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URZĘDNICY O SWOJEJ PRACY

Pan PIOTR MULIK

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 jest Pan związany z seroc-
kim samorządem? 

W UMiG w Serocku pracuję od 1 maja 
2012 r. Zajmuję stanowisko Dyrektora Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, który swoją siedzibę ma 
przy ul. Pułtuskiej 47 w Serocku.

Czym zajmuje się OSiR, ile osób w nim 
pracuje?

OSiR  w Serocku został powołany uchwa-
łą Rady Miejskiej w Serocku 1 stycznia 2001 r. 
Jako jednostka organizacyjna gminy Ośrodek 
zajmuje się realizacją zadań z dziedziny kultu-
ry fizycznej, poprzez:

- dbałość o prawidłowy rozwój psychofi-
zyczny i zdrowie mieszkańców gminy, 

- organizowanie i prowadzenie działal-
ności w dziedzinie sportu i rekreacji ruchowej 
oraz tworzenie odpowiednich warunków ma-
terialno - technicznych dla jej rozwoju, 

- tworzenie, utrzymanie i udostępnianie 
bazy sportowo-rekreacyjnej, 

- wspieranie oraz koordynacja sportu 
szkolnego.

W OSiR zatrudnionych jest na stałe 10 osób 
a dodatkowo współpracujemy z 25 osobami, 
które wykonują swoją pracę sezonowo lub pro-
wadzą sekcje i drużyny sportowo-rekreacyjne. 

Co Pan lubi w swojej pracy?
Możliwość realizowania się w materii 

sportu i rekreacji jest ogromną satysfakcją. 
Kontakt z osobami, dla których wychowanie fi-
zyczne jest wartością nadrzędną daje dodatko-
wą motywację i chęci do ciągłego rozwoju oraz 
stawianie sobie kolejnych wyzwań. Oczywiście 
nie bez znaczenia pozostaje fakt zrozumienia 
i pomocy ze strony władz samorządowych, bez 
których nawet najciekawsze pomysły nie mo-
głyby być realizowane.  

A co jest dla Pana trudne?
Myślę, że taką trudnością ale i zarazem 

wyzwaniem na owe czasy jest rywalizacja 
sportu powszechnego z dobrodziejstwami 
technik. Celem, który chcemy realizować jest  
zaszczepienie w młodzieży aktywnego życia 
a ludziom dorosłym stworzenie możliwości do 
samorealizacji i czerpania satysfakcji z upra-
wiania sportu.

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

Swój wolny czas spędzam zawsze aktywnie, 
bądź to z rodziną na wspólnych wyjazdach, 
wycieczkach czy zabawach, bądź samemu 
uprawiając bieganie, tenis ziemny, koszykówkę 
czy piłkę nożną. Jestem przekonany, że wła-
snym dobrym przykładem można pozytywnie 
zarażać innych.

Co Pan lubi w Serocku?
Moim rodzinnym miastem jest Sando-

mierz. Miasto bogatsze w walory historyczne 
i architektoniczne, gdzie zawsze wracam z sen-
tymentem, ale to w Serocku odnalazłem swo-
je miejsce. Urokliwość miejskich zakamarków 
oraz bliskość natury otaczającej Jezioro Ze-
grzyńskie jest dla mnie spełnieniem własnych 
oczekiwań.

 Pozdrawiam Wszystkich mieszkańców 
Gminy.  

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

Agnieszka Woźniakowska

Październik w gminie Serock obfitował w wiele wydarzeń samorządowych, inwesty-
cyjnych, kulturalnych. Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji w Borowej Górze i Stasim 
Lesie – to wielkie i ważne przedsięwzięcie współfinansowane z funduszy unijnych zakoń-
czy się w 2015 roku. Podjęlismy kolejne kroki w kwestii współpracy partnerskiej – z włoską 
gminą Celleno podpisaliśmy porozumienie o kontynuacji współpracy; z wizytą w seroc-
kim ratuszu gościła natomiast delegacja Ukrainki – miasta Ukrainy, zainteresowana na-
wiązaniem kontaktów z Serockiem. 

Choć chyba wszystkim trudno w to uwierzyć, to już końcówka roku. Zanim jednak 
święta, w kalendarzu najbliższych przedsięwzięć gminnych obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. Zachęcamy do udziału w ich oficjalnej części i wydarzeniach sportowych.

Redakcja

- organizowanie zawodów, imprez sporto-
wych i rekreacyjnych, 

- prowadzenie działalności wychowawczej
i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, 
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Aktualności Inwestycje gminne
SZCZEPIENIA PRZECIWKO 
GRYPIE - PILOTAŻOWY 
PROGRAM SPZOZ 
W SEROCKU

Z inicjatywy burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Serocku wdrożył pilotażowy 
program szczepień przeciwko grypie. Objęto 
nim  osoby w wieku 65 i 65+ czyli urodzone 
w 1948 i wcześniej. Szczepienia dla tej grupy 
osób są bezpłatne.

Dla pozostałych mieszkańców  gminy Se-
rock usługa szczepienia dostępna jest w cenie 
35,00 zł (cena obejmuje szczepionkę i szcze-
pienie). Wykonywane są  w SPZOZ w Seroc-
ku i Ośrodku Zdrowia w Dębem.

 SPZOZ w Serocku

X OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY 
“POCZTÓWKA Z WAKACJI” 
ROZSTRZYGNIĘTY!!!

14 października jurorzy Barbara Kowal-
czyk, Anna Smolak i Dariusz Krysiak wybrali 
spośród 2965 prac najpiękniejsze pocztówki. 
Nagrodzono 144 osoby, a każda z nich może 
czuć się zwycięzcą. Jurorzy brali pod uwagę 
samodzielność wykonania, pomysłowość, es-
tetykę i ogólne wrażenie artystyczne. Wybór 

nie był łatwy.  Do udziału w konkursie Klubu 
Kultury Zastów w Warszawie zgłosiło się 125 
szkół, 86 przedszkoli, 42 domy kultury i 21 
osób. Pośród nagrodzonych znalazły się pracę 
podopiecznych Pauliny Nowaczyk-Pisarskiej 
z Ośrodka Kultury w Serocku.

KATEGORIA WIEKOWA 5 - 6 LAT
III MIEJSCE Zuzanna MULIK, lat 5 
KATEGORIA WIEKOWA 14 – 16 LAT 
III MIEJSCE Kamila BORÓWKA, lat 15
III MIEJSCE Maja MINISZEWSKA, lat 15
KATEGORIA WIEKOWA powyżej 17 LAT 

wyróżnienie Damian SOSNOWSKI, lat 17
Serdecznie gratulujemy!!!

 Ośrodek Kultury w Serocku

KONSULTACJE PROJEKTU 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
MIASTA I GMINY SEROCK 
NA 2014 R. 
Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI 

Wykonując postanowienia ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku 
przedstawia do konsultacji Projekt Programu 
Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2014 r. 
z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-

żytku publicznego i wolontariacie. Propozy-
cje zmian do przedstawionego projektu mogą 
być zgłaszane do 8 listopada 2013 r. na adres 
poczty elektronicznej: r.karpinski@serock.pl,  
złożone w sekretariacie Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Serocku lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Ry-
nek 21, 05 – 140 Serock.

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu kon-
sultacji stanowiący załącznik do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 189/B/
2013 z 9 października 2013 r. znajduje się pod 
adresem: http://www.bip.serock.pl/1192,rok-
-2013.html 

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi

Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

BUDOWA KANALIZACJI
W BOROWEJ GÓRZE I STASIM LESIE

Trwają prace przy budowie sieci kanaliza-
cji w Borowej Górze, inwestycji współfinan-
sowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Indykatywnego Wy-
kazu Indywidualnych Projektów Kluczowych 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 
Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sa-

kanału w ulicy Poprzecznej, a zaczyna w ulicy 
Kameralnej. Ostateczny termin zakończenia 
prac został wyznaczony na dzień 31.03.2015r.

 
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 
Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW

W SKUBIANCE
Wykonawca wybrany w trybie przetargu 

nieograniczonego, konsorcjum firm: P.P.U.H. 
BUDAMEX M. Mironowicz, A. Turowski Sp. 
J. z siedzibą w Białymstoku oraz  Przedsiębior-
stwo Produkcyjno – Usługowego DRABNET 
Maria Drabnet i Jacek Drabnet Sp. J. z siedzi-
bą w Białymstoku, rozpoczął budowę sieci 
kanalizacji w Skubiance. Prace rozpoczął od 
wykonania przewiertu sterowanego pomię-
dzy ulicą Żeglarską a Nawigatorów. Zakoń-
czenie całości inwestycji obejmującej budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawi-
tacyjno – tłocznym w ulicach: Żeglarskiej, 
Bosmańskiej, Jachtowej, Kapitańskiej oraz 
Nawigatorów wraz  z przepompownią ście-
ków planowane jest na dzień 30.07.2015 r.

MODERNIZACJA SYSTEMU
WODOCIĄGOWEGO W REJONIE

BOROWA GÓRA
Trwają pracę przy budowie sieci wodocią-

gowej w Borowej Górze i Stasim Lesie. Firma 
WOD-BUD Jarosław Karpiński z Kołakowa 
przyjęła do wykonania roboty polegające na 
przebudowie i budowie nowej sieci wodocią-
gowej wraz z przyłączami do posesji w miej-
scowości Stasi Las i Borowa Góra. Łączna 
długość budowanej i modernizowanej sieci 
wodociągowej wynosi 4116 m, dodatkowo 
powstanie 1901 m przyłączy wodociągo-
wych. Obecnie firma wykonała główne sieci 
wodociągowe w ulicach: Nasielskiej, Długiej, 

nitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym 
wraz z przepompownią ścieków usytuowaną 
przy skrzyżowaniu ulic Długiej z Nasielską. 
Łączna długość kanałów sanitarnych przewi-
dzianych do wybudowania w systemie grawi-
tacyjnym z rur PCV wynosi  6595,00 mb, na 
kanałach zaprojektowano studzienki rewizyj-
ne betonowe z włazami żeliwnymi. Długość 
kanału tłocznego z rur PE wynosi 2x 879,00 
mb. Przewidziano również wykonanie 184 
sztuk przyłączy kanalizacyjnych do posesji, 
których łączna długość wynosi 2120,50mb.  

Obecnie wykonawca firma DEXTROL 
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi kończy budowę 

Kameralnej oraz po prywatnych posesjach 
wzdłuż ulicy Warszawskiej. Kolejnym etapem  
będzie budowa sieci wodociągowej w ulicy 
Lipowej i Poprzecznej. Termin zakończenia 
robót ustalony został na dzień 30.04.1014 r.

ULICA PUŁKU RADIO W ZEGRZU 
W PRZEBUDOWIE

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Pułku 
Radio w Zegrzu. Zakres robót będzie obej-
mował remont końcowego fragmentu od-
cinka głównego ulicy Pułku Radio (około 
30mb) oraz kompleksową przebudowę jezd-
ni, która obecnie ma nawierzchnię z trylinki. 
W ramach inwestycji zostaną wybudowane 
chodniki oraz 32 miejsca parkingowe w tech-
nologii betonowej kostki brukowej, jezdnia 
o nawierzchni bitumicznej, a także nowe 
oświetlenie uliczne.   

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji  
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Zestawienie ilości odebranych 
odpadów wg rodzajów 

w PSZOK Serock i Dębe 
w okresie 01.07. - 30.09.2013 r.

17,48 Mg

Podsumowanie I kwartału funkcjonowania
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Od 1 lipca 2013 roku na terenie gmi-
ny Serock utworzone zostały dwa Punkty 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych. Jeden z nich funkcjonuje na tere-
nie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Serocku, przy ulicy 
Nasielskiej 21, drugi natomiast na tere-
nie Składowiska Odpadów Komunalnych 
w miejscowości Dębe. PSZOK-i stanowią 
miejsca, gdzie w ramach ponoszonej do 
gminy opłaty za odbiór i zagospodaro-
wania odpadów mogą Państwo zostawić 
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Zmiana godzin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Serocku, przy ul. Nasielskiej 21

XL sesja Rady Miejskiej w Serocku
 2 października 2013 r. odbyła się XL sesja 

Rady Miejskiej w Serocku, która obejmowa-
ła swoim programem 22 punkty. Na począt-
ku sesji burmistrz wraz z przewodniczącym 
rady złożyli na ręce Pana Dariusza Stradom-
skiego-Prezesa Stowarzyszenia Sympatyków 
Nowej Wsi oraz Pana Józefa Sawickiego- 
sołtysa Nowej Wsi podziękowania za udział 
i reprezentowanie gminy podczas Festiwalu 
Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. 
Następnie przystąpiono do realizacji porząd-
ku obrad. Zarówno przewodniczący rady, 
jak i burmistrz przedstawili sprawozdania ze 
swojej działalności w okresie między sesjami.

Z inicjatywy burmistrza sporządzone 
zostały: wielowariantowa analiza możliwości 
przekształcenia Miejsko Gminnego Zakładu 
Wodociągowego (dalej: MGZW) w spółkę 
prawa handlowego, a także analiza organiza-
cyjno – zarządcza z uwzględnieniem oceny 
prawno – ekonomicznej z elementami per-
spektyw rozwoju oraz ocena dalszej formy 
funkcjonowania Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku 
(SPZOZ) z możliwością przekształcenia 
w spółkę prawa handlowego. Osoby prze-
prowadzające analizę dokonały oceny funk-
cjonowania, a następnie zaprezentowały 
możliwości, zalety i wady związane z ewen-
tualnym przekształceniem ww. jednostek 
w spółki prawa handlowego. Ponadto, 
przedstawiły swoje rekomendacje związane 
z dalszym funkcjonowaniem MGZW oraz 
SPZOZ. Szczegółowe informacje znajdą się 
w protokole z XL sesji Rady Miejskiej w Se-
rocku, który zamieszczony zostanie na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Serock.  

W dalszej kolejności korzystając z prawa 
inicjatywy uchwałodawczej burmistrz przed-
stawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od żądania zwrotu czę-
ści bonifikaty udzielonej przy sprzedaży loka-
lu mieszkalnego na rzecz jego najemcy.

W związku z zamiarem sprzedaży lokali 
mieszkalnych w budynku położonym w Szad-
kach i koniecznością zabezpieczenia dostępu 
do drogi publicznej, zaprezentował także pro-
jekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności gruntowej w miej-
scowości Szadki. Burmistrz przedstawił rów-
nież projekty uchwał dotyczące nadania nazw 
ulicom położonym w Serocku (ul. Stanisława 
Ignacego Witkiewicza oraz ul. Franciszka 
Marii Lanciego) oraz Gąsiorowie (ul. Dolna). 
Przedmiotowe uchwały zostały podjęte przez 
Radę Miejską w Serocku.

Następnie Rada Miejska podjęła uchwałę 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wy-
kupu, zgodnie z którą planuje się wyemitować 
obligacje komunalne w kwocie 4.860.000 zł. 
Celem emisji jak uzasadniał burmistrz jest 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
w związku z wydatkami inwestycyjnymi oraz 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
finansowych. Radni przyjęli uchwałę przy 10 
głosach za i 3 głosach wstrzymujących. Rów-
nież z inicjatywy burmistrza dokonano zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wpro-
wadzono zmiany w budżecie Miasta i Gminy 
Serock. Zmiany te, objęły m.in.: zwiększenie 
planu wydatków o kwoty 50.000 zł na realizację 
gminnych programów osłonowych (Serocka 
Karta Dużej Rodziny 3+ oraz program w zakre-
sie zmniejszania wydatków na leki), 60 000 zł 
zwiększono wysokość dotacji dla przedszko-
li niepublicznych oraz o kwotę 160 000 zł 
na pokrycie usług związanych z kosztami 
uczęszczania dzieci będących mieszkańcami 
gminy Serock do przedszkoli niepublicznych 
położonych poza terenem gminy. W związku 
z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckie-
go wprowadzono plan dochodów w wysokości 
103 086zł na realizację zadań własnych gminy 
w zakresie wychowania przedszkolnego. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 
radnych wstrzymało się od głosu. Szczegółowe 

informacje zawiera treść podjętej uchwały Nr 
377/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
2 października 2013 r.

W związku z obowiązkiem wprowadza-
nia tekstów jednolitych uchwał wynikającym 
z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych przedłożono 
projekt tekstu jednolitego statutu gminy 
Miasto i Gmina Serock. Zgodnie z ww. usta-
wą jeżeli liczba zmian w uchwale jest znacz-
na lub gdy uchwała była wielokrotnie wcze-
śniej zmieniana i posługiwanie się tekstem 
uchwały może być istotnie utrudnione, or-
gan właściwy do wydania aktu normatywne-
go ogłasza tekst jednolity uchwały w formie 
obwieszczenia w dzienniku urzędowym, 
w którym dany akt normatywny ogłoszono. 
Po burzliwej dyskusji i wyjaśnieniach radni 
przyjęli, niejednogłośnie, uchwałę w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy 
Miasto i Gmina Serock, przy 7 głosach za i 5 
głosach przeciw.

Następnie Rada Miejska przyjęła uchwa-
ły dotyczące przyjęcia protokołów Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli: 
Referatu Przygotowania i Realizacji Inwesty-
cji w zakresie realizacji przetargów za okres 
2012 r. i przedstawienia planowanych prze-
targów na 2013 r., jak również z kontroli 
realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2012 r. 
Radni zgłosili zapytania i interpelacje, na 
które odpowiedź zostanie udzielona przez 
burmistrza w formie pisemnej.  W sprawach 
różnych poruszono wiele kwestii dotyczących 
bieżących problemów, m.in. budowy kanali-
zacji na osiedlu prof. Tutki w Jadwisinie, re-
montów dróg czy też zmian rozkładu jazdy 
autobusów komunikacji lokalnej.

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

Referat Obsługi Rady Miejskiej
 i Spraw Prawnych

Informujemy, że po okresie wiosenno-
-letnim ulegają zmianie godziny funkcjo-
nowania Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego 
w Serocku przy ul. Nasielskiej 21. W okre-

sie od 1 października 2013 r. do 31 marca 
2014 r. PSZOK czynny będzie w godzinach 
7.00-17.00 (do zmroku). W podanym okre-
sie należy skontaktować się z pracowni-
kiem Zakładu (poprzez zamontowany przy 

bramie domofon), który przyjmie przywie-
zione przez Państwa odpady. 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

15 października Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Serock gościł delegację Związku Małych 
Miast Ukrainy z merem Gminy Ukrainka, 
Pavlo  Kozyrevem na czele. Delegacja ukra-
ińska  była również gościem Związku Gmin 
Wiejskich RP i uczestniczyła w kongresie zor-
ganizowanym w dniach 15-16 października 
w hotelu Narvil w Serocku.

Rozmowy w serockim ratuszu dotyczyły 
rozwoju obszarów wiejskich, oszacowania 
wartości gruntów w Polsce, prawnych ram 
działalności samorządów, władz lokalnych 
w Polsce, zbierania pieniędzy i realizacji 
projektów oraz edukacji, kultury i szkolnic-
twa na obszarach wiejskich i wiejsko – miej-
skich. Rozmawiano też o tym co robić by za-
trzymać młodzież na obszarach wiejskich.

Redakcja

W październiku rozpoczęły się zajęcia 
w ramach projektu „Szkoła na 6” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach POKL - zajęcia 
bardzo potrzebne szkołom dla wspierania 
rozwoju uczniów w jednym z najważniej-
szych etapów nauki  w klasach I-III szkół 
podstawowych. 

W ramach realizowanego projektu Szkoła 

na 6 odbywają się zajęcia logopedyczne, gim-
nastyki korekcyjnej, zajęcia dla dzieci, które 
mają trudności w opanowaniu nauki czytania 
i pisania, zajęcia dla dzieci, którym trudność 
sprawiają umiejętności matematyczne, zaję-
cia rozwijające dla dzieci uzdolnionych mate-
matycznie i przyrodniczo. 

Zajęcia w zależności od ich specyfiki 
odbywają się w małych grupach od 3 do 8 

uczniów, aby uzyskać jak najwyższe rezultaty 
prowadzonych działań.

Łącznie projekt skierowany jest do 349 
uczniów z klas I-III szkół podstawowych, co 
stanowi 73% ogółu uczniów z tego poziomu 
nauczania. Zajęcia będą odbywać się w 63 
grupach.

Najwięcej uczniów zostało zdiagnozo-
wanych i zakwalifikowanych do zajęć z gim-

Szkoła na 6

Delegacja Związku Małych Miast Ukrainy z wizytą w ratuszu

różne rodzaje odpadów problematycz-
nych. W myśl obowiązujących uregulowań 
prawnych dotyczących gospodarowania 
odpadami przedmiotowe punkty stanowią 
niezbędne elementy systemu gospodarki 
odpadami. 

W okresie od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r. 

z PSZOK w Serocku skorzystało 358 osób, 
z punktu w Dębem 19 osób. Poniższy wykres 
obrazuje ilość odebranych odpadów w przed-
miotowych PSZOK-ach wg rodzajów. Łącz-
na ilość odpadów odebranych w pierwszym 
kwartale funkcjonowania przedmiotowych 
Punktów wyniosła 26,66 Mg.

Zapraszamy Państwa do korzystania 
z przedmiotowych Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, wspólnie 
zadbajmy o poprawę estetyki i wizerunku na-
szej gminy. 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku informuje, że od 
1 października 2013 r. istnieje możliwość 
dostarczenia do Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych zlokalizo-
wanego w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 
odpadów budowlanych. Odpady te mogą 
pochodzić wyłącznie z małych remontów 
przeprowadzanych we własnym zakresie. 
Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych mogą korzystać wyłącznie 
właściciele nieruchomości położonych na 
terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złoży-

li deklarację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi i ponoszą  
związane z nią opłaty. Odpady dostarczane 
do PSZOK nie mogą pochodzić z działalno-
ści gospodarczej. 

Odpady przyjmowane są na zasadach 
określonych w regulaminie Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych pro-
wadzonego przez Miejsko- Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Serocku, z któ-
rym mogą się Państwo zapoznać na stronie 
www.mgzgk.serock.pl oraz na terenie przed-
miotowego Punktu. 

Jednocześnie przypominamy, że w przy-
padku prowadzenia robót budowlanych 
(budowa domu, remont generalny) na wyko-
nawcach robót budowlanych ciąży obowiązek 
wyposażenia nieruchomości w odpowiednie 
pojemniki (kontenery) do zbierania odpadów 
i przekazywania ich zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa, tj. podpisanie umowy na 
odbiór odpadów z prywatną firmą posiadającą 
zezwolenie na odbiór i zagospodarowanie od-
padów powstających na terenie budowy. 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

Odpady budowlane
– możliwość dostarczenia do PSZOK w Serocku
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Wszystkiego, co powinienem wiedzieć, 
nauczyłem się w przedszkolu

nastyki korekcyjnej – 115, następnie do zajęć 
logopedycznych i zajęć dla dzieci z trudno-
ściami w opanowaniu umiejętności czytania 
i pisania po 80 uczniów.   

Rozstrzygnięte zostały także przetargi na 
dostawę pomocy dydaktycznych do prowa-

dzenia zajęć oraz na zakup sprzętu kompute-
rowego – 7 laptopów. 

Zakupione pomoce dydaktyczne po-
zwolą na wzbogacenie zajęć różnorodny-
mi pomocami edukacyjnymi, grami dy-
daktycznymi, układankami logicznymi, 

laboratoriami badawczymi, grami kom-
puterowymi - dostarczą także logope-
dom narzędzi w postaci specjalistycznych 
programów do diagnozy i terapii logope-
dycznej.

Alicja Melion

29 września 2013 w Celleno Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki  
oraz oficjalna delegacja wzięli udział w Uro-
czystej Sesji Rady Miasta Celleno, poświęconej 
15 leciu współpracy partnerskiej z Miastem 
i Gminą Serock (1998-2013). W trakcie posie-
dzenia podsumowano dotychczasową - owoc-
ną współpracę, było mnóstwo wspomnień 
i planów na przyszłość. Podczas sesji burmistrz 
Serocka oraz burmistrz Celleno Marco Taschi-
ni podpisali porozumienie, dotyczące konty-
nuacji dalszej współpracy pomiędzy Miastem 
i Gminą Serock i Gminą Celleno.

Redakcja

W czwartek, 10 października 2013 roku,  
już po raz 11 obchodzone było Święto Drze-
wa. Program Święto Drzewa bierze udział 
w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety 
zainicjowanej przez Program Narodów Zjed-
noczonych do spraw Ochrony Środowiska 
(UNEP) – ogólnoświatowej inicjatywy sa-
dzenia drzew. Idea programu dotarła już do 
35 krajów. W Polsce inicjatorem i koordyna-
torem akcji jest Klub Gaja. 

W tym roku Gmina Serock po raz ko-
lejny przyłączyła się do akcji. Dokładnie 
w dniu Święta Drzewa zostały posadzone 
przez przedszkolaków i uczniów sadzonki 
drzew zarówno liściastych jak i iglastych. 

i Gminy w Serocku, w ramach podziękowa-
nia za aktywne włączanie się w akcje, których 
celem jest kształtowanie postaw proekolo-
gicznych wśród dzieci i młodzieży. 

Wśród posadzonych drzew znalazły się 
m.in. Platany klonolistne – piękne, a nie 
wszystkim znane drzewa, które jako jedyne 
z platanów wytrzymują temperatury zimowe 
panujące w naszym kraju. Mamy nadzieję, że 
posadzone dobrą ręką i  z wielkim zapałem 
sadzonki przyjmą się i po latach będą pa-
miątką obchodów Święta Drzewa w Naszej 
Gminie.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz Dyrekto-
ra Samorządowego Przedszkola im. Krasnala 
Hałabały w Serocku w dniu 3 października 
2013 r. w sali muzycznej szkoły Podstawowej 
w Serocku odbyło się spotkanie nt. Podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego 
- co o niej warto wiedzieć. Celem spotkania 
było przedstawienie roli przedszkola i potrzeb 
dziecka przedszkolnego w oparciu o podsta-
wę programową wychowania przedszkolnego 

oraz rozmowa na temat możliwości organi-
zowania zajęć dodatkowych w przedszko-
lach, po zmianie ustawy o systemie oświaty. 
W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy, na-
uczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych prowadzonych przez gminę Serock, 
przedstawiciele niepublicznych przedszkoli 
i punktów przedszkolnych działających na 
terenie gminy, rodzice dzieci uczęszczających 
do przedszkoli. Specjalistą w zakresie podsta-
wy programowej wychowania przedszkolne-

go była Pani Anna Zabielska – dyrektor, na-
uczyciel przedszkola, autor wielu publikacji 
nt. wychowania przedszkolnego, współpracu-
jący z instytucjami zajmującymi się oświatą 
najmłodszych w kraju i za granicą. „Wszyst-
kiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, 
nauczyłem się w przedszkolu” - o tym jak żyć, 
co robić, jak postępować, współżyć z innymi, 
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobra-
żać sobie lepszy świat…  Robert Fulghum

Alicja Melion - Dyrektor ZOSiP

Święto Drzewa 2013
Każda z placówek oświatowych z terenu gmi-
ny oraz Centrum Opieki, Wychowania, Te-
rapii KKWR w Serocku otrzymały wybrane 
sadzonki ufundowane przez Urząd Miasta 

W dniach 15 – 16 października 2013 roku 
w hotelu Narvil w Serocku odbył się XIV 
Kongres Związku Gmin Wiejskich. Tematem 
przewodnim kongresu był rozwój obszarów 
wiejskich po 2014 roku.

Tradycyjnie pierwszego dnia odbywały 
się równolegle debaty związane z bieżący-
mi problemami gmin, z wdrożeniem ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, wdrażanymi i planowanymi ustawami 
oświatowymi, rozwojem inwestycji związa-

nych z odnawialnymi źródłami energii oraz 
koncepcjami i działaniami wspierającymi fi-
nansowanie i realizację gminnych zadań.

Drugi dzień kongresu rozpoczęły prezen-
tacje wokalne i taneczne młodzieży z sekcji 
artystycznych działających w Ośrodku Kultu-
ry w Serocku.

Tego dnia również kontynuowano dys-
kusje i prezentowano rekomendacje doty-
czące spraw, które poruszane były w dniu 
poprzednim. W debacie pt. „Jak finansować 

inwestycje na obszarach wiejskich w latach 
2014 - 2020?” wzięły udział panie: Elżbieta 
Bieńkowska – Minister Rozwoju Regional-
nego i Zofia Szalczyk – Wiceminister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz pan Jacek Protas 
- prezes zarządu Związku Województw RP, 
Marszałek Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego.

Miasto i Gminę Serock promowało sto-
isko Referatu Komunikacji Społecznej.

Redakcja 

XIV Kongres Związku Gmin Wiejskich

15 lecie współpracy partnerskiej Serock – Celleno

Dobiega końca realizacja zadania polega-
jącego na pielęgnacji pomników przyrody na 
terenie Miasta i Gminy Serock.

Pielęgnacji poddane zostały 33 pomni-
kowe drzewa najpilniej potrzebujące pomo-
cy: 11 drzew z miejscowości Zegrze, 5 drzew 
z miejscowości Karolino, po 4 drzewa z miej-
scowości Wola Kiełpińska, Serock, Dębe, po 2 
drzewa z miejscowości Jadwisin i Łacha oraz 
1 drzewo z miejscowości Kania Nowa. 

Przeprowadzona pielęgnacja pomników 
przyrody na terenie gminy wpłynie na po-
prawę stanu zdrowotnego drzew, poprawi ich 
wygląd i kondycję. Pozwoli na zachowanie 
pomników przyrody w dobrym stanie przez 
kolejne lata, co z kolei wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa osób przebywających w są-
siedztwie pomników, a także będzie miało 
znaczący wpływ na podniesienie walorów 
przyrodniczych gminy. 

Zadanie realizowane jest przy udziale 
środków pochodzących z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – w kwocie 10.650 zł. 

 Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Pielęgnacja pomników przyrody
na terenie Miasta i Gminy Serock
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SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 39 - WOLA KIEŁPIŃSKA

Nekropolia w Woli Kiełpińskiej
O cmentarzu parafii św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej wspominano w Miejscowniku już dwukrotnie, ale w 120 rocznicę jego wytyczenia zasłużył 
on na osobne miejsce. Cmentarz powstał w związku z przymusowym przeniesieniem parafii z Zegrza. Problem znalezienia miejsca na nowy 
cmentarz został rozwiązany przez właścicieli dóbr zegrzyńskich Jadwigę i Macieja Radziwiłłów, którzy ofiarowali nie tylko działki pod budowę 
kościoła i plebanii, ale też niezbędny teren na cmentarz. Potwierdzają to wyraźnie zachowane źródła m.in. ówczesna mapa. 

O ile dla większości wiejskich rodzin przeniesienie 
cmentarza nie stanowiło problemu, bowiem na ich ziem-
nych grobach były najczęściej tylko drewniane krzyże, 
których trwałość raczej nie przekraczała pamięci dwóch 
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pokoleń, to rodziny administratorów dóbr zegrzyńskich 
oraz bogatszych chłopów miały problem. Związane z ich 
pozycją społeczną nagrobki kamienne lub metalowe, mogły 
zostać zlikwidowane lub przeniesione na nowy cmentarz. 
Większość wybrała przeniesienie i dzięki temu cmentarz ma 
o ponad ćwierć wieku dłuższą historię. 

Stare nagrobki znalazły się w prestiżowym miejscu, 
przy głównej alei, którą przechodziły kondukty pogrzebo-
we, blisko ówczesnego środka cmentarza, uważanego za 
miejsce szczególnie święte. Dziś tym symbolicznym miej-
scem, ośrodkiem sacrum, jest kaplica pod wezwaniem bł. 
ks. Romana Archutowskiego, wybudowana w 2008 r. Zosta-
ły w niej złożone szczątki byłych proboszczów: Aleksandra 
Solińskiego, Jana Przedpełskiego i Stanisława Zająca. Obok 
kaplicy znajduje się nadal część najstarszych grobów, wraz 
z kilkunastu innymi nieco późniejszymi. Wyróżnia się nie-
wątpliwie nagrobek Antoniego Xiężopolskiego zm. 1866 r. 
długoletniego administratora dóbr Zegrze. Prezentuje on 
popularny motyw w sztuce sepulkralnej (nekropolitycznej), 
to jest złamaną kolumnę, symbolizującą kruchość ludzkie-
go życia, które często bywa nagle przerwane. Symbolikę 
uzupełnia przedstawienie na cokole pługa, odnoszącego 
się do jego zasług gospodarczych. Obok znajduje się płyta 

Brama cmentarna

Cmentarz na planie z 1893 r.

nagrobna innego zarządcy dóbr Zegrze Wiktora Urbanow-
skiego zm. 1884 r., a także nagrobek żeliwny i kilka płyt 
nagrobnych jego rodziny. W pobliżu znajduje się także na-
grobek rodziny Zglenickich, właścicieli dóbr Dębe, pierwot-
nie postawiony dla Weroniki z Załusków Zglenickiej, matki 
słynnego inżyniera geologa Witolda Zglenickiego (1850-
-1904), który został pochowany nieopodal i ma nagrobek 
ufundowany przez płocką Petrochemię.

Bliżej kaplicy jest grób rodziców pisarza Jerzego Szaniaw-
skiego, Wandy z Wysłouchów i Zygmunta Szaniawskich. Zyg-
munt Szaniawski był nie tylko dyrektorem młyna w Zegrzynku, 
ale także ważnym działaczem narodowym i społecznym, m.in. 
przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego pow. pułtuskiego 
w 1915 r., prezesem pułtuskiego Towarzystwa Rolniczego oraz 
pierwszym prezesem Straży Ogniowej w Serocku.

Przy głównej alei i krzyżującej się z nią w centrum 
drugiej ulicy znajdują się m.in.ciekawe nagrobki leśniczych 
dóbr zegrzyńskich – Wacława Cieśli i Jana Urbańskiego oraz 
nauczyciela ludowego Stefana Drużyńskiego.

Kaplica im. bł. ks. Romana Archutowskiego

Drugim miejscem grupującym stare nagrobki jest 
kwatera we wschodnio-południowej części cmentarza. 
Znajdują się tam groby z początku XX w., czyli pierwszych 
lat funkcjonowania cmentarza, m.in. potężny nagrobek Xa-
werego Ołtuszewskiego zm.1905 r., administratora dóbr ze-
grzyńskich, nagrobki rodziny Kucińskich oraz jedyny obiekt 
sygnowany przez firmę kamieniarską, nagrobek 4 letniego 
Stefana Krysiaka. 

Na cmentarzu znajdują się mogiły żołnierzy Wojska 
Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. oraz saperów, 
którzy zginęli w 1945 r. w trakcie akcji rozminowania, 
z nagrobkami ufundowanymi przed kilku laty przez gminę 
Serock. Warto też wspomnieć o nagrobkach z symboliczny-
mi inskrypcjami. Na grobie rodziny Kitów z Szadek znalazł 
się napis o ppłk. Aleksandrze Kita, wykładowcy Oficerskiej 
Szkoły Samochodowej w Pile, zamordowanym z wyroku 
stalinowskiego sądu w 1952 r. Znajduje się grób Feliksa 
Janickiego zm. w 1923 r. z informacją, iż był powstańcem 
styczniowym i budowniczym kościoła w Woli Kiełpińskiej, 
a w nowej części cmentarza jest napis odnoszący się do in-
nego przedstawiciela tej rodziny, por. Mariana Janickiego, 
zamordowanego w Katyniu.  

Z najnowszych nagrobków swoją artystyczną formą 
zwracają uwagę dwa nagrobki. Przy głównej alei nagrobek 

Kaplica z sąsiadującymi grobami m.in. Sutkowskich

Główna aleja od strony zachodniej

Część cmentarza z nagrobkami z początku XX w.Grób Zymnunta i Wandy Szaniawskich, rodziców Jerzego pisarza

rodziny Sutkowskich, właścicieli znanej firmy kamieniarskiej 
z Borowej Góry oraz przy murze południowym nauczycielki 
Matyldy Kowalskiej.

Cmentarz jest piękny i zadbany, ale są dwa groby za-
pomniane, które wymagają szybkiego działania. Pierwszy 

to nagrobek zasłużonego wójta gminy zegrzyńskiej z końca 
XIX i początków XX wieku – Hilarego Łaniewskiego zm. 1926 
r. Drugi to grób Józefa i Franciszki Karwowskich, dziadków 
błogosławionego księdza Romana Archutowskiego. 

Tekst i zdjęcia: Sławomir Jakubczak

Płyta wewnątrz kaplicy z nazwiskami księży
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Dzień Patrona w ZegrzuZłoty Jubileusz w serockim ratuszu
Dla dziesięciu serockich par rok 1963 był 

czasem podjęcia ważnej życiowej decyzji. Po-
wiedzenie „tak” na wspólne życie oznaczało 
wtedy, że  w przyszłości wspólne będą radości 
i razem dzielić trzeba będzie również smutki. 
Minęło pół wieku razem – na dobre i na złe. 
W 2013 roku pary te obchodzą uroczysty ju-
bileusz złotych godów.

4 października w sali ślubów w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku z siedmioma ju-
bileuszowymi parami spotkał się Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnic-
ki, Zastępca Burmistrza,  Józef Zając oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Se-
rocku, Magdalena Łoniewska. Spotkanie 
miało bardzo uroczysty charakter. Jubilatów 

odznaczono medalami „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie”, nadanymi postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Ko-
morowskiego. Był szampan i okazjonalny tort 
oraz wiele wzruszeń. Uroczystość uświetlił 
występ zespołu Incanto pod kierunkiem Mai 
Radomskiej z Ośrodka Kultury w Serocku.

Jubileuszowe pary to Państwo:
Janina Kędzierska – Gawlak i Andrzej 

Gawlak
Irena i Andrzej Kowalscy

Danuta i Zbigniew Kurpiel
Anastazja i Marian Roman
Elżbieta i Wojciech Strug
Eleonora i Stanisław Łyszkowscy
Pozostali jubilaci, którym medale wręczy-

my w domu to:
Teresa i Zenon Mieciek
Marija i Grigorij Sawczenko
Teresa i Józef Kędzierscy
Marianna i Bogdan Groszkowscy

Redakcja

W środę 25 września społeczność szkolna 
Gimnazjum w Zegrzu przeżywała wyjątkową 
uroczystość jaką był Dzień Patrona szkoły 
– Konstantego Mikołaja Radziwiłła. Dzień 
szczególny z uwagi na fakt, iż Patron, który 
oddał życie za Ojczyznę w czasie II wojny 
światowej, został  pośmiertnie uhonorowany 
nadaniem stopnia majora.

Tę niezwykłą uroczystość zawdzięczamy 
członkom Koła nr 1 w Legionowie Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej I Rejo-
nu VII Obwodu Obroża AK, którzy z sukce-
sem podjęli starania o pośmiertny awans dla 
swojego dowódcy.

W tej wzruszającej uroczystości uczestni-
czyła rodzina naszego Patrona. Wnuk, Kon-
stanty Radziwiłł, który miał zaszczyt odebrać 
z rąk płk. Dariusza Kulety – Szefa Wojewódz-

kiego Sztabu Wojskowego w Warszawie akt 
mianowania swojego przodka na stopień 
majora, jego żona Joanna i syn Jan. Rodzinę 
Radziwiłłów reprezentowali również: Mikołaj 
Radziwiłł, Zofia Bocheńska i Dominik Rońda 
Swoją obecnością zaszczycili nas kombatan-
ci Armii Krajowej z VII Obwodu „Obroża”, 
walczący u boku Konstantego Mikołaja Ra-
dziwiłła m.in. pani Bronisława Mazur, pan 
Lucjan Spletsteser i pan Stanisław Sosiński. 
Przybył Starosta Powiatu Legionowskiego Jan 
Grabiec, członek Zarządu Powiatu Legionow-
skiego Janusz Kubicki. Władze samorządowe 
z gminy Serock reprezentowali: zastępca bur-
mistrzem Józef Zając oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Serocku, Artur Borkowski. 
Obecny był komendant Centrum Szkolenia 

5 października na serockim rynku odbył się 
II etap Zawodów Pierwszej Pomocy, zorganizo-
wany przez Oddział Rejonowy PCK w Legiono-
wie. W zajęciach uczestniczyła młodzież ze szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu legionowskiego.

Głównym celem przedsięwzięcia była na-
uka i kształtowanie postaw prozdrowotnych 
wśród młodzieży oraz uświadamianie jak 

ważna jest specjalistyczna wiedza potrzebna 
dla ratowania ludzkiego życia.

Pierwsze miejsce w Zawodach Pierwszej 
Pomocy zajęła drużyna z Serocka - PZSP,

drugie miejsce - PZPS W Legionowie, ul. 
Targowa,

trzecie miejsce - Liceum Salezjańskie 
z Legionowa,

czwarte miejsce - Zespół Szkół - Komornica.
Nagrodę za I miejsce - puchar oraz 

upominki dla wszystkich uczestników 
zawodów, w imieniu Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock wręczyła Kierownik Re-
feratu Spraw Obywatelskich Magdalena 
Łoniewska.

Redakcja

Zawody Pierwszej Pomocy na serockim rynku

Łączności i Informatyki płk dypl. Ireneusz 
Fura, dyrektor Muzeum Historycznego w Le-
gionowie Jacek Szczepański, Przewodniczący 
Legionowskiego Zespołu Ochrony Pamięci 
Wojciech Jeute, Rafał Pawlak reprezentujący 
panią senator RP Annę Aksamit.W uroczy-
stości uczestniczyli dyrektorzy szkół i placó-
wek oświatowych z terenu gminy Serock. 

Dopełnieniem uroczystości była część 
artystyczna przygotowana pod kierunkiem 

pani Moniki Misiury. W trakcie występów 
wysłuchaliśmy ze wzruszeniem wierszy o Pa-
tronie szkoły, autorstwa uczennic: Katarzyny 
Drzewieckiej i Katarzyny Ciszkowskiej oraz 
pięknego solowego wykonania piosenki Anny 
German „Człowieczy los” przez uczennicę 
gimnazjum Julitę Pieńkowską.  

Beata Roszkowska

W październiku obchodziliśmy Świato-
wy Dzień Zwierząt. Najprostszą formą po-
mocy, jakiej możemy udzielić zwierzętom 
jest ich dokarmianie. Przeprowadziliśmy 
zatem zbiórkę karmy dla zwierząt, w którą 
aktywnie włączyły się dzieci z przedszko-
li i szkół z terenu gminy. Do akcji, choć 
w mniejszym zakresie włączyli się również 
mieszkańcy gminy.

W wyniku zbiórki zebrane zostało kilka-
dziesiąt kilogramów karmy suchej oraz kil-
kadziesiąt puszek karmy mokrej. Zebraliśmy 
również trochę kocy i ręczników. Zebrane ar-
tykuły zostały przekazane dla zwierząt prze-
bywających w schronisku w miejscowości 
Chrcynno.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję 
serdecznie dziękujemy.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Każdy z nas może wpłynąć na poprawę losu zwierząt…



14 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 15INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK14 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 15INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Historycznie o Serocku
Kiedy w ubiegłym roku przygotowywali-

śmy projekt „Historia miejsc i ludzi – budowa 
i umacnianie tożsamości lokalnej” – chcieli-
śmy dać mieszkańcom gminy Serock możli-
wość nie tylko poznania jej historii, ale rów-
nież spotkania się osób, których pamięć sięga 
najdalej, które opowiedzieć mogą dzieje róż-
nych miejsc w Serocku.

Pierwsze spotkanie z dr. Sławomirem 
Jakubczakiem „Historia Serocka od średnio-
wiecza” – w Ośrodku Kultury w Serocku 
zgromadziło ponad czterdzieści osób. Po-
ruszane przez Pana doktora tematy związa-
ne z powstaniem grodu, etymologią nazwy 
miejscowości, roli miasta na płaszczyźnie go-
spodarczej, militarnej, handlowej, tematyką 
lokowania miasta, rozmieszczenia budynków 
– spotkały się z wielkim zainteresowaniem 
słuchaczy. Ze zdumieniem – zgromadzeni 
– oglądali fotografie dokumentów zawiera-
jących pierwsze wzmianki o Serocku, mapy 
dawnego grodu, stare zdjęcia Serocka.

Po części wykładowej wywiązała się 
dyskusja, podczas której doktor odpowia-
dał na pytania słuchaczy związane z historią 
i możliwością docierania do materiałów ar-
chiwalnych. Prowadzący spotkanie pomagał 
zidentyfikować osoby i miejsca uwiecznione 
na przyniesionych przez mieszkańców foto-
grafiach. Zrodziły się nowe pomysły kontynu-
owania tej historycznej podróży po Serocku.

Aktywność mieszkańców gminy podczas 
spotkania jest wyrazem ich dbałości o histo-
rię i pamięć o miejscach, z którymi są zwią-
zani oraz sygnałem, że warto podejmować 
inicjatywy przybliżające społeczności  dzieje 
ich miejscowości.

10 października w Ośrodku Kultury w Se-
rocku odbyła się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2013/2014 serockiej filii Legio-
nowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość rozpoczęła się od krótką pre-
zentacją zespołu wokalnego Kantyczki z Ośrod-
ka Kultury, przygotowanego przez instruktorkę 
Monikę Misiurę.Po koncercie głos zabrali Dy-
rektor LUWT - Roman Biskupski oraz Bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock – Sylwester So-
kolicki. Wykład inauguracyjny na temat„Zarys 
historii Zegrza” wygłosił dr Mirosław Pakuła. 
Spotkanie zakończyło się koncertem Uniwersy-
teckiego Chóru „Belcanto” z Legionowa.

Ośrodek Kultury w Serocku
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Inauguracja roku akademickiego Spotkania organizowane w ramach pro-
jektu „Historia miejsc i ludzi”, to kolejne tego 
typu inicjatywa – po wydanych publikacjach 
m.in. „Serock w starej fotografii”, wystawie 
o tym samym tytule, artykułach w Serockim 
Miejscowniku – publikowanym w Informa-
torze Gminy Serock oraz organizowanych 
u stóp Barbarki warsztatach rzemieślniczych.  
Cieszymy się, że znajdują one tak licznych 
odbiorców.

Serdecznie dziękujemy za obecność i już 
teraz zapraszamy na kolejne spotkania.

 Informacja o dofinansowaniu projektu:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie.” Operacja realizowana przez 
Miasto i Gminę Serock pt. „Historia miejsc i lu-
dzi – budowa i umacnianie tożsamości lokal-
nej”,  której celem jest zorganizowanie cyklu 10 
spotkań w rożnych częściach gminy, poruszają-

cych tematykę historii danego obszaru; współ-
finansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach osi 4 - LEADER z zakresu małych 
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” osi 4 – LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agnieszka Wożniakowska

W Stanisławowie – dynia w roli głównej
19 października w Stanisławowie pierw-

szoplanową rolę grała dynia. Warzywo to 
było głównym bohaterem dwóch konkur-
sów – „Najpiękniejsza Dynia” oraz „Potrawa 
z Dyni”. Oprócz tych atrakcji przedstawiciele 
gminnych miejscowości mogli wziąć udział 
w 1. Zawodach Sołectw o Puchar Jesieni. 
Organizatorami i pomysłodawcami imprezy 
byli: Sołectwo Stanisławowo, OSP Stanisła-
wowo oraz Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Najlepszą potrawę z dyni oceniała ko-
misja w składzie: Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock Sylwester Sokolnicki, Józefa Kacz-
marczyk oraz Jolanta Kaczmarska. Decyzja 
nie była łatwa, ponieważ wszystkie 30 potraw 
wyglądały pięknie i smakowały wybornie. Po 
burzliwej naradzie jury przyznało 3 nagrody 
oraz 2 wyróżnienia. Wyróżnienia otrzymały: 
Małgorzata Gotowiec oraz Anna Godzińska, 
I i III miejsce zajęło stowarzyszenie „Nasza 
Borówka” z Borowej Góry za sałatkę i placki 
z dyni, II miejsce zdobyła Ewa Janicka, która 
przygotowała konfiturę z dyni.

Mieszkańcy przynieśli ze sobą dynie, które 
wyhodowali w swoich ogródkach – warzywa 
miały różne kształty, kolory i rozmiary. Komi-
sja konkursu „Najpiękniejsza Dynia” również 
nie miała łatwego wyboru. Jury w składzie: 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
Józef Zając, Stanisława Wroniak oraz Mariusz 

Pielach przyznało I miejsce Stowarzyszeniu-
„Nasza Borówka” z Borowej Góry, II miejsce 
Teresie Suska, III miejsce Krzysztofowi Piela-
chowi. Ponadto komisja postanowiła wyróżnić 
2 osoby: Joannę Grzegorczyk oraz Aleksandrę 
Pielach za ciekawe i inspirujące okazy dyni.

Po dyniowych atrakcjach rozpoczęły się 
zmagania sołectw w konkursach sprawno-
ściowych. Pogoda i humory dopisały. Zmaga-
nia sołectw oceniała komisja w składzie: Anna 
Romanowska – sołtys Stanisławowa, Mariusz 
Pielach oraz Marek Skrzydlak. Konkurencje 

były bardzo oryginalne, do najciekawszych 
należały: rzut butem strażackim w dal, oraz 
bieg z dynią. Puchar Jesieni w I Zawodach 
Sołectw w Stanisławowie zdobyło Sołectwo 
Jadwisin, II miejsce zajęło sołectwo Stanisła-
wowo, III miejsce należało do sołectwa Guty.

I Zawody Sołectw o Puchar Jesieni i Świę-
to Dyni przeszły do historii. Sołectwo Stani-
sławowo zaprasza na kolejne spotkanie, które 
odbędzie się w przyszłym roku w drugą sobo-
tę października.

Anna Socha
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„Teatr po 40” z Klubu Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki w Zegrzu otrzymał 
tytuł laureata oraz nagrodę za spektakl pt. 
„Znikalność”.

Członkinie sekcji teatralnej „Teatr po 40” 
z Klubu zegrzyńskiego Centrum w dniach 10 
- 13 października uczestniczyły w dwóch wy-
darzeniach teatralnych: XVI Przeglądzie Form 
Scenicznych Wojska Polskiego Koszalin 2013 
oraz XXX Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów 
Wsi Polskiej Tarnogród 2013 r. z powodzeniem 
reprezentując Centrum Szkolenia Łączności i In-
formatyki w Zegrzu. Teatr prezentował na ww. 
przedsięwzięciach spektakl pt. „Znikalność”.

Rada Artystyczna koszalińskiego przeglą-
du przyznała grupie „Teatr po 40” tytuł lau-
reata w kategorii „teatr” za poruszenie waż-
nej społecznie problematyki, kulturę słowa, 
czytelność wypowiedzi scenicznej, prawdę 
przekazu i nawiązanie więzi międzypoko-
leniowej i poczucie humoru oraz nagrodę 
indywidualną aktorce Annie Friedel za swo-

bodę, wdzięk, bezpretensjonalność, kontakt 
z widownią i ironiczny dystans do kreowanej 
postaci i nagrodę specjalną Betinie Dubiel za 
dobór repertuaru i kreatywność prezentacji 
oraz ogólny wyraz artystyczny.

Rada Artystyczna sejmiku przyznała te-
atrowi nagrodę Dyrektora Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie. Spektakl „Zni-
kalność” został bardzo dobrze przyjęty przez 
sejmikową publiczność, jeden z uczestników 
„Teatru Zza Boru” napisał:

„Teatrowi po 40” dziękujemy za spektakl 
„Znikalność”, dzięki któremu powróciliśmy 
do estetyki teatrów studenckich z lat 50-tych 
(przyjemne skojarzenie z „Bim-Bom”) za po-
budzenie do refleksji i wzruszenie (scena z fo-
tografiami zazdrościmy).

Serdecznie gratulujemy laureatkom, ży-
cząc twórczej i owocnej pracy artystycznej.

Tekst: Betina Dubiel
Zdjęcia: szer. Marcin Księżopolski,

Betina Dubiel

W niedzielę 29 września w Ośrodku 
Kultury w Serocku Teatr Strefa Podmiejska 
z Nieporętu zagrał przedstawił komedię Rona 
Clarka i Sama Bobricka pt. „Morderstwo 
w motelu”. Spektakl wyreżyserowała Bogu-
sława Oksza – Klossi, a główne role zagra-

nym morderczym instynktom. „Umrzeć z mi-
łości” nabiera tu zupełnie innego znaczenia. 
A wszystko to w lekkiej i dynamicznej, farsowej 
stylistyce. Komedia Clarka i Bobricka pokazuje 
bowiem, że doskonały plan zawsze ma jakieś 
słabe punkty, a ofiara z łatwością może przeisto-
czyć się w mordercę.

Ośrodek Kultury

11 października w kinie Niwa w Nasielsku 
odbyło się szkolenie „Produkt tradycyjny, re-
gionalny i lokalny elementem promocji i szansą 
rozwoju regionu”. Organizatorem przedsięwzię-
cia byli Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Warszawie, Terenowy Zespół Dorad-
czy w Pomiechówku oraz Burmistrz Nasielska. 
Po spotkaniu odbyło się spotkanie z laureatami 
konkursu o Laur Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego dla mazowieckich producentów 
żywności za najlepszy produkt roku oraz tego-
rocznymi laureatami XIII edycji konkursu „Na-

sze Kulinarne Dziedzictwo” – Smaki Regionów, 
którzy otrzymali prestiżową nagrodę (lub nomi-
nację) w konkursie „Perła 2013” dla najlepszych 
produktów oraz potraw i dań.

Serock reprezentowały: Koło Gospodyń 
Wiejskich w Dosinie, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Maryninie oraz Wspólnota Lokalna 
Powiatu Legionowskiego, których przedsta-
wicielki - laureatki konkursów - zaprezento-
wały i wystawiły do degustacji swoje zwycię-
skie potrawy i produkty.

Redakcja

W sierpniu rozpoczęło się działanie Mło-
dzieżowego Systemu Gotowania. Projekt pro-
wadzony jest przez Fundację Idea Rozwoju 
w ramach programu Równać Szanse a współ-
finansowany jest przez Polsko – Amerykań-
ską Fundację Równości.

Do projektu należy 27 osób w wieku od 
13 do 19 lat, mieszkających na terenie gminy 
Serock. Celem MSG jest przede wszystkim 
odkrywanie wiary w swoje możliwości

Każdy uczestniczący w projekcie jest inny, 
ale łączy nas jedno - chęć poznawania i uczenia 
się nowych rzeczy. Dotychczas odbyliśmy już 
kilka spotkań i zdążyliśmy przygotować kilka 
potraw, świetnie się przy tym bawiąc. Postano-
wiłyśmy, więc, podzielić się naszą nowo nabytą 
wiedzą z mieszkańcami gminy Serock.

Serdecznie zachęcamy do obserwowania 
naszych odkryć kulinarnych, wszelkie infor-

macje mogą państwo znaleźć na naszej stro-
nie internetowej - www.projektmsg.pl.

wg p. Marii Chmielewskiej
SKŁADNIKI:

• 1,5kg mięsa wołowego miękkiego 
• 0,5 kg pieczarek
• musztarda sarepska 
• śmietana 18%
• koncentrat pomidorowy
• jedna średnia cebula 
• olej
• przyprawy: liść laurowy, pieprz, ziele angiel-
skie, sól 
WYKONANIE: Do garnka wlać około 2 l wody. 
Mięso pokroić w paseczki i obsmażyć na patel-
ni. Pieczarki i cebulę pokroić i również obsma-
żyć. Tak przygotowane produkty wrzucić do 

Teatr Strefa Podmiejska z Nieporętu
gościnnie na deskach sceny Ośrodka Kultury w Serocku

li: Karolina Bilińska, Kamil Krzyżanowski, 
Marcin Warpas.

„Morderstwo w motelu” to zabawna 
opowieść o miłości przekształconej w żądzę 
mordu. Bohaterowie, mimowolnie uwikłani 
w trójkąt miłosny, za wszelką cenę dążą do 
monogamicznego spokoju ducha, uciekając 
się do rozwiązań z goła niedyplomatycznych. 
Pomiędzy planowaniem kolejnych (nie)do-
skonałych zbrodni, gdzieś między trucizną 
a szubienicą, próbują zgłębić tajemnicę ko-
chania, istotę małżeńskiej harmonii i odna-
leźć receptę na „długo i szczęśliwie”.

Wnioski, do których dochodzą różnią się 
w zależności od kombinacji zawartych soju-
szów, aktualnych afektów, dając zarzewie kolej-

„Teatr po 40” nagrodzony

Kulinarnie w Nasielsku z akcentem serockim

garnka z wodą i gotować około 2 godz. aż mię-
so będzie miękkie. Dodać listek ,pieprz, ziele, 
wsypać troszkę przyprawy  i szczyptę soli. Do-
dać 3 łyżki koncentratu, 2 łyżki śmietany oraz 
doprawić łyżką musztardy. Smacznego!

W sobotę, 5 października, odbyło się 
spotkanie z seniorami z terenu miasta i gmi-
ny Serock z okazji Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych. 

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Sylwestra Sokolnickiego przybyło około 
100 gości. Burmistrz złożył na ręce Przewodni-
czącej Klubu Aktywnego Seniora, pani Marii 
Chimkowskiej, kwiaty oraz życzenia dla wszyst-
kich seniorów. Podkreślał jak wielkie znaczenie 
ma ich udział w życiu lokalnej społeczności.

Dla gości wystąpił zespół „Otawa” – jest 
jednym z najpopularniejszych zespołów na 
Ukrainie. Zespól od 10 lat koncentruje na 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Serocku

Ukrainie w Polsce oraz całej Europie, wyko-
nując utwory sakralne, ludowe oraz utwory 
współczesne, własnego autorstwa.

Na spotkaniu byli obecni również: zastępca 
burmistrza - Józef Zając, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku - Artur Borkowski, kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna 
Orłowska, Dyrektor Legionowskiego Uniwer-
sytetu III Wieku - Roman Biskupski, dyrektor 
Ośrodka Kultury w Serocku Piotr Kowalczyk. 
Sobotnie popołudniowe spotkanie, w czasie 
którego wszystkim gościom dopisywał dobry 
humor, zakończyło się tańcami.

Ośrodek Kultury

Kaja Felczak, Kamila Borówka
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  W sobotę 5 października na terenie 
ośrodka letniego wypoczynku OSiR przy 
Szkole Podstawowej w Jadwisinie odbyła się  
impreza integracyjna dla mieszkańców.

Na dzieci, czekały już od wczesnego po-
ranka liczne atrakcje: malowanie buziek, 
dmuchana zjeżdżalnia, zamek z piłkami, ring 
sumo, wata cukrowa, owoce, ciasta i słodycze, 
chlebek ze smalczykiem i przepyszna gro-
chówka z kuchni polowej, którą przygotowały 
sympatyczne Panie Marysie !!.

W kontekście zbliżającego się święta 11 
Listopada na terenie ośrodka powstał poste-
runek powstańczy, z replikami broni, umun-
durowaniem i osprzętem z okresu II wojny 
światowej.  W składzie grupy powstańczej, 
pod komendą Janka, byli m.in. czterej rodze-
ni bracia Dubiel, mieszkańcy Jadwisina, wraz 
z koleżanką. Grupa, oprócz tego że eduko-
wała, to starała się również zaopatrzyć gości 
we flagi narodowe, których fundatorem był 
organizator.

Przez cały czas trwania imprezy nad opra-
wą muzyczną czuwał „DJ Czaro”, natomiast 
o godzinie piętnastej wystąpił zespół „K.Mar-

tin”. Na scenie mogliśmy również zobaczyć 
i posłuchać utalentowanego Bartłomieja 
Szymborskiego z Jadwisina, który śpiewa, gra 
na klawiszach, altówce i potrafi perfekcyjnie 
rozruszać publiczność!!! W konkursie tanecz-
nym poprowadzonym przez muzyka, bezkon-
kurencyjna okazała się Wiktoria Fryś.

Było również kilka stoisk handlowych, na 
których można było kupić sobie wyroby rzeź-

Impreza integracyjna w Jadwisinie

W sobotę 19 października w Ośrodku Kul-
tury w Serocku odbyły się kolejne zajęcia pla-
styczne dla rodzin. Tym razem drewniane łyż-
ki zamienialiśmy w różne postacie, zwierzaki 
itp. Powstały pieski, węże, żółw, świnka Pepe, 
smerfy, księżniczki, piłkarze, kosmici i wiele 
innych pięknych prac. Dużym zaangażowa-
niem i pomysłowością wykazali się tatusiowie, 
ich zmysł techniczny i wyobraźnia sprawiły, 

Warsztaty plastyczne
że mogliśmy zachwycać się piękną Murzynką, 
rudowłosą lalką, kwiatami i … strachem na 
wróble. Uczestnicy zajęć imponowali niestan-
dardowymi rozwiązaniami i kreatywnością.

Z naszej strony możemy tylko dodać, że 
praca z sobotnią grupą była dla nas jak zwy-
kle dużą przyjemnością. Dziękujemy rodzi-
com za wielkie zaangażowanie.

Ośrodek Kultury w Serocku

5 października odbył się finał konkursu 
plastycznego „Raz Dwa Trzy – Kryjesz TY! 
Zabawy bez komputera z Gazetą Powiatową”. 
Tego dnia zwycięzcy wraz z organizatorami 
spotkali się na sali widowiskowej w legio-
nowskim ratuszu, aby wspólnie świętować, 
wręczyć nagrody, otworzyć wystawę pokon-
kursową, a także coś przekąsić.

Najważniejsi tego dnia byli oczywiście 
zwycięzcy konkursu. Najmłodsza – 3 let-
nia Michalinka Mendyk z Samorządowego 
Przedszkola w Serocku, która zajęła I miejsce 
w kategorii Przedszkola i Zerówki, dzielnie 
poradziła sobie z wejściem na scenę. Nasi 
tegoroczni absolwenci również zostali na-
grodzeni: Mikołaj Szymański zajął 3 miejsce, 
Krzysztof Kurcz otrzymał wyróżnienie przy-
znane przez komisję konkursową, a Jakub 
Jaskulski wyróżnienie w głosowaniu sms. 
Dzieci odbierały dyplomy, nagrody i uściski 

dłoni od wręczających, następnie wędrowały 
z powrotem do rodziców na widownię.

Po głównej uroczystości redaktor naczel-
na, dziękując dzieciom za udział w konkur-
sie, nauczycielom na dopingowanie swoich 
uczniów oraz partnerom konkursu za wspar-
cie, zaprosiła gości na słodki poczęstunek do 
atrium ratusza, gdzie rozstawiona była wy-

stawa pokonkursowa. Kolejną niespodzianką 
były książeczki, które zespół Gazety Powia-
towej wydał na pamiątkę konkursu. W ksią-
żeczce zaprezentowane są wszystkie prace, 
które można do końca października oglądać 
na wystawie w ratuszu. Znajdują się tam także 
opisy niektórych zabaw, które zainspirowały 
dzieci do stworzenia rysunków. Każdy mógł 
zabrać książeczkę do domu.

Serdecznie gratulujemy i czekamy na ko-
lejne osiągnięcia!

Samorządowe Przedszkole w Seroc-
ku i Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie 
otrzymały nagrody dla najaktywniejszych 
w konkursie placówek (zestawy akcesoriów 
szkolnych (m.in.: regaliki, półki, wieszaki, 
tablice korkowe, globusy, ramki plakatowe 
zatrzaskowe, pachołki gimnastyczne, tablice 
edukacyjne).

źródło:www.gazetapowiatowa.pl

W tym roku Mistrzostwa Polski w Węd-
karstwie Spinningowym, które w dniach 18-20 
października rozgrywane były na Zalewie Ze-
grzyńskim, zgromadziły 131 seniorów, w tym 
członków kadry narodowej oraz 22 juniorów. 
Organizatorem mistrzostw był Zarząd Okręgu 
Mazowieckiego PZW a sędzią głównym mi-
strzostw Pan Waldemar Grzelak.

Pogoda nie sprzyjała zawodnikom, 
zwłaszcza pierwszego dnia zawodów kiedy 
padał deszcz  i wiał silny wiatr, jednak najlep-
si dawali sobie radę. Łowili szczupaki i 22-30-
-centymetrowej długości okonie. Po dwóch 
dniach wśród seniorów z dużą przewagą 
prowadził członek kadry narodowej Maciej 
Żejmo z Okręgu Olsztyn, który wygrał obie 

tury: w Zegrzu i Pogorzelcu. Jego trofeum 
były 3 szczupaki, w tym ryba długości 76 cm 
i 5 okoni. Na drugim miejscu plasowali się 
ex aequo z czterema punktami sektorowymi: 
Hubert Cygler z Klubu WKS Szóstka War-
szawa – pogromca szczupaka, 22 okoni oraz 
69-centymetrowego bolenia i Damian Li-
twiński z Klubu Mistrall Fishing Team War-
szawa, który przedstawił komisji sędziowskiej 
3 szczupaki i 5 okoni. Cała trójka miała duże 
szanse na zwycięstwo.

Ostatecznie w klasyfikacji indywidualnej 
zwyciężył zawodnik Okręgu Mazowieckiego 
PZW, Hubert Cygler, który trzeciego dnia 
był najlepszy w sektorze „Zegrze” dzięki zło-
wieniu 11 okoni. Kolejne miejsca na podium 

zajęli – kadrowicz Maciej Żejmo oraz Józef 
Wyspiański (ZO Wałbrzych). Wśród junio-
rów zwyciężył Brunon Akonom (ZO Zielo-
na Góra), przed Maciejem Pietrzakiem (ZO 
Leszno) i Igorem Dziubałtowskim (ZO Piotr-
ków Trybunalski).

Największą rybę zawodów, szczupaka 
84 cm, wyholował Robert Aniserowicz repre-
zentujący Okręg Nadnoteckiego PZW. Na-
grodę Fair Play przyznano Emilowi Misztalo-
wi za sportowe i etyczne zachowanie.

Nagrody podczas zakończenia mi-
strzostw 20 października w Serocku wręczał 
zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
Józef Zając. 

Paweł Wiewióra

Wielki sukces Michalinki

Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spinningowym

biarskie, baloniki lub pyszny i zdrowy miód 
od lokalnego pszczelarza oraz zjeść niedrogo 
pyszny bigosik, bądź karkówkę czy kiełbaskę.

W godzinach 13:30 - 14:30 odbył się mecz  
piłki nożnej, pomiędzy zawodnikami „wete-
ranami” a „młodymi wilkami” z Jadwisina. 
Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem 
zawodników z „brzuszkami” 12 do 7. Przez 
cały czas trwania imprezy organizowane były 
różne konkurencje sportowe, w których na-
grody zdobyli: Kasia Lisiecka, Oliwier Ciruk, 
Piotruś Lisiecki, Kuba Gajos, Jakub Kopacz.

Impreza zakończyła się około godziny 
osiemnastej wspólną zabawą przy ognisku 
i scenie.

Gorące podziękowania dla sponsorów 
oraz osób, dzięki którym, akcja pod tytułem 
,,Impreza integracyjna Mieszkańców Jadwisi-
na” mogła się odbyć.

Spotkanie zostało zorganizowane z wy-
korzystaniem środków z budżetu Miasta 
i Gminy Serock w ramach Funduszu Sołec-
kiego przy osobistym zaangażowaniu radne-
go, Rafała Tyki i sołtysa Jadwisina, Jarosława 
Pielacha.

Tekst przyg. na podst.
 informacji organizatorów
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Zbliża się Święto Niepodległości, radosne święto ustanowione przed laty dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez 
Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku. Jesienią tego roku bowiem, dobiegała końca I wojna światowa, niosąca klęskę 
trzem mocarstwom: Rosji, Prusom i Austrii, które przez 123 lata od rozbiorów trzymały Polskę  w niewoli licząc na jej wynarodowienie. Dzień 
11 listopada jest także symbolicznym nawiązaniem do czasu, w którym Józef Piłsudski, przejmując władzę wojskową i cywilną, jako Naczelnik 
Państwa wprowadził Naród Polski na drogę zmian i reform wiodących do pełnej suwerenności. 

Jako Polacy powinniśmy wspominać ten ważny w dziejach Polski moment odrodzenia  i odbudowy kraju. Moment, który sprawił, że dzisiaj 
możemy cieszyć się wspólnie  z osiągnięć i znaczenia Rzeczypospolitej w Europie i na świecie.

Sprawmy, by serockie świętowanie było pełne pozytywnej energii i radości z osiągnięć naszej niepodległej Ojczyzny, by było przejawem 
autentycznego patriotyzmu i dumy  z tego, że jesteśmy Polakami.


