP). Wcześniej praco-
wałem w administracji rządowej w wojewódz-
twie, zajmując się m.in. regulowaniem stanów 
prawnych nieruchomości przeznaczonych pod 
budowę dróg krajowych. 

Czym zajmuje się Pana referat, ile osób 
w nim pracuje?

Referat RMP zajmuje się: obsługą kance-
laryjno-biurową oraz merytoryczno-prawną 
Rady Miejskiej w Serocku, koordynowaniem 
realizacji zadań Burmistrza jako organu wy-
konawczego Miasta i Gminy, zapewnieniem 
obsługi merytoryczno – prawnej organów gmi-
ny, urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta 

i Gminy oraz prowadzeniem spraw kadrowych. 
W skład referatu wchodzą następujące stano-
wiska: 2 stanowiska ds. obsługi Rady, 1 stano-
wisko ds. kadrowych oraz kierownik Referatu. 

Co Pan lubi w swojej pracy? 
Odpowiedzialność za merytoryczno – praw-

ną realizację zadań organów gminy sprawia, że 
praca na tym kierowniczym stanowisku wymaga 
ciągłego monitorowania zmieniających  się prze-
pisów prawa i dostosowywania prawa miejscowe-
go (uchwał, zarządzeń), a to wiąże  się z realiza-
cją moich zainteresowań. Praca w administracji 
samorządowej daje wiele satysfakcji i możliwości 
poczucia spełnienia i odpowiedzialności. Gmina 
jako podstawowa jednostka samorządu teryto-
rialnego, której idea narodziła się w opozycji do 
władzy scentralizowanej daje możliwość współ-
udziału przy realizacji zadań na rzecz społeczno-
ści lokalnej. Urząd Miasta i Gminy jest miejscem 
pracy „blisko ludzi” w imię i na rzecz rozwiązy-
wania lokalnych problemów. Wspieranie w tej 
działalności organów gminy (Burmistrza oraz 
Rady Miejskiej), a przy okazji podnoszenie wła-
snych kompetencji daje wiele satysfakcji.  

A co jest dla Pana trudne?
W swojej pracy staram się dostrzegać wszelkiego 

rodzaju przeszkody, jednakże mimo tego stanowczo 
dążyć do realizacji zamierzonego celu. Przeszkoda-
mi tymi mogą być np. niejednoznacznie brzmiące 
przepisy prawa, które prowadzą do  różnych inter-
pretacji. Trudne może być zatem przekazywanie 
informacji, że danego zamierzenia zrealizować nie 
można w sposób jaki oczekuje wnioskodawca. 

A po pracy - jakie ma Pan pasje, zainte-
resowania, jak spędza Pan wolny czas? 

Swój wolny czas przeznaczam dla rodziny, 
żony Beaty oraz czteroletnich córek: Karoliny 
i Pauliny. Interesuje mnie motoryzacja, sport, mu-
zyka, gra w szachy, czytanie czasopism i książek 
o tematyce technicznej. Lubię aktywnie spędzać 
czas, a konkretnie jazda na rowerze, siłownia, mon-
towanie i naprawa różnych rzeczy (np. samochód, 
rower, prace związane z utrzymaniem domu). 

Co Pan lubi w Serocku?
Miasto i Gmina Serock posiada wypraco-

waną przez ostatnie lata solidną markę miej-
sca. Taki wizerunek samorządu daje powody 
do dumy oraz zachęca do jeszcze większego 
wysiłku. Równie ważne jest dla mnie najbliższe 
otoczenie, a konkretnie współpracownicy two-
rzący sprzyjającą atmosferę pracy. W głównej 
mierze z tych względów czuję się zaszczycony 
możliwością pracy w serockim ratuszu.

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu suk-
cesów w pracy.

Agnieszka Woźniakowska

Wakacje dobiegły końca. W powietrzu czuć już pierwsze powiewy jesieni – drzewa 
stroją się w purpurowe liściaste szaty, na komodach stają ludziki z kasztanów i żołędzi, 
karty książek przekładamy liśćmi. I chociaż żal mijającego lata, to słoneczne dni prowo-
kują, by jesieni wyjść naprzeciw i zachwycić się tym, co proponuje. 

W Informatorze - podsumowujemy wydarzenia ostatniego miesiąca: obchody 60-le-
cia działalności sportowej pod egidą KS „Sokół” Serock, konkursy związane z ogrodem, 
przedsięwzięcia kulturalno – rozrywkowe na terenie gminy i zapraszamy na kolejne. 
Szczególną uwagę, chcielibyśmy, aby zwrócili Państwo na zaproszenie do uczestnictwa 
w cyklu spotkań o historii naszej gminy - uzyskaliśmy na nie dofinansowanie z funduszy 
unijnych. Mamy nadzieję, że wspólnie porozmawiamy o historii miejsc i ludzi.

Zapraszamy do lektury, a na jesienne – coraz dłuższe wieczory – życzymy dużo ciepła. 
Redakcja
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Aktualności Inwestycje gminne
ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY 

PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO 
W WIERZBICY

W dniu 30.06.2013 r. zakończono  prze-
budowę wodociągu azbestocementowego 
w miejscowości Wierzbica. W  ramach za-
dania wybudowano nowy przewód wodo-
ciągowy z rur PE o łącznej długości 1419 mb, 
przełączono istniejące przyłącza wodociągo-
we do nowego przewodu oraz wybudowano 
nowe, brakujące przyłącza wodociągowe do 
posesji. Całkowita wartość zadania wyniosła 
445.704,46 zł brutto. Wykonawcą sieci był 
Zakład Usług Budowlanych „INWOKAN” 
z siedzibą w Wyszkowie.

Przebudowa wodociągu azbestocemen-
towego w Wierzbicy dofinansowana została 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki,  w kwocie  383.800,00 zł.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY 
KANALIZACJI W JADWISINIE

W Jadwisinie zakończyła się budowa ka-
nalizacji sanitarnej w ulicach Dworkowej, 
Konwaliowej i Szaniawskiego z przepompow-
nią ścieków. W ramach zadania wybudowano 
302 m sieci kanalizacji grawitacyjnej, 2x390 m 
sieci kanalizacji tłocznej oraz 18 szt przyłączy 
kanalizacyjnych.

PRZEBUDOWA ULICY JUZISTEK
W Zegrzu kończy się przebudowa jezdni, 

zjazdów, chodników i skrzyżowania z ulicą 
Groszkiewskiego na ulicy Juzistek. Nawierzch-
nia wyspy ronda wykonana została z kostki 
granitowej gr. 8 cm, zjazdy z kostki brukowej 
gr. 8 cm, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm. 
Jezdnia przebudowana została na odcinku dłu-
gości ponad 360 m.

SPOTKANIE BURMISTRZA 
Z MIESZKAŃCAMI 
BOROWEJ GÓRY

7 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie 
burmistrza Sylwestra Sokolnickiego z miesz-
kańcami gminy, tym razem w Borowej Gó-
rze. W spotkaniu udział wzięła liczna grupa 
mieszkańców wsi – ponad 70. osób. Poruszo-
no ważne dla mieszkańców sołectwa tematy 
dotyczące m.in.:

- planów związanych z kanalizacją i wo-
dociągami na terenie Borowej Góry 

- wątpliwości związanych z nowym syste-
mem odbierania odpadów komunalnych na 
terenie gminy

- sugestie dotyczące rozkładów jazdy 
i trasy komunikacji miejskiej

- sugestie dotyczące wybudowania i wy-
znaczenia wyjazdu z Borowej Góry

MODERNIZACJA SYSTEMU
WODOCIĄGOWEGO

W REJONIE BOROWA GÓRA
Rozpoczyna się budowa sieci wodociągo-

wej w Borowej Górze. Prace prowadzone będą 
na ulicach: Lipowa, Nasielska, Poprzeczna, 
Długa. Zostanie wykonane prawie 3 tyś. me-
trów sieci oraz 2 tyś. metrów przyłączy wo-
dociągowych. Planowany termin zakończenia 
robót wyznaczony jest na 30.04.2014 r.

Relacja z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Serocku
29 lipca 2013 r. odbyła się XXXIX Sesja 

Rady Miejskiej w Serocku. Porządek obrad 
obejmujący 18 punktów został rozszerzony 
o dodatkowy punkt dotyczący rozpatrzenia 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na wykorzystanie symbolu Miasta i Gminy 
Serock.

W związku z zakończeniem służby na 
stanowisku Komendanta Komisariatu Poli-
cji w Serocku Przewodniczący Rady Miej-
skiej oraz Burmistrz złożyli na ręce Pana 
Rafała Trzaskomy wyrazy uznania za za-
angażowanie, odpowiedzialność i codzien-
ną troskę o sprawy mieszkańców Miasta 
i Gminy Serock. Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej wyróżnili również, należące do Kół 
Gospodyń Wiejskich – Halinę Nałęcz oraz 
Iwonę Garbulińską. Obie panie brały udział 
w tegorocznej XIII już edycji konkursu ku-
linarnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów”, Iwona Garbulińska za-

jęła w tym konkursie I miejsce, Halina Na-
łęcz zdobyła wyróżnienie.

Następnie przystąpiono do realizacji po-
rządku obrad. W pierwszej kolejności został 
rozpatrzony przedłożony przez burmistrza 
projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock - obręb 20, zgodnie z którym 
tereny na obszarze planu w głównej mierze, 
zgodnie z wnioskami właścicieli gruntów, 
zostały przeznaczone pod realizację funk-
cji usługowo-mieszkaniowej. Uchwała zo-
stała przyjęta przy 8 głosach za, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. W związku z roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Ma-
zowieckiego dotyczącym części uchwały Nr 
342/XXXVII/2013 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock - sekcja F1 obręb Jadwisin 
podjętej na poprzedniej sesji Rady Miejskiej, 
burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej pro-
jekt uchwały, z treści której wynikało udzie-

- pytania dotyczące Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego

- sugestie związane z budową chodnika do 
Zegrza – temat szczególnie ważny dla miesz-
kańców Borowej Góry, których dzieci od wrze-
śnia będą uczęszczały do szkoły w Zegrzu.

CERTYFIKAT
„EUROPEJSKI REJESTR 
RENOMOWANYCH”

 Ośrodek Kultury w Serocku z dniem 
30 lipca otrzymał Certyfikat pn. „Euro-
pejski Rejestr Renomowanych”, który daje 
prawo do udziału w Programie Gospo-
darczo-Konsumenckim Euro Renoma. 
Wyróżnienie Ośrodka jest efektem pozy-
tywnego wyniku badań wizerunkowych 
przeprowadzonych na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego.

Certyfikat to wyróżnienie oraz oznaka 
prestiżu, wśród konkurencji, podkreślenie 
wysokiego poziomu działalności oraz zwięk-
szenie zaufania potencjalnych klientów.

PIES CZEKA
NA CZŁOWIEKA

KONKURS
 „NAJPIĘKNIEJSZE
 DARY ZIEMI”

Zapraszamy do udziału w II edycji 
Konkursu „Najpiękniejsze dary zie-
mi” organizowanego przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock. Celem konkur-
su jest kultywowanie oraz popularyza-
cja tradycji ludowych, najciekawszych 
dziedzin plastyki ludowej z wykorzy-
staniem do wykonania kompozycji wy-
łącznie naturalnych oraz ekologicznych 
materiałów i produktów.

Konkursem będą objęte dary Ziemi 
(wieńce, kosze dożynkowe), z poszcze-
gólnych sołectw oraz organizacji (np. 
Kół Gospodyń Wiejskich, Kół Pszczela-
rzy, Kół Łowieckich), biorących udział 
w korowodzie.

Konkurs zostanie przeprowadzo-
ny podczas obchodów „Święta Darów 
Ziemi” w Woli Kiełpińskiej w dniu
8 września 2013 r. 

Szukamy właściciela lub osoby chętnej 
do adopcji ok. 7 letniego labradora. Piesek 
ma bardzo łagodne usposobienie. Znalezio-
ny został w niedzielę 11 sierpnia 2013 roku, 
w godzinach popołudniowych w okolicach 
Ośrodka Exploris w Serocku, przy ulicy Wy-
zwolenia.  

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji
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ZAPROSZENIE
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z bezpłatnych spotkań i szkoleń informacyjnych organizowanych w Urzędzie Miasta
 i Gminy Serock, Rynek 21, 05-140 Serock. w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy 

w Serocku, a Fundacją eBiznes Club. Spotkania mają na celu rozbudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizowanie
 różnego rodzaju szkoleń dla osób podejmujących/rozwijających działalność gospodarczą, przedsiębiorców i inwestorów.

 

Najbliższe szkolenie będzie miało miejsce 30.09.2013 r.
o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.
Szkolenia obejmować będą następujące zagadnienia:
• Opis zasad 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.
•  Omówienieprzykładowych projektów realizowanych w Gminie 

Serock.

 S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y
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

lenie zgody na wniesienie skargi na przed-
miotowe rozstrzygnięcie nadzorcze. Projekt 
uchwały uzyskał akceptację radnych.

W dalszej kolejności radni podjęli uchwa-
łę w sprawie nadania drodze położonej we 
wsi Jachranka nazwy ul. Słoneczny Zakątek.

Rada Miejska zaakceptowała przed-
łożone przez burmistrza projekty uchwał 
określające szczegółowe wymagania dla 
przedsiębiorców ubiegających się o uzyska-
nie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczystości cie-
kłych, jak również działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Akceptację radnych uzyskał również 
przedłożony projekt uchwały w sprawie 
przekazania mienia komunalnego, (przeka-
zanie do: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Se-
rocku samochodu należącego wcześniej do 
Straży Miejskiej; Samorządowego Przed-
szkola w Zegrzu infrastruktury związanej 
z placem zabaw oraz wyposażenia).

Mając na względzie bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz osób przebywających se-

zonowo na terenie Miasta i Gminy Serock, 
również z inicjatywy burmistrza, została 
podjęta uchwała, zgodnie z którą udzielono 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Powiatu Legionowskiego z przeznacze-
niem na realizację zadania inwestycyjnego 
związanego z budową chodnika w drodze 
powiatowej ul. Nasielska w Serocku w wyso-
kości 100.000 zł.

W dalszej części dokonano zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
wprowadzono zmiany w budżecie Mia-
sta i Gminy Serock. Zmiany były przede 
wszystkim podyktowane przystąpieniem 
gminy do realizacji projektu „Szkoła na 
6” dofinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, który 
będzie realizowany od 02.09.2013 r. do 
30.06.2014 r. w czterech szkołach pod-
stawowych w roku szkolnym 2013/2014. 
Wprowadzono również dotację przyzna-
ną przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na zadanie „Demontaż, 
odbiór, transport i utylizacja wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta 
i Gminy Serock w 2013 roku”. Dokona-
no również zmian w budżecie w związku 
z otwarciem przetargów na zadania in-
westycyjne.

W odpowiedzi na wniosek złożony przez 
Komendanta 26 Wojskowego Oddziału Go-
spodarczego Jednostki Wojskowej Nr 4809 
w Zegrzu, Rada Miejska wyraziła zgodę na 
umieszczenie herbu gminy Serock na ozna-
kach rozpoznawczych na mundurach ww. 
jednostki wojskowej.

Radni zgłosili zapytania i interpela-
cje, na które uzyskali odpowiedź ze strony 
burmistrza. W punkcie dotyczącym spraw 
różnych sołtysi miejscowości Stanisławowo 
i Nowa Wieś podziękowali burmistrzowi 
za pomoc w zorganizowaniu uroczystości 
w ich sołectwach.

Szczegółowe informacje znajdą się 
w protokole z XXXIX sesji Rady Miejskiej 
w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych

Od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
zaczął w naszej gminie funkcjonować nowy 
system odbierania odpadów komunalnych. 

Po pierwszych tygodniach trudno jeszcze 
o pełną ocenę sprawności funkcjonowania no-
wego modelu gospodarki odpadami. Na jego 
ustabilizowanie, zmianę przyzwyczajeń miesz-
kańców, na pewno potrzeba nieco więcej czasu. 

Aby system działał sprawnie potrzebna 
jest dobra współpraca nie tylko urzędu gmi-
ny i przedsiębiorcy odbierającego odpady 
komunalne, ale przede wszystkim z uwagi, iż 
system został stworzony z myślą o mieszkań-
cach, to sprawność działania systemu opiera 
się na ich zaangażowaniu w odpowiednie 
funkcjonowanie systemu. 

Podsumowując początkowe tygodnie 
działania w naszej gminie nowego modelu 
gospodarki odpadami nasuwają się jednak 
pierwsze ważne spostrzeżenia, na które nale-
ży zwrócić uwagę:

• Po pierwsze HARMONOGRAM
Nie wszyscy mieszkańcy gminy stosu-

ją się do opracowanego harmonogramu. 
Poszczególne rodzaje odpadów należy wy-

stawiać w określonych w harmonogramie 
terminach. Jest to istotne nie tylko ze wzglę-
dów porządkowo – estetycznych ale również 
organizacyjnych, ponieważ odbiór poszcze-
gólnych rodzajów odpadów odbywa się za 
pomocą różnych środków transportu – inne 
samochody mogą odbierać odpady zmiesza-
ne, inne odpady segregowane.

• Po drugie SEGREGACJA
W nowym systemie gospodarki odpada-

mi komunalnymi niezwykle ważna jest pra-
widłowa segregacja odpadów. O zasadach se-
gregacji pisaliśmy już niejednokrotnie, stale 
są dostępne na stronie internetowej urzędu, 
ale również do każdego właściciela nieru-
chomości ulotka dotycząca segregacji została 
przesłana łącznie z informacją o indywidual-
nym numerze konta, na które należy apłacać 
opłatę za odbieranie odpadów. 

Prawidłowa segregacja jest ważna ponie-
waż od tego uzależniona jest wysokość opłaty 
za odbieranie odpadów. Mieszkańcy którzy 
segregują będą płacić mniej za odbieranie 
odpadów. Nie należy zatem w workach na 
segregację mieszać odpadów podlegających 
segregacji z odpadami, które do odpadów se-

gregowanych nie powinny trafiać. Poza tym 
od poprawności segregacji zależy osiągnięcie 
przez gminę odpowiednich, nałożonych usta-
wowo, poziomów odzysku poszczególnych 
rodzajów odpadów segregowanych.  

• Po trzecie STOPIEŃ ZAPEŁNIENIA 
WORKÓW

Worki z odpadami segregowanymi wy-
stawiamy wtedy, gdy są napełnione. 

Jeśli w danym miesiącu, w terminie od-
bioru odpadów segregowanych nie uda się 
zapełnić worka odpadami, prosimy dopeł-
niać worek odpadami przez kolejny miesiąc 
i wystawić go dopiero wówczas gdy będzie 
zapełniony (np. w kolejnym miesiącu gdy 
wypada termin odbioru odpadów segrego-
wanych). 

Ważne jest również aby zgniatać odpady 
np. butelki plastikowe, przed wrzuceniem 
do worka. Pozwala to na ograniczanie ich 
objętości i tym samym zostawienie miej-
sca w worku na kolejne odpady. Minima-
lizowanie objętości odpadów oraz dbałość 
o wystawianie worków zapełnionych jest 
ważne ze względów ekonomicznych i eko-
logicznych.

• Po czwarte GODZINY ODBIORU 
ODPADÓW i REKLAMACJE

Odbiór odpadów prowadzony jest przez 
przedsiębiorcę w godzinach 8.00-20.00. Pro-
simy zatem o wystawianie odpadów w dniu 
odbioru do godziny 8.00 rano i zgłaszanie 
reklamacji o nieodebranych odpadach, nie 
wcześniej niż następnego dnia po planowa-
nym odbiorze przez przedsiębiorcę. 

Większość odnotowanych reklamacji 

zgłaszanych przez mieszkańców była nie-
uzasadniona i związana była z wystawianiem 
odpadów w terminach niezgodnych z har-
monogramem lub w godzinach niezgodnych 
z godzinami odbioru.

• Po piąte ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

W ramach zorganizowanego systemu od-
bierania odpadów komunalnych, odbierane 

są odpady od mieszkańców, powstające w go-
spodarstwach domowych. Przypominamy, że 
instytucje oraz osoby prowadzące działalność 
gospodarczą, w wyniku, której powstają od-
pady komunalne, zobowiązani są do zawie-
rania indywidualnych umów na odbieranie 
odpadów. 

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Podsumowanie pierwszych tygodni funkcjonowania
nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie gminy Serock

Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Serocku
7 sierpnia na zaproszenie burmistrza Sylwestra Sokolnickiego Serock od-

wiedził Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasan A. Hasanow wraz 
z małżonką. Spotkanie było okazją do omówienia kierunków współpracy pomię-
dzy samorządami.

Republikę Azerbejdżan i gminę Serock łączy postać Witolda Zglenickiego 
– bohatera polskiego i azerbejdżańskiego, „polskiego nobla”, filantropa, geologa, 
nafciarza, odkrywcy złóż i pioniera wydobywania ropy z dna morskiego w Baku. 
Rodzina Zglenickiego mieszkała na terenie gminy Serock, a po śmierci ciało bo-
hatera spoczęło na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej - miejscowości należącej do 
gminy Serock. Również Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej nosi 
imię Witolda Zglenickiego.

Przedstawiciele ambasady biorą udział corocznie w święcie szkoły w Woli 
Kiełpińskiej.

Powyższe aspekty związane z naszym wspólnym bohaterem - Witoldem Zgle-
nickim powodują, że Republika Azerbejdżanu zabiega o nawiązanie kontaktów 
z naszą gminą, między innymi poprzez współpracę ze szkołą w Woli Kiełpińskiej.

To niewątpliwie ważne i na pewno nie ostatnie spotkanie w perspektywie 
tego współdziałania pomiędzy naszymi samorządami.

Agnieszka Woźniakowska - Redakcja
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Co nowego w oświacie od 1 września 2013 r.
Od września 2013 r. rodzice będą mniej 

płacić za pobyt dziecka w przedszkolu/od-
dziale przedszkolnym w szkole podstawowej 
prowadzonym przez gminę.  

Za pięć godzin pobytu dziecka w przed-
szkolu rodzice nic nie płacą (pobyt w całości 
finansowany przez gminę), natomiast za każ-
dą kolejną godzinę korzystania ze świadczeń 
przedszkola rodzice będą płacić 1zł.  

Od września gmina Serock zwiększa 
liczbę miejsc przedszkolnych o dodatkowy 
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej 
w Zegrzu. Według dotychczasowych sza-
cunków liczba miejsc przedszkolnych w pla-
cówkach prowadzonych przez gminę Serock 
pozwalała na duże zaspokojenie potrzeb w  
zakresie miejsc przedszkolnych. 

W wakacje trwały przygotowania do 
przyjęcia dzieci przedszkolnych w szkole 
w Zegrzu. 

Odmalowano salę usytuowaną w cią-
gu klas I-III szkoły podstawowej, położono 
nowe wykładziny i wstawiono kolorowe szaf-
ki i mebelki dla przedszkolaków. Pod potrze-
by najmłodszych przygotowano także szatnię. 
Bibliotekę szkolną zlokalizowano naprzeciw-
ko świetlicy szkolnej, co powinno sprzyjać 
korzystaniu z oferty biblioteki w czasie poby-
tu w szkole poza lekcjami.

W roku szkolnym 2013/2014 w klasach
I-III szkół podstawowych będzie realizowany 
projekt wspierający rozwój uczniów pt. „Szko-
ła na 6” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej Priorytet IX Rozwój wykształce-
nia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziała-
nie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych. 

W szkołach będą prowadzone następują-
ce rodzaje zajęć:

- zajęcia logopedyczne,
- gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia dla dzieci mających trudności 

w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dys-
leksją,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdo-
bywaniu umiejętności matematycznych,

- zajęcia rozwijające zainteresowania 
dzieci uzdolnionych matematycznie i przy-
rodniczo.   

Zajęciami zostanie objętych 349 uczniów 
w czterech szkołach podstawowych. Zajęcia 
odbywać się będą w grupach liczących od 3 do 

8 uczniów w zależności od specyfiki zajęć.  Do 
prowadzenia zajęć zostaną zakupione pomoce 
dydaktyczne, sprzęt komputerowy, specjali-
styczne oprogramowanie, sprzęt sportowo – re-
kreacyjny. Wartość przyznanego dofinansowa-
nia wynosi 177.152,00 zł, z czego 52.352,00 zł 
stanowią środki na zakup wyposażenia. 

Zasady rekrutacji i udziału w projekcie pt. 
„Szkoła na 6” będą dostępne od września na 
stronie internetowej gminy oraz w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto 
i Gminę Serock.

Od września zmieni się także firma przy-
gotowująca posiłki dla przedszkolaków oraz 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Serocku. W wyniku przeprowadzonego 
przetargu nieograniczonego została wyło-
niona następująca firma do prowadzenia 
żywienia:  INVESTO Kamil Stopikowski, ul. 
Piastowska 32, 82-500 Kwidzyn.  

Gmina Serock zapewnia bezpłatny trans-
port oraz opiekę w autobusie uczniom upraw-
nionym do dowożenia, z uwagi na odległość 
od szkoły/przedszkola. 

W wakacje zostały także wyłonione firmy 
przewozowe do dowożenia uczniów do szkół.

Sosnowska 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 
9/286,   

-  Powiatowy Zespół Szkół i Placówek 
Specjalnych w Legionowie - Firma TRANS-
-TOM Tomasz Zieliński, 05-126 Nieporęt, ul. 
Dworcowa 4.

Harmonogramy jazdy autobusów zosta-
ną podane uczniom i rodzicom w szkołach 
przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

W wakacje wykonano szereg prac przy-
gotowujących budynki i pomieszczenia do 
jak najlepszego przyjęcia dzieci oraz uczniów 
do przedszkoli i szkół.  

Największymi inwestycjami realizowanymi 
w wakacje były remonty dachów, w tym: kom-
pleksowa wymiana dachu na budynku Samo-
rządowego Przedszkola w Zegrzu wraz obrób-
kami blacharskimi, wybudowaniem kominów, 
zamontowaniem rynien, wykonaniem insta-
lacji odgromowej, oraz wymiana części po-
krycia dachowego na budynku Zespołu Szkół 
w Zegrzu, wraz z  dociepleniem stropodachu, 
wymianą rynien spustowych oraz wykonaniem 
instalacji odgromowej w tej części dachu.

Aktualnie, oprócz tego, że dachy dają 
poczucie bezpieczeństwa, to budynek przed-

Spacer po Serocku - ciekawe miejsca!

Z inicjatywy burmistrza Miasta i Gminy 
Serock rozpoczęto akcję znakowania cieka-
wych historycznie i turystycznie miejsc w Se-
rocku oraz na terenie całej gminy pod hasłem 
„Spacer po Serocku”.

W roku szkolnym 2013/2014 uczniów do 
poszczególnych szkół dowozić będą:

- szkoła podstawowa, gimnazjum i przed-
szkole w Serocku, firma Przewóz Osób 
Krzysztof Kmoch, 07-203 Somianka, Jackowo 
Górne 17,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli 
Kiełpińskiej, dwie trasy dowożenia – Firma  
„SANIMAX – Transport s.c.”  Janusz Sosnow-
ski i Monika Sosnowska 01-142 Warszawa, ul. 
Sokołowska 9/286,

- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie, Ze-
spół Szkół w Zegrzu – Firma „SANIMAX 
– Transport s.c.” Janusz Sosnowski i Monika 

szkola wspaniale się prezentuje wraz z od-
świeżoną elewacją. 

W innych placówkach oświatowych wy-
konywano drobniejsze prace remontowe i na-
prawcze polegające na:

- remoncie podłogi w sali gimnastycznej 
w ZSP w Woli Kiełpińskiej,

- modernizacji placu rekreacyjnego przy 
przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,

- cyklinowanie podłóg i malowanie sal 
w przedszkolu, szkole podstawowej i gimna-
zjum w Serocku.

Alicja Melion
- dyrektor ZOSiP

Zainstalowano dwie tablice w Serocku, 
pierwsza stanęła na zabytkowym, średnio-
wiecznym, serockim rynku, kolejna pojawi-
ła się na ogrodzeniu posesji przy ul. Rybaki 
i informuje o tym, że w drewnianym, białym 
domku przebywał niegdyś znany malarz Pa-
blo Picasso.

W planie są kolejne tablice informacyjne, 
które będą sukcesywnie umieszczane na tere-
nie miasta i gminy. Urząd Miasta i Gminy jest 
otwarty na wszelkie sugestie mieszkańców, 
dotyczące wyboru nowych lokalizacji tablic 
i wskazania ciekawych miejsc zarówno w Se-
rocku jak i na terenie całej gminy.

Redakcja

W dniu 11 sierpnia 2013 r.  po burzowym 
poprzednim dniu i deszczowej nocy w za-
mkniętym akwenie wodnym potocznie zwa-
nym oczkiem wodnym w Zegrzu wystąpiło 
masowe śnięcie ryb.

Informacja o dziwnym zachowaniu się 
ryb tzn. gwałtowne ruchy, szybkie podpływa-
nie pod powierzchnię wody i tzw. „dzióbko-
wanie” - łapanie powietrza, przewracanie się 
i śnięcie, pojawiała się w godzinach rannych 
dnia 11 sierpnia i jej źródłem byli okoliczni 
wędkarze.

Do gminy oficjalna informacja o maso-
wym śnięciu ryb i prośba o pomoc dotarła 
z Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego o godzinie 8.15.

W trybie pilnym na polecenie Burmistrza 
- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
podjął decyzję o uruchomieniu akcji ratowa-
nia ryb w akwenie i zbierania już śniętych ryb 
przez gminne jednostki OSP.

W porozumieniu z Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej do akcji skiero-
wane zostały jednostki OSP Serock, OSP Wola 
Kiełpińska i OSP Gąsiorowo, które około go-
dziny 10.00 rozpoczęły działania ratownicze. 
Z ramienia Komendy Powiatowej PSP Legio-
nowo na miejscu zdarzenia koordynatorem 
działań był asp. sztab. Tomasz Kołodziński.

Zabezpieczenie miejsca prowadzenia ak-
cji poprzez wyłączenie z ruchu odcinka drogi 
- tzw grobli w Zegrzu i wyznaczenie objazdu 
dokonali wspólnie funkcjonariusze Komisa-
riatu Policji w Serocku i Straży Miejskiej.

Akcja ratownicza polegała na dotlenieniu 
pompami i kurtynami wodnymi dotkniętego 
przyduchą akwenu. W trakcie działań Ko-

menda Powiatowa PSP w Legionowie zadys-
ponowała dodatkowo do akcji jednostki OSP 
Legionowo, Nieporęt i Kąty Węgierskie z kur-
tynami wodnymi i pompami. Ponadto łodzie 
motorowe gminnych jednostek OSP i PZW 
pływały po akwenie wzruszając i dotleniając 
wodę.

Działania ratownicze straży pożarnych 
i korzystna zmiana pogody /lekki wiatr i ob-
niżenie temperatury/przyniosły pozytywny 
skutek. Około godziny 12-13  ryby przestały 
podpływać do brzegu i dzióbkować.

Pomiar tleny w zbiorniku dokonany przez 
przedstawicieli WIOŚ i PZW jednoznacznie 
wskazywał na poprawę dotlenienia akwenu.

Niestety skutki przyduchy były tragicz-
ne. Już dnia 11 sierpnia strażacy gminnych 
jednostek OSP i członkowie PZW zebrali 
około 200 - 250 kg. śniętych ryb. Były to 
głównie ogromne tołpygi i leszcze. W dniu 
12 sierpnia członkowie PZW zebrali jesz-
cze ponad tonę ryb, które stopniowo wy-
pływały na powierzchnię. Martwe okazy 
ważyły nawet 50-60 kg. Codziennie zebra-
ne ryby odbierane były przez firmę utyli-
zacyjną.

W ocenie przedstawicieli WIOŚ i władz 
PZW najbardziej prawdopodobną przyczyną 
wystąpienia przyduchy i śnięcia ryb były nie-
korzystne warunki pogodowe. Wiarygodna 
i ostateczna przyczyna śnięcia ryb określona 
zostanie po wszechstronnej analizie próbek 
wody pobranych przez przedstawicieli WIOŚ 
z różnych części zbiornika.

Akcja ratowania i zbierania śniętych ryb 
w niedzielę dnia 11 sierpnia trwała do godzi-
ny 15. 45. Słowa uznania należą się wszystkim 
strażakom jednostek OSP i PSP uczestniczącym 
w akcji, władzom i członkom Oddziału Mazo-
wieckiego PZW,  jednostce WOPR, Straży Miej-
skiej i Komisariatowi Policji w Serocku.

Działania ratownicze osobiście obserwo-
wali  Starosta Legionowski Jan Grabiec oraz 
Bur-mistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki

Z ramienia gminy działania koordynował 
z-ca Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego Edward Kowalewski. Na miej-
scu zdarzenia byli Kierownik Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego  Jan Wie-
lechowski i Prezes Legionowskiego WOPR 
Krzysztof Jaworski.

Edward Kowalewski
Zarządzanie Kryzysowe

Śnięte ryby w zegrzyńskim „oczku”



10 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 11INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK10 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 11INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Nikt w wakacje 1939 roku w Polsce nie 
spodziewał się, że to będzie ostatni czas na 
odpoczynek, choć napięcie w europejskich 
państwach rosło od kilku miesięcy. Nikt nie 
spodziewał się, że 1 września dzieci zamiast 
wyruszyć do szkoły, będą musiały „pójść na 
wojnę”. Ojcowie wielu z nich własnymi ręka-
mi zrobili im – często pierwsze w życiu i naj-
piękniejsze w życiu – buty do szkoły, a wojna 
ciężkimi buciorami weszła do ich życia. 

W kontekście wszystkich ofiar wojen-
nych, cierpienia, bólu i całej wojennej rzeczy-
wistości najtrudniejszym dla mnie tematem 
jest sytuacja dzieci, którym wojna odebrała – 
spokojne dzieciństwo, beztroskę, pozytywne 
emocje, a zmusiła do oglądania śmierci rodzi-
ców, rodzeństwa, tortur bliskich, niszczenia 
domów i wszystkiego, co do tej pory było dla 
nich całym światem. Pamiętam słowa dziadka 
– małego wówczas chłopca – który po kilku-
dziesięciu latach ze łzami w oczach mówił, że 
już nigdy potem nie bawił się w wojnę. 

Kilkuletnie umysły dzieci nie rozumiały 
tego, co się dzieje – kiedy matka ramionami 
wieszała się na szyi tatusia i płakała tak, jak 

nigdy wcześniej nie płakała. Kiedy po prze-
rażająco głośnym przelocie samolotów po 
niebie – ich bliscy spali na ziemi tak dziwnie 
– z otwartymi oczami i nie odezwali się na-
wet, kiedy dzieci głośno ich wołały.

Trudno wyobrazić sobie, co czuły dzieci, 
kiedy świat trawił ogień, kiedy tygodniami 
zabraniano im wychodzić na podwórko, i upo-
minano, żeby kromkę chleba z kolacji zostawić 
na śniadanie. Trudno wyobrazić sobie świat 
dziecka, w których zamiast liter uczono, gdzie 
uciekać, kiedy zabiorą ich rodziców. Trudno 
wyobrazić sobie uczucia tych dzieci, które po-
zytywnie przeszły selekcję i trafiły do dziecię-
cych obozów pracy i bały się zapytać, dlaczego 
„dostały lanie” od strażników, chociaż wyko-
nały tyle pracy, na ile sił im starczyło. 

Te kilkuletnie podczas wybuchu wojny 
dzieci – dorastały wraz z kolejnymi walkami, 
nadziejami i klęskami. Nie próbowały rozumieć 
– po prostu stawiały czoła wrogowi i wymu-
szonej rzeczywistości – stawały się żywicielami 
rodzin, żołnierzami, opiekunami młodszych. 
I marzyły – wszystkie o tym samym – by które-
goś dnia obudzić się po przespaniu całej nocy 

KIERMASZ

RZECZY UŻYWANYCH

na rynku miejskim w Serocku

22 WRZEŚNIA 2013 R.
(NIEDZIELA)

W GODZINACH 9.00 -  14.00 

Podobnie jak poprzednio, ze 
względów organizacyjnych oso-
by, które chciałyby sprzedawać swo-
je rzeczy proszone są o potwierdzenie 
uczestnictwa pod numerem telefonu
22 782-88-35 w godz. 8.00 – 16.00.

Stanowiska handlowe GRATIS! 
Zapraszamy!

Organizator: Referat Spraw
Obywatelskich UMiG Serock

Dla jednych sposób na spędzenie wolnego 
czasu, dla innych zabawa, a dla jeszcze innych 
sposób na dodatkowe pieniądze w domo-
wym budżecie. Już po raz trzeci z inicjatywy 
burmistrza Miasta i Gminy Serock na rynku 
miejskim odbyła się garażowa wyprzedaż.

Kiermasz rzeczy używanych, bo o nim 
mowa, cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców gminy Serock.

W ostatnią niedzielę sierpnia frekwencja 
była największa jak do tej pory, ponieważ 
zgłosiło się ponad 80 osób handlujących. 

Bardzo dziękujemy za zgłoszenia oraz za 
miłe słowa podczas rozmów telefonicznych. 

Dla tych co jeszcze nie mieli okazji uczest-
niczyć w charakterze kupujących, czy sprze-
dających informujemy, że kolejne wietrzenie 
szaf i garaży już 22 września 2013 r. (niedzie-
la) w godzinach 9.00 – 14.00. Mamy nadzieję, 
że nasze wspólne zaangażowanie przełoży się 
na dobrą zabawę.

Poniżej przedstawiamy regulamin kier-
maszu „w pigułce”:

1.Kiermasz odbywa się w niedzielę w go-
dzinach od 9:00 do 14:00.

2. Uczestnictwo w kiermaszu jest bezpłat-
ne, ale ze względów organizacyjnych należy 
dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nu-

merem telefonu 22 782-88-35 w godzinach 
pracy urzędu podając imię, nazwisko, telefon 
kontaktowy, i adres e-mail.

3. Stanowiska na kiermaszu wyznaczone 
są przez organizatorów i przydzielane  uczest-
nikom w drodze losowania.

4. Losowanie stanowisk odbywa się od 
godziny 8:00.

5. W losowaniu uczestniczą osoby wcze-
śniej zapisane w terminach podanych przez  
organizatora.

6. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić 
swoją obecność do organizatora w dniu kier-
maszu do godziny 9:00.

7. O godzinie 9:30 wygasa „rezerwacja” 
stanowisk dla osób wpisanych na listę. Pod 
warunkiem, iż będą wolne miejsca, będzie 
możliwość zajęcia stanowiska przez osoby, 
które nie zgłosiły się wcześniej telefonicznie, 
a będą chciały sprzedawać swoje rzeczy.

8. Uczestnik kiermaszu zapewnia sobie 
we własnym zakresie stolik handlowy, krze-
sełka, parasole i inne potrzebne mu sprzęty.

9. Po zakończonym kiermaszu, każdy 
uczestnik zobowiązany jest do sprzątnięcia 
stanowiska jakie zajmował.

Serdecznie zapraszamy!
Organizator: Referat Spraw Obywatelskich

Zapraszamy na kolejny kiermasz

Długość odnowionego odcinka ścieżki 
wynosi ok. 2,5 km, początek zaczyna się 
na końcu ulicy Rybaki, gdzie znajduje się 
witacz i tablica z przebiegiem ścieżki oraz 
regulaminem zachowania się na ścieżce. 
Trasa biegnie wzdłuż Jeziora Zegrzyń-
skiego, obok rezerwatu Jadwisin i kończy 
się w Rezerwacie Wąwóz Szaniawskiego. 
Trasę ścieżki możemy pokonać pieszo lub 
rowerem.

Na trasie ścieżki znajduje się 11 tablic dy-
daktycznych, elementy małej infrastruktury – 
ławki, kosze, a także miejsce piknikowe wypo-
sażone w ławki, stoliki z zadaszonymi wiatami. 
Z myślą o najmłodszych zostały postawione 
w miejscu piknikowym dwie gry terenowe, 
które uatrakcyjnią pobyt na ścieżce i poprzez 
zabawę wzbogacą wiedzę o faunie i florze. 

Cennych informacji dostarczą nam ta-
blice dydaktyczne, które tematyką nawiązują 

do walorów przyrodniczych znajdujących się 
na trasie ścieżki, do Jeziora Zegrzyńskiego, 
Rezerwatu Jadwisin i Rezerwatu Wąwóz Sza-
niawskiego, a także do flory i fauny występu-
jącej na tym terenie Możemy poznać miesz-
kańców zbiorników wodnych, roślinność 
wodną, gatunki drzew, cele i formy ochrony 
przyrody.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo-turystyczna 
Serock – Jadwisin

W minioną sobotę, 27 lipca, o godzinie 14, 
na serocki rynek zjechały jaguary. Zlot zorga-
nizowany był przez Stowarzyszenie Sympaty-
ków Nowej Wsi oraz Jaguar Club Poland. Go-
ści, mieszkańców i turystów powitał zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając 
wraz z Prezesem Stowarzyszenia - Dariuszem 
Stradomskim. Burmistrz otworzył imprezę 
i życzył wszystkim dobrej zabawy. Właściciele 
zaprezentowali swoje auta, chętnie dyskutowa-
li  o szczegółach motoryzacyjnych, pozwolili 
także wsiąść do  pojazdów. Po krótkim postoju 
pojazdy wyruszyły w eleganckim korowodzie 
na festyn „Krzyśki” do Nowej Wsi, tam wzięły 
udział w święceniu pojazdów oraz we wspólnej 
zabawie.

Redakcja

Zlot Jaguarów w Serocku

Z kart historii...
bez broni w ręku, by przejść się chodnikiem bez 
strachu wyglądając za róg budynku. 

II wojna światowa rozpoczęła się 1 wrze-
śnia 1939 roku – atakiem III Rzeszy na Polskę. 
Podczas 6 lat wojny zginęło ponad 6 milio-
nów Polaków i ponad 70 milionów ludności 
z całego świata. Miasta europejskie, szcze-
gólnie polskie – zostały niemal całkowicie 
zniszczone. Najstraszniejsza wojna w historii 
europejskich i światowych państw. 

Pamiąteczki
Pamiąteczki zasuszone - nieba róż.
Na pudełku tyrol i jabłoń.
Takie proste było wszystko: chleb i nóż.
a teraz gdzie opadło?
Takie proste byłyby lata
- zasuszone dziś w książkach płatki.
Jak obrazki zielenią odczuć?
Niewypukłe obrazki, gładkie.
[Nie ma ciebie, nie będzie, po co
szukać gwiazdek w czarnej sali?
Tylko pamięć wysycha - potok,
świat - klinika trocinowych lalek.]
Dziecinnieje mi ziemia znów
zamykana w tajemnice pudełek.
Oddalony smutek snów
jak nad śmiercią rzucona przełęcz.
Srebrny kluczyk. Nakręcane ptaszki -
- pomniejszone pozytywki zdarzeń.
A to wszystko maleńkie obrazki
powieszone na potężnym konarze.

K.K.BACZYŃSKI, marzec 41 r.

„Było obrazem troski,
kiedy widziałem go

siedzącego na stercie gruzu.
Miał tylko dziewięć lat, a nagle 

został żywicielem rodziny”.
JULIEN BRYAN

http://odkrywcy.pl

Agnieszka Woźniakowska - Redakcja
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Festyn z okazji Święta Wojska Polskiego

Podczas dnia otwartego 10 sierpnia 
2013 r. strażacy z jednostki OSP Serock 
chcieli pokazać na czym polega ich służba 
i praca. Wszyscy chętni mogli przyjść do 
strażnicy i zobaczyć z bliska sprzęt strażac-
ki będący na wyposażeniu stowarzyszenia, 
oraz umundurowanie specjalne używane 
w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Tego dnia druhowie byli do dyspozycji od-
wiedzających. Wyjaśniali zainteresowanym 
zasady działania sprzętu oraz warunki jego 
zastosowania. Chętnie odpowiadali na py-
tania związane z zawodem strażaka, sprzę-
tem specjalistycznym, wozami bojowymi. 
Ciekawscy i odważni zarówno ci młodsi 
jak również trochę starsi mogli na chwilę 
stać się strażakami wkładając kask i pró-

bując własnych sił przy obsłudze prądow-
nicy wodnej - potocznej sikawki. Strażacy 
nie zapomnieli również o pokazie ratow-
nictwa drogowego, podczas którego za-
demonstrowali  skuteczność posiadanego 
sprzętu w trakcie uwalniania zakleszczo-
nych w samochodzie Fiat 126 P pasażerów.  
Prezentacja miała podwójny wymiar - była 
j przestrogą dla tych, którzy traktują kodeks 
drogowy oraz podstawowe zasady bezpie-
czeństwa na drodze jak spółkę z ograniczo-
ną odpowiedzialnością  oraz jednocześnie 
uświadomiła zebranym jak trudna jest co-
dzienna praca strażaka.

Krzysztof Kita
Fot. Sławomir Czerwiński 

– Naczelnik OSP Serock

To był cud
15 sierpnia 1920 roku, w święto Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pry-
sły marzenia bolszewickich przywódców 
o „czerwonych sztandarach powiewających 
nad Atlantykiem”.

Ówczesne działania wojenne na linii 
frontu pod Radzyminem stanowiły ostatnią 
szansę utrzymania niedawno odzyskanej 
przez Polskę niepodległości. Przeciwnik nie 
spodziewał się, że zmęczone kilkudniowym 
odwrotem oddziały polskie (broniące stolicy) 
będą stawiać poważny opór. Jednak na przed-
polach Warszawy-pod Radzyminem, który 
stał się symbolem dramatycznych wydarzeń 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku – spotkał bol-
szewików wielki zawód. Tego dnia ponieśli 
ostateczną klęskę.

Bitwa Warszawska 1920 roku zadecydo-
wała o niepodległości Polski i przyszłości całej 
Europy. Nieprzypadkowo ówczesny szef bry-

tyjskiej misji dyplomatycznej w Polsce, lord 
D`Abernon, nazwał ją „osiemnastą decydującą 
bitwą w dziejach świata”. W powszechnej świa-
domości historycznej Polaków ta dramatyczna 
bitwa z wojskami sowieckimi o Radzymin 
i Warszawę zapisała się jako „Cud nad Wisłą”.

Motocykliści pamiętają
Obchody rocznicowe tej jednej z najbar-

dziej spektakularnych bitew w dziejach oręża 
polskiego, porównywanej ze zwycięstwem 
pod Grunwaldem oraz Wiedniem, na trwałe 
wpisały się do  narodowej tradycji.

Znaczący wkład w kultywowanie pamięci 
o „Cudzie nad Wisłą” mają motocykliści, któ-
rzy uczestnicząc w corocznym zlocie motocy-
klowym, śladami wydarzeń  wojny w obronie 
Ojczyzny w sierpniu 1920 roku, oddają hołd 
jej bohaterom.

Około 1000 maszyn, z motocyklem  po-
wiewającym serocką flagą prowadzonym 

przez zmotoryzowanego sołtysa Skubian-
ki (Marka Bilińskiego), wjechało z rykiem 
silników i klaksonów na serocki rynek. Tu 
właśnie komandor rajdu wraz burmistrzem 
Sylwestrem Sokolnickim złożyli okoliczno-
ściową wiązankę pod tablicą pamiątkową na 
ścianie ratusza. Wielka liczba przeróżnych, 
często „niekonwencjonalnie” wyglądających 
motocykli i motocyklistów robiła ogromne 
wrażenie. Przez kilkadziesiąt minut mogli-
śmy podziwiać nie tylko wspaniałe maszy-
ny, motorowe gadżety i oryginalne stroje ale 
również zastanowić się nad siłą pasji łączą-
cej wszystkich motocyklistów i siłą rocznicy, 
która stała się przyczyną i celem zlotu jed-
nocześnie.

W rajdzie udział wzięło również wielu 
mieszkańców - motocyklistów - z naszej gmi-
ny, serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy za rok.
Beata Roszkowska - Redakcja

Dni otwarte w jednostce OSP Serock

XII MotoCud dla pamięci
14 sierpnia w Zegrzu odbył się festyn 

z okazji Święta Wojska Polskiego.
Festyn rozpoczął pokaz szermierczy w 

wykonaniu członków Wojskowego Zespołu 
Sportowego z Zegrza (Blanka Błach, Mate-
usz Nycz, Seweryn Brzozowski). Pokaz po-
prowadził wicemistrz olimpijski w szermier-
ce Robert Andrzejczuk.

Niezwykle podniosłym momentem dla 
zasłużonych mieszkańców Miasta i Gminy 
Serock było wręczenie medali i odznaczeń 
Ministra Obrony Narodowej medalami „Za 
zasługi dla obronności kraju”, podziękowań 
przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Syl-
westra Sokolnickiego,

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Se-
rocku - Artura Borkowskiego,

Komendanta Uzupełnień Warszawa - 
Śródmieście - ppłk Adam Bednarza,

Komendanta Centrum Szkolenia Łącz-
ności i Informatyki w Zegrzu płk Ireneusza 
Fura.

Na wniosek Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień Warszawa Śródmieście, Mini-
ster Obrony Narodowej decyzją nr 2383/
KADR z dn. 9 listopada 2012 r. wyróżnił 
za zasługi dla obronności kraju rodziców, 

Podczas interaktywnego spektaklu pt. 
„Budzenie Królewny Marudy” aktywny 
udział brali nie tylko najmłodsi widzowie. 
Dwójka aktorów Hanna Kochańska i Jacek 
Zawada niezwykłą inwencją umieli rozbawić 
i zachęcić także widzów dorosłych do udziału 
w spektaklu.

Chwilę później na scenie pojawili się lau-
reaci X Jubileuszowego Przeglądu Piosenki 
Wojska Polskiego z bogatym repertuarem 
piosenek wojskowych od pieśni patriotycz-
nych przez poezję śpiewaną po muzykę roz-
rywkową.

których, co najmniej trzech synów odbyło 
służbę wojskową.

Medal Złoty: 
- Gutowska Danuta.
 
Medal Srebrny otrzymali:
- Bańska Regina
- Bański Tadeusz 
- Ciuraj  Janina 
- Godlewska Halina 
- Gryc Jadwiga 
- Gryc Edward
- Jakubczak Krystyna
- Jakubczak Jerzy
- Kurek Barbara
- Nałęcz Halina
- Nałęcz Janusz
- Ptasiewicz Barbara

- Ptasiewicz Zdzisław
- Zalewska Agnieszka.
Chwilę późnej na scenie przygasły świa-

tła, widać było, jak ukradkiem, pod osłoną 
ciemności, muzycy zajmują swoje miejsca...
Pojawił się wyczekiwany zespół Lachersi
- współcześni performersi muzyki lachow-
skiej w składzie:

Tomek Jarosz - wokal
Sylwester Groń- wokal, klarnet
Sławomir Bryniak - wokal, trąbka
Maciej Nieć - instrumenty klawiszowe
Kuba Nieć - gitara elektryczna
Paweł Stec - gitara basowa
Grzegorz Strączek - perkusja
Finaliści piątej edycji telewizyjnego show 

„Must be the music. Tylko muzyka” bawili 
publiczność ponad półtoragodzinnym pro-
gramem. Zgromadzona publiczność przeko-
nała się, że tradycyjne melodie lachowskie 

(folklor i gwara) w parze z dobrym wykona-
niem mogą brzmieć, jak hity z list przebojów.

Tradycyjnie na zakończenie pokaz sztucz-
nych ogni i dyskoteka.

Ośrodek Kultury w Serocku
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W dniu 27 sierpnia 2013 roku komisja kon-
kursowa zakończyła prace polegające na ocenie 
posesji i balkonów, zgłoszonych do konkursów 
„Mój balkon - moja pasja” i „Moja posesja - 
moja pasja”. Odwiedziliśmy wszystkie zgłoszo-
ne do konkursu posesje i obejrzeliśmy wszyst-
kie zgłoszone balkony. Komisja przyznawała 
punkty m.in. za ogólne wrażenie, różnorodność 
posadzonych roślin ale także za oryginalność 
i pomysłowość rozwiązań i wkład własnej pra-
cy. Każdy zgłaszający udowodnił nam, że jego 
posesja lub balkon są rzeczywiście prawdziwą 
pasją, na rozwijanie której przeznaczana jest 
niemalże każda chwilka wolnego czasu. Dobór 
roślin, dbałość o ich odpowiednią pielęgnację, 
aranżowanie miejsc wypoczynku na działkach, 
sprawia, że oglądając Państwa nieruchomości 
zobaczyliśmy miejsca, które nie tylko pięknie 
wyglądają, ale także pozwalają na wspaniały re-
laks i bezpośredni kontakt z przyrodą. 

W kategorii na najpiękniejszą zabudowa-
ną nieruchomość przyznano:

I miejsce – Joanna Zając, Serock;
II miejsce – Bogdan Błoński, Serock;
III miejsce – Teresa Sawicka, Nowa Wieś.
Dodatkowo przyznano 3 wyróżnienia:
Barbara Wiśniewska - Serock, Anna Osta-

szewska – Ludwinowo Zegrzyńskie, Anna 
Brandebura – Ludwinowo Zegrzyńskie

W dniu 15 sierpnia podczas odpustu 
Święta Matki Boskiej Zielnej w Woli Kiełpiń-
skiej odbył się po raz siódmy konkurs ZIE-
LE ROKU 2013. W konkursie wzięło udział
40 uczestniczek z terenu gminy Serock. Konkurs  
organizowany był przez Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Stowa-
rzyszenie Wspólnota Lokalna oraz Proboszcza 
Parafii Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej 
Tadeusza Wołowca. Uczestniczki konkursu wy-
konały kompozycje ze zbóż, kwiatów i ziół. 

Komisja konkursowa w składzie: prze-
wodniczący - Artur Pozorek; członkowie - 
Marzena Warowna, Zofia Pietrzyk, Alicja Za-
krzewska, Józef Lutomirski i Anna Gajewska  

dokonała następującej oceny:
I – miejsce  Elżbieta Rasińska  zam.  Szadki
II – miejsce  Monika Gutowska  zam.  Lu-

dwinowo Dębskie 
III – miejsce – Marzena Nowakowska 

zam. Dosin
IV miejsce – Janina Kita zam. Marynino

V miejsce – Halina Nałęcz zam. Mary-
nino.

Wszystkie uczestniczki konkursu 
otrzymały upominki w postaci podusze-
czek, natomiast laureatki konkursu zostały 
docenione kompletami pościeli. Nagrody
i upominki zostały ufundowane przez pro-
boszcza parafii w Woli Kiełpińskiej i Sto-
warzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu 
Legionowskiego.

Teresa Krzyczkowska

W Jadwisinie, przy ul. Szaniawskiego 29  
można podziwiać wystawę rzeźb Pana Janu-
sza Dłużniewskiego. Artysta ma 60 lat, po-
chodzi z miejscowości Dzierżenin, swoją ko-
lekcję rzeźb zaczął tworzyć 13 lat temu. Pan 
Janusz rzeźbi w drewnie, głównym tematem 
prac jest niedostatek w niektórych regionach 
świata oraz ekologia. Stąd takie tytuły rzeźb 
jak „Głodny Etiopczyk”, „Głód” lub „Chroń 
nasza planetę”. Artysta tworzy również po-
ezję o tematyce ekologicznej.

 
„Miną lata, pokolenia  
dorosną wnuki i co im powiesz? 
Że tam drzewa rosły? Zielone, wspaniałe?
Że ptaki na nich żyły, jak istoty rajskie
a tam gdzie ta pustynia było bagno wielkie,

gdzie życie tętniło, dzikie wszechobecne?                                                           
Pokażesz naszym wnukom przyrodę na obrazku? 
Spytają ciebie dziadku, gdzie byłeś? Co robiłeś?
Będziesz opowiadał
 - ja nic nie zrobiłem, byli ekolodzy… 
Będziesz się tłumaczył,
lecz nie spojrzysz w oczy….”

Fragment wiersza autorstwa 
Janusza Dłużniewskiego, pt. „Ekologia dziadka”

Wśród rzeźb, należących do kolekcji moż-
na także znaleźć prace o tematyce sakralnej.  
Na co dzień Pan Dłużniewski wraz z żoną 
prowadzą sklep w Jadwisinie, a po godzinach 
pracy artysta oddaje się swoim pasjom.

Zapraszamy do obejrzenia kolekcji rzeźb.
Redakcja

18 sierpnia na rynku w Serocku odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn pod batutą założyciela orkiestry Mirosława Chilmanowi-
cza. Koncert rozpoczął się tuż przed godziną 12.00 przemarszem wokół rynku. Orkiestra koncertuje od 1998 roku nie tylko w kraju, ale także 
poza jego granicami m.in.  w Pekinie, Singapurze i w Nowym Jorku. Uczestniczyła w tournee po Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii. Brała 
udział w festiwalach na Malcie, w Bułgarii, Czechach, Włoszech, Niemczech i na Ukrainie. Na tegorocznym XXII Ogólnopolskim Festiwalu 
Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle orkiestra zajęła I miejsce.

Ośrodek Kultury 

Galeria rzeźby w Jadwisinie

Orkiestra Nadarzyn pokazała siłę

W czwartek 8 sierpnia Burmistrz Syl-
wester Sokolnicki spotkał się w ratuszu 
miejskim z Rafałem Wyszomierskim – Wi-
ceprezesem Zarządu Klubu Legia Warsza-
wa S.A. Spotkanie odbyło się z inicjatywy 
zarządu Klubu Sportowego „Sokół” Serock 
w celu omówienia różnych możliwych form 
współpracy pomiędzy klubami. Uczest-

niczący w spotkaniu Prezes KS „Sokół” 
Serock Artur Borkowski zaprezentował 
obecnym dorobek „Sokoła” oraz wskazał 
różne obszary, w których możliwe byłoby 
współdziałanie. Zarówno prezes Rafał Wy-
szomierski jak i burmistrz określili również 
wzajemne oczekiwania i przedstawili wa-
runki, które muszą być spełnione by roz-

począć współpracę. Uczestnicy spotkania 
wyrazili zadowolenie z nawiązania kontaktu
i zadeklarowali chęć kontynuowania rozmów.

W spotkaniu uczestniczył również Er-
nest Waś – dyrektor Wykonawczy Fundacji 
Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa oraz  
Leszek Wierzbowski, który od wielu lat dzia-
ła społecznie na rzecz KS „Sokół” Serock.

Przedstawiciele Legii Warszawa 
spotkali się z Zarządem KS „Sokół” Serock

Ziele roku 2013

Konkurs „Mój balkon - moja pasja”
i „Moja posesja - moja pasja” – rozstrzygnięty

W kategorii na najpiękniejszy balkon:
I miejsce – Mateusz Wyszyński, Serock
II miejsce – Elżbieta Bilińska, Ludwinowo 

Zegrzyńskie.

Dziękujemy wszystkim za udział w kon-
kursie. 

Zgodnie z regulaminem konkursu każdy 
z uczestników otrzyma dyplom, a laureaci 
i wyróżnieni nagrody. Uroczyste wręczenie 
nagród nastąpi podczas obchodów „Święta 
Darów Ziemi” w Woli Kiełpińskiej w dniu
8 września 2013 r.

Mateusz Wyszyński, Serock

Elżbieta Bilińska, Ludwinowo ZegrzyńskieJoanna Zając, Serock

Bogdan Błoński, Serock

Teresa Sawicka, Nowa Wieś
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Uroczystość z okazji
60-lecia KS „Sokół” Serock

Ogromne wzruszenie towarzyszyło tym, 
którzy 10 sierpnia spotkali się w Sali Wido-
wiskowej Ośrodka Kultury z okazji 60-lecia 
działalności sportowej w gminie Serock pod 
egidą Klubu Sportowego „Sokół” Serock. 
Na zaproszenie Prezesa Klubu Sportowego 
„Sokół” Serock Artura Borkowskiego oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra 
Sokolnickiego w uroczystości udział wzię-
li przedstawiciele samorządu powiatowego 
ze Starostą Powiatu Legionowskiego Janem 
Grabcem na czele, Piotr Murdzia – Kierownik 
Wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego, 
Jacek Sowa – Rzecznik Prasowy Mazowiec-
kiego Związku Piłki Nożnej, przedstawiciele 
gminy Pruszcz i pochodzącego z niej zespo-
łu „Pomorzanin Serock” (z którym piłkarze 
„Sokoła” Serock w dniu następnym rozegra-
li towarzyski mecz), radni Rady Miejskiej 
w Serocku, były i obecny dyrektorzy Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Serocku, inicjatorzy i za-
łożyciele klubu, byli i obecni członkowie klu-
bu, trenerzy, opiekunowie, pasjonaci sportu.

HISTORIĘ TWORZĄ LUDZIE
O tym, towarzyszącym obecnym, wzru-

szeniu mówił burmistrz Sylwester Sokolnic-
ki, kiedy przywołał wydarzenia sprzed 60. 
lat., które – pewnie niespodziewanie – dały 
początek dzisiejszemu klubowi. Na początku 
lat 50., w mieście, które z trudem podnosiło 
się ze zgliszczy wojennych, które powstawało 
z gruzów wojny dzięki solidarności i zaanga-
żowaniu mieszkańców, znaleźli się pasjonaci 
sportu, którzy gdzieś tam na zbudowanym 
własnymi siłami boisku amatorsko kopali 
piłkę. A potem z kolejnymi latami – rosła ich 
pasja, rozwijały się umiejętności, wzrastały 
pragnienia o „czymś poważniejszym”, które 
pozwoliły powołać oficjalnie klub, zbudo-
wać odpowiednie boisko i zaplecze sportowe. 

W odpowiedzi na zainteresowanie miesz-
kańców powstawały kolejne sekcje sportowe, 
pojawiały się pierwsze sukcesy, klubowicze 
zaczęli stanowić wielką rodzinę, która swój 
wolny czas poświęcała na treningi.

Jubileusz stał się okazją, do nadania klu-
bowi sztandaru. To ważne wydarzenie w hi-
storii serockiego sportu, co podkreślił prezes 
„Sokoła” Artur Borkowski - sztandar jedno-
czy, identyfikuje, nadaje odpowiednią rangę.

Bez wątpienia ówcześni członkowie klu-
bu – nie mieli takich możliwości  do rozwoju 
swojej pasji, jakie mają obecni uczestnicy sek-
cji sportowych – o czym wspomniał w bardzo 
wzruszającej wypowiedzi Benedykt Jarosiński 
– współzałożyciel i jednocześnie najstarszy 
klubowicz „Sokoła”. Liczyła się jednak pasja, 
chęć działania, coś, co pozwoliło choć na 
chwilę oderwać myśli od trudnych doświad-
czeń i połączyć ludzi, którzy pragnęli mieć ja-
kiś cel. Historię „Sokoła” zaprezentował Ma-

riusz Rosiński – były i obecny trener drużyn 
piłkarskich (wybranych roczników).

NIE TYLKO NA BOISKACH
To właśnie ci Ludzie są żywą historią nie 

tylko serockiego sportu, ale w ogóle serockiej 
rzeczywistości. Za zaangażowanie, odno-
szone sukcesy, za pracę na rzecz aktywizacji 
serockiego społeczeństwa liczna grupa obec-
nych została uhonorowana odznaczeniami. 
Nie sposób przy tej okazji nie wymienić pana 
Antoniego Wieczorka, który jest głównym 
autorem monografii o KS „Sokół” Serock. 
Bo „Sokół” to także pasjonaci, społecznicy, 
którzy swój czas poświęcają bezinteresow-
nie rozwojowi klubu, to także kibice, którzy 
wiernie wspierają swoich kolegów (nie za-
brakło ich także na rozegranym tego samego 
dnia pierwszym i zwycięskim – meczu grupy 
1 Ligi Okręgowej w rundzie jesiennej sezonu 
2013/2014 z Gromem Lipowo).

Gratulacje i życzenia na ręce prezesa klu-
bu złożyli również Jan Grabiec – starosta le-
gionowski, który przekazał „Sokołowi” sym-
boliczną piłkę z podpisami samorządowców 
oraz Mirosław Kopka – prezes Ludowego 
Klubu Sportowego Pomorzanin Serock.

Uroczystość zakończyła się słodkim ak-
centem – tortem, przy którym sportowcy 
dzielili się swoimi wspomnieniami, doświad-
czeniami, wizjami na przyszłość.

W imieniu organizatorów dziękujemy 
wszystkim, którzy przybyli na uroczystość, 
wszystkim tym, których nazwiska pojawi-
ły się na kartach historii Klubu Sportowego 
„Sokół” Serock, dla których temat aktywności 
fizycznej jest ważny. W planach jest jeszcze 
wiele inicjatyw i inwestycji podwyższających 
poziom zaplecza sportowego, tymczasem 
zachęcamy do czynnego udziału w sekcjach 
sportowych, zajęciach organizowanych przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz do gorącego 
dopingowania naszym serockim sportow-
com.

ODZNACZENIA

Odznaki za zasługi dla sportu z ramie-
nia Ministerstwa Sportu i Turystyki:

brązowa: Antoni Wieczorek
brązowa: Sylwester Sokolnicki

Odznaka honorowa Polskiego Związku 
Piłki Nożnej:

złota: Benedykt Jarosiński
brązowa: Artur Borkowski

Wyróżnienie Prezesa Polskiego Związ-
ku Podnoszenia Ciężarów: Cezariusz Ku-
ciński

Honorowa Odznaka Polskiego Związku 
Szachowego: 

srebrna: Stefan Parzuch

Odznaki za Zasługi dla Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego:

złota: Barbara Klik
srebrna: Zbigniew Chodkowski
srebrna: Marian Janiszewski

Odznaki Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej:

złota: Włodzimierz Szymański
złota: Józef Zając
złota: Rajmund Orłowski
złota: Zdzisław Lidzki
srebrna: Piotr Kowalczyk
srebrna: Jerzy Cybulski
srebrna: Grzegorz Łosiewicz
srebrna: Andrzej Deptuła
srebrna: Andrzej Stępkowski

Wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Serock:

Maciej Pieńkosz, Arkadiusz Krawczyk, 
Mirosław Karpiński, Bogumił Pakieła, Krzysz-
tof Józwik, Bartosz Szydłowski, Konrad Wrze-

siński, Tadeusz Olbryś, Robert Dłużniewski, 
Norbert Smyk, Michał Krasnowski, Paweł Żu-
rawski, Cezariusz Wrona, Dariusz Śledziewski, 
Mariusz Śledziewski, Krzysztof Humięcki, Da-
riusz Łosiewicz, Andrzej Czestkowski, Janusz 
Czestkowski, Witold Goluba, Mariusz Rosiński, 
Ryszard Świątecki, Arkadiusz Siemiński, Stani-
sław Hermanowicz, Remigiusz Sperczyński

Wyróżnienia Zarządu KS „Sokół” Se-
rock:

Sylwester Sokolnicki, Jan Grabiec, Zyg-
munt Kojro, Witold Leszczyński, Marek Ła-
zowski, Krzysztof Łysek, Grzegorz Mościcki, 
Janusz Pawlak, Mariusz Bocheński, Tomasz 
Jaczyński, Czesław Kaznowski, Andrzej Kie-
lek, Mirosław Kornacki, Adrian Koza, To-
masz Luks, Marta Merda, Krzysztof Mikosza, 
Krzysztof Ogrodziński, Sławomir Raczkow-
ski, Zbigniew Rempalski, Rafał Rychliński, 
Marcin Sochocki, Aleksander Szymański, Fe-
liks Tchorek, Adam Zych.

Agnieszka Woźniakowska - Redakcja

11.08.2013 r. piękna pogoda i ogromne 
piłkarskie emocje trwały przez cały dzień.

Oficjalnego otwarcia sportowego dnia 
dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
- Sylwester Sokolnicki, Prezes Klubu Sokół 
Serock - Artur Borkowski, gość specjalny 
z PZPN oraz dyrektor OSiR Piotr Mulik.

Wyniki meczów towarzyskich:
SENIORZY: Sokół OSiR Serocki - LKS 

Pomorzanin Serock 4:1;
OLDBOJE: Sokół OSiR Serock - KS Po-

lonia Warszawa 3:2;
MŁODZIKI: Sokół OSiR Serock - Lechia 

Dzierżoniów 9:10.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątko-
we puchary. 

A w trakcie całego dnia były konkursy 
i mnóstwo nagród do wygrania. Już dziś za-
praszamy na następne obchody - razem two-
rzymy historię :)

OSiR Serock

Piłkarska niedziela 
- zakończenie obchodów 60-lecia KS „Sokół” Serock
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27 lipca w sobotę, Nowa Wieś zamieniła 
się w stolicę country. Mieszkańcy i turyści 
wzięli udział w festynie „Krzyśki 2013”. Go-
spodarzami imprezy byli Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Prezes 
Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi Da-
riusz Stradomski oraz Sołtys Nowej Wsi Józef 
Sawicki.

Już o godz. 9.00 rozpoczęły się atrakcje 
sportowe – zawody piłkarskie i wędkarskie. 
O godz 15.00 odbyła się Msza święta polowa, 
podczas której tradycyjnie, na św. Krzysztofa 
poświęcono wszystkie pojazdy, które przyby-
ły na tę uroczystość. Szczególną atrakcję sta-
nowił pokaz jaguarów, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi oraz 
Jaguar Club Poland.

Po zakończeniu Mszy św. gospodarze do-
konali otwarcia festynu „Krzyśki 2013”, który 
w tym roku zorganizowany został w stylu co-
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„Historia miejsc i ludzi
– budowa i umacnianie tożsamości lokalnej”

Staramy się mieszkańcom Serocka przy-
bliżać historię gminy. Wystawa „Serock 
w starej fotografii”, publikacja dr. Sławomira 
Jakubczaka „Serock i jego mieszkańcy w sta-
rej fotografii”, cykle „Miejscowników” w In-
formatorze Gminy Serock, czy „To Barbarki 
robota” – warsztaty rzemieślnicze na pod-
grodziu – to tylko niektóre z przedsięwzięć 
ostatnich lat, którymi staraliśmy się przenieść 
mieszkańców w dawne czasy.

Od września tego roku ruszamy z nową 
inicjatywą. „Historia miejsc i ludzi – budo-
wa i umacnianie tożsamości lokalnej”, to cykl
10 spotkań, poruszających tematykę histo-
rii danego obszaru, które odbywać się będą 
w różnych częściach gminy.

CZAS TRWANIA
Wykłady zaplanowane są w terminie od 

września 2013 r. do czerwca 2014 r. z często-
tliwością raz w miesiącu.

MIEJSCA SPOTKAŃ:
Pierwsze spotkanie odbędzie się 28.09.2013 r. 

o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury. 
O terminach i miejscu kolejnych – infor-

mować będziemy w kolejnych numerach In-
formatora Gminy Serock, na plakatach oraz 
na stronie www.miasto.serock.pl.

Zaplanowano spotkania w następujących 
miejscowościach: Wierzbica, Zegrze, Jadwi-
sin, Gąsiorowo, Wola Kiełpińska, Dębe, Sta-
nisławowo i trzykrotnie Serock (omówienie 3 
epok w historii miasta).

WYKŁADOWCA:
Spotkania prowadzone będą przez pana 

Sławomira Jakubczaka – doktora historii – re-
gionalistę, autora wielu publikacji nt. historii 
Serocka i ludzi związanych z gminą. 

DO KOGO KIERUJEMY ZAPROSZENIE
Do wszystkich osób, ciekawych jak wyglą-

dały ich miejscowości, w których mieszkają, 
do osób chcących podzielić się swoimi wspo-
mnieniami, pamiątkami, zweryfikować swoją 
wiedzę, poznać ciekawostki dotyczące miejsc 
i przodków. Chcielibyśmy ocalić od zapomnie-
nia wiedzę, którą posiadają nasze babcie, nasi 
dziadkowie – zaproście ich w naszym imieniu. 

ZAPISY, KOSZTY UCZESTNICTWA
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, nie wy-

maga wcześniejszych zapisów. Podczas spotka-
nia dostępne będą napoje i ciastka. Zachęcamy, 

by wziąć ze sobą stare fotografie, pamiątki, by 
pokazać je innym, by z wykładowcą spróbować 
rozszyfrować miejsca trudne do scharakteryzo-
wania. Wszystkie przyniesione rzeczy zwrócone 
będą właścicielom po spotkaniu. 

WYSTAWA
Podsumowaniem projektu będzie foto-

graficzna wystawa outdoorowa dokumen-
tów, zdjęć i pamiątek prezentowanych przez 
uczestników spotkań.  Wszystkie przyniesio-
ne materiały zostaną zwrócone właścicielom. 

Pytania związane z wykładami, prosi-
my kierować na adres: promocja@serock.pl,
tel. 22 782 62 81.

Krzyśki 2013

untry. Wokół rozbrzmiewała muzyka country, 
a w Nowej Wsi pojawiły się urocze kowbojki 
i przystojni kowboje. Podczas festynu moż-
na było posmakować regionalnych wyrobów 
kulinarnych, obejrzeć stoiska twórców ludo-
wych oraz wziąć udział w przygotowanych 
grach i zabawach.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock nadał 
imię boisku sportowemu, które od soboty 
nosi wdzięczną nazwę „Sokolik”. Ponad-
to „Aleja Przyjaciół” w Nowe Wsi wzbo-
gaciła się o dwie kolejne tablice. Swoje ta-
blice odsłonili bowiem Katarzyna Gartner 
– kompozytorka oraz Kazimierz Mazur 
– aktor i reżyser.

Po części oficjalnej na scenie pojawił się 
Genady Ishakow oraz solistka zespołu Venus. 
Uczestnicy imprezy bawili się pod gwiazdami 
do 1.00 w nocy.

Redakcja
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