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Miłość na medal

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Jesień zbliża się wielkimi krokami. Ta w kalendarzu już obecna. Ta za oknem też nie ka-
zała na siebie długo czekać. Szeleszczą liście pod nogami, szkoły pełne uczniowskiego gwaru. 
Coraz częściej mgliste poranki.  Jesień. Uprzątnięte pola, z których plony wypełniły dożyn-
kowe kosze i zboża, z których upleciono wieńce na Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej, 
to znak, że kolejny cykl natury od siewów do zbiorów został uroczyście zamknięty. Przed 
nami coraz krótsze dni. Przed nami coroczne okazje do wspólnych emocji. Święto Edukacji 
Narodowej to nie tylko Dzień Nauczyciela. To wspólne święto pedagogów i uczniów – niech 
wspólnie więc odnoszą edukacyjne sukcesy. A sobie życzmy, aby październik był złoty polską 
jesienią, z czasem na spacer i spotkanie z drugim człowiekiem… 

Redakcja

Miłość nie oznacza emocjonalnego 
przemijania czy chwilowego oczarowania, 
ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję 
związania się całkowicie „na dobre i na 
złe”. Jest darem z siebie samego drugiemu 
człowiekowi.

Jan Paweł II

Jesienią, tradycyjnie już, w Serocku ob-
chodzone są  jubileuszowe złote gody par 
małżeńskich, które zawarły związek małżeń-
ski pięćdziesiąt lat temu, a nawet wcześniej. 
W piątek, 21 września, w serockiej sali wido-
wiskowej z Burmistrzem Miasta i Gminy Se-
rock, Sylwestrem Sokolnickim oraz Zastępcą 
Burmistrza, Józefem Zającem spotkało się 
11 złotych par. Nad całością uroczystości czu-
wała Magdalena Łoniewska, kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w Serocku. 

Marsz Mendelssohna zawsze przyprawia 
o dreszcz. I w dniu ślubu i pięćdziesiąt lat 
później również. Wzruszenie było widoczne 
na wszystkich twarzach. I jubilatów, i bliskich, 
którzy im towarzyszyli. 

Burmistrz, Sylwester Sokolnicki, pod-
kreślał, że w świecie, w którym wartości 
powszednieją, absoluty upadają a auto-
rytety nie bronią się już, ocalenie miłości 
i przyjaźni zasługuje na szacunek i wspar-
cie. Długoletnie małżeństwo jest dowodem 
na wzajemny szacunek, zrozumienie i wy-
rozumiałość. To budowanie rodziny, umac-

nianie więzi, dbałość o rodzinne tradycje, 
wzajemna pomoc…

Jubilaci, z rąk Burmistrza, w imieniu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, odebrali Medal 
za Długoletnie Pozycie Małżeńskie. Jest to polskie 
cywilne odznaczenie państwowe, ustanowio-
ne jako wyraz szacunku i uznania dla par, które 
przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. 
Zostało ono ustanowione ustawą z dnia 17 lute-
go 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączone 
do obecnego systemu odznaczeń państwowych 
ustawą z 16 października 1992 o orderach i od-
znaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450).

Kwiaty, pamiątkowe zdjęcia i życzenia 
dalszych dobrych wspólnych lat. Uśmiechy 

i  błyszczące od emocji oczy. Czas się zatrzy-
mał. Oni są wciąż dla siebie najważniejsi… 
Pomimo lat...

SEROCKIE ZŁOTE PARY
Kazimierz i Zofia Bandurscy
Zdzisław i Cecylia Ciszkowscy
Stanisław i Wanda Ćwik
Stanisław i Kazimiera Drążewscy
Stanisław i Danuta Jaworscy
Franciszek i Teresa Kopeć
Jerzy i Danuta Kulikowscy
Janusz i Zofia Przykascy
Kazimierz i Wiesława Sikorscy
Krzysztof i Halina Skośkiewicz
Marian i Teresa Szydłowscy

Obchodzony 1 października Dzień Osób 
Starszych został ustanowiony przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ w 1990 r. To symbolicz-
na próba zwrócenia uwagi na problemy grupy 
społecznej, która osiągnęła niezwykłą wręcz 
dynamikę. Osób starszych przybywa z roku na 
rok. Pojęcie „starzejącego się społeczeństwa” 
dotyka wielu państw. W dzisiejszym świecie, 
w którym na przekór demografii propaguje
się wieczną młodość i sprawność, narodziła 
się potrzeba odczarowania jesieni życia i zdję-
cia z tego okresu pewnego odium, podjęta 
została próba pokazania go jako naturalnej 
fazy ludzkiego życia. Stąd też wiele inicjatyw, 
które aktywizują seniorów oraz zmniejszają 
dystans między pokoleniami. Dzisiejsi senio-
rzy są aktywni i otwarci na nowinki, znajdują 
czas na odkrywanie własnych pasji i celebrują 
życie we wszystkich jego przejawach. Korzy-
stają z portali społecznościowych, robią to, na 
co przez wiele dotychczasowych lat nie mieli 

zwyczajnie czasu. Rodzina i życie zawodowe 
wypełniały cały czas. Emerytura okazuje się 
zatem okresem, który przynosi wreszcie czas 
dla siebie. Zmienia się również postrzeganie 
osób starszych. Szanujemy ich czas wolny 
i prawo do własnego życia, pojawia się coraz 
więcej zajęć i form spędzania wolnego cza-
su dedykowanych seniorom właśnie. Starsi 
państwo nie chcą już być tylko emerytami 
i dziadkami, chcą aktywnie wykorzystać swą 
jesień, ciesząc się z jej barw na tyle, na ile po-
zwala zdrowie i własne możliwości. 

Cieszmy się ze wspólnego czasu. Szukaj-
my okazji na spotkanie, rozmowę, spacer. 
A jeśli brak okazji – to zwyczajnie usiądźmy 
przy herbacie. Jesienią wieczory dłuższe i cie-
pła bardziej wszystkim potrzeba. To wystar-
czający powód na wspólny czas…

Każdy z nas ma wokół siebie starszych 
państwa. Szczęściarze mają jeszcze babcie 
i dziadków, inni – zaprzyjaźnioną starszą pa-

nią, uśmiechniętego sąsiada. Napiszcie dla 
nich specjalne życzenia. Wydrukujemy je 
w następnym numerze Informatora, a autorów 
tych wyjątkowych Karczma Herbowa zaprosi 
na kolację. Specjalną kolację dla Was i adresata 
Waszych życzeń.

Teskty życzeń prosimy nadsyłać na adres   
promocja@serock.pl

Drodzy Seniorzy,
Przyjmijcie życzenia 

zdrowia, słońca i uśmiechu 
na każdy dzień oraz serdecznej 

życzliwości i ciepła 
na każdą chwilę. 

Niech nie zabraknie wokół Was 
dobrych i pomocnych ludzi.

Niech jesień będzie dobra…
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Zespół CEIDG Ministerstwa Gospodarki 
chce przestrzec przed firmami komercyjnymi,
przesyłającymi osobom, które założyły dzia-
łalność gospodarczą, oferty dokonania wpi-
su w prowadzonych przez siebie  rejestrach 
- katalogach firm. Wpis do tych rejestrów
nie upoważnia do wykonywania działalności 
gospodarczej na terytorium Polski i nie jest 
wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane 
pisma, sugerujące konieczność uiszczenia 

opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, 
są w istocie ofertami handlowymi, o czym 
świadczą informacje zamieszczone drobnym 
drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie 
pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy,
która wysyłając pismo wprowadza adresatów 
w błąd, sugerując publicznoprawny i obliga-
toryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu 
firmy stanowią próbę powielenia ogól-

nodostępnych bezpłatnych informacji 
o przedsiębiorcach, zawartych w publicz-
nych rejestrach CEIDG, czy też REGON, 
w których rejestracja jest całkowicie bez-
płatna, o czym przypomina komunikat Mi-
nistra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania 
wpisu do rejestru przedsiębiorców za opła-
tą należy podchodzić ze szczególną ostroż-
nością.

89, 4 FMSEROCK na antenie! 89, 4 FMKażda 
środa godz. 11

Uwaga przedsiębiorcy

W Jadwisinie na ul. Okrężnej i ul. Dojaz-
dowej trwają prace związane z budową ka-
nalizacji sanitarnej. W ulicy Okrężnej został 
wybudowany kanał zbiorczy. Kolejnym eta-
pem będzie budowa przepompowni ścieków. 
Planowany termin zakończenia prac ustalono 
na 30.06.2013 roku. 

Gmina Serock przystąpiła do realizacji 
kolejnych zadań z zakresu oświetlenia dróg 
gminnych. Od początku sierpnia trwają 
prace nad wykonaniem dokumentacji tech-

nicznych budowy oświetlenia drogowego 
ul. Daliowej w Serocku oraz ul. Akacjowej 
w miejscowości Skubianka. Zakres pierw-
szej inwestycji zawiera budowę oświetlenia 
całej ul. Daliowej na odcinku od ul. Ogrodo-
wej do ul. Tchorka, oświetlenie skrzyżowa-
nia ul. Tchorka z ul. Ogrodową oraz odcinek 
ul. Tchorka pomiędzy ul. Ogrodową a ul. 
Nasielską. W ramach przedsięwzięcia wy-
konane zostanie około 400 mb linii kablowej 
oświetlenia w technologii LED, na słupach 
stalowych ocynkowanych typu lekkiego. 

Oświetlenie w Skubiance przy ul. Akacjo-
wej obejmuje swym zakresem cały odcinek 
przedmiotowej ulicy w technologii tradycyj-
nej, tj. lampy sodowe na słupach stalowych, 
ocynkowanych - typu lekkiego. Dokumen-
tacja będzie ukończona w bieżącym roku 
kalendarzowym. Gmina zamierza przystąpić 
do realizacji przedmiotowych inwestycji po 
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na 
budowę.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Inwestycje gminne

Niebawem zakończymy realizację inwestycji polegającej na prze-
budowie drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnow-
skiego. Wykonano już chodnik i zatoki parkingowe z kostki betono-

wej oraz oświetlenie terenu. Obecnie wykonywane są prace związane 
z budową nowej nawierzchni asfaltowej i ogólne porządkowanie zago-
spodarowanego obszaru inwestycji.  

Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie

Terminy dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
- każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 13.00 pok. nr 19
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XXVI sesja Rady Miejskiej w Serocku

W piątek, 31 sierpnia, odbyło się kolejne 
posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich. 
Miejscem obrad był Windsor Palace Hotel 
w Jachrance.

Związek Miast Polskich jest organizacją 
o bogatych tradycjach międzywojennych. W la-
tach 1917 - 1939 Związek mógł się poszczycić 
wieloma osiągnięciami na polu lobbingu legi-
slacyjnego, promocji kulturalnej i gospodarczej 
miast. Prowadził również działalność wydawni-
czą i szkoleniową oraz był platformą wymiany 
doświadczeń pomiędzy rozmaitymi służbami 
miejskimi. Po drugiej wojnie światowej działal-
ność Związku Miast Polskich uległa zawieszeniu 
- z powodu braku możliwości funkcjonowania 
w ówczesnym ustroju. Dopiero po pierwszych 
po wojnie wolnych wyborach lokalnych (maj 
1990) pojawiła się inicjatywa odtworzenia 
Związku. W ciągu zaledwie kilku miesięcy rady 
blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu 
do Związku i w styczniu 1991 r. odbył się w Po-
znaniu - siedzibie statutowej Związku - jego 

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich
- tym razem w Serocku

31 sierpnia 2012 r. odbyła się XXVI sesja 
Rady Miejskiej w Serocku. Tradycyjnie, na 
początku obrad przewodniczący Rady Miej-
skiej i burmistrz złożyli informacje o działal-
ności między sesjami.

Następnie Rada Miejska w Serocku pod-
jęła  uchwały w sprawie nadania nazw dro-
gom. Projekty tych uchwał zostały przygo-
towane na wniosek właścicieli dróg. Nadano 
drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1/8 we wsi Wierzbica nazwę ul. Za-
lesie, a drodze oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działki nr 528/7, nr 530 i nr 535/6  
nazwę ul. Leśnych Ptaków. Wprowadzenie 
nazw ulic umożliwi nadanie numeracji po-
rządkowej dla nieruchomości zlokalizowa-
nych wzdłuż przedmiotowych dróg, co ułatwi 
lokalizację działek na tym terenie.

Z inicjatywy burmistrza radni wprowa-
dzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy 
Serock. Zwiększono dochody budżetowe 
m.in. o środki  na zadania dotyczące pro-
gramu dożywiania oraz wspierania osób 
pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 
a także dofinansowania zakupu podręcz-
ników dla uczniów. Wprowadzono również 
zmiany w planie dochodów w wysokości 
769.784 zł w związku z podpisanym anek-

sem, z Samorządem Województwa Mazo-
wieckiego, o dofinansowaniu zadania „Mo-
dernizacja systemu wodno -kanalizacyjnego 
w mieście i gminie Serock 1. rejon Serock 
- Wierzbica.” Poza tym zmniejszono docho-
dy subwencji oświatowej o kwotę 92.570 zł. 
Zwiększono wydatki, przeznaczając środki 
finansowe m.in. na dofinansowanie poby-
tu dzieci z gminy Serock uczęszczających 
do przedszkoli położonych na terenie in-
nych gmin (105.000 zł), wyposażenie nowo 
wybudowanych sal lekcyjnych w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpiń-
skiej. Przeznaczono również środki na bu-
dowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 
remont punktów świetlnych oraz wyposa-
żenie nowo budowanej siedziby Ośrodka 
Kultury.

Przedłożony przez burmistrza projekt 
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie poparło 12 radnych, od głosu 
wstrzymali się dwaj radni: Stanisław Krzycz-
kowski oraz Rafał Tyka.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie 
przekazania mienia komunalnego. Składni-
ki mienia gminy, m.in. wybudowane i zmo-
dernizowane odcinki sieci wodociągowej, 
zmodernizowaną część stadionu miejskiego 

w Serocku oraz nowy plac zabaw w Serocku 
przekazano do Miejsko-Gminnego Zakładu 
Wodociągowego, Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz Miejsko-Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej. Uchwałę w sprawie prze-
kazania mienia komunalnego radni przyjęli 
jednogłośnie.

Z inicjatywy burmistrza podjęto również 
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
zarządzenia poboru podatków. Główną 
przyczyną zmiany był zapis wskazujący in-
kasentów opłaty targowej oraz wprowadze-
nie danych ośrodka szkoleniowego pobiera-
jącego opłatę miejscową. Przedłożony przez 
Burmistrza projekt uchwały radni przyjęli 
jednogłośnie.

Rada Miejska przyjęła, w kolejnym punk-
cie obrad, protokół Komisji Rewizyjnej z kon-
troli działalności Straży Miejskiej w Serocku 
w 2011 r.

Na zakończenie sesji burmistrz udzielił 
odpowiedzi na złożone przez radnych inter-
pelacje i zapytania, zastępca burmistrza poin-
formował natomiast o możliwości składania 
wniosków dotyczących pilotażowego progra-
mu komunikacji lokalnej.

Referat Obsługi Rady Miejskiej 
i Spraw Prawnych

Kongres Restytucyjny. Obecnie do ZMP nale-
żą 303 miasta - wśród nich Serock, w których 
mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju. 
Działalność Związku Miast Polskich  przebiega 
na kilku polach. Najważniejsze z nich to:

- lobbing legislacyjny,
- wymiana doświadczeń,
- wsparcie eksperckie
- współpraca zagraniczna
- promocja i informacja.

… Żyć nie można w bałaganie,
 więc się bierzmy za sprzątanie.
 Zmykaj, śmieciu, do śmietnika.
 Bałaganie, brudzie, znikaj!

 Śmieciu, precz, brudzie, precz!
 Ład, porządek dobra rzecz.

Karaszewski Stanisław

W dniach 17 – 23 września 2012 r. na te-
renie naszej gminy została przeprowadzona 
akcja Sprzątanie Świata, która odbyła się pod 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa informuje, że firma „ŚRODOWI-
SKO I INNOWACJE” Sp. z o.o. zakończyła 
prace związane z demontażem, odbiorem, 
transportem i utylizacją azbestu na terenie 
miasta i gminy Serock.   

W Nowej Wsi oddano do użytku boisko 
wielofunkcyjne z wyposażeniem do gry w pił-
kę ręczną, nożną i koszykówkę o nawierzchni 
ze sztucznej trawy. W miejscu istniejącego 
dotychczas placu utwardzonego powstało bo-
isko o nawierzchni sportowej przepuszczal-
nej poliuretanowej. Dodatkowo, cały teren 
rekreacyjny uzupełniony został o nowy plac 
zabaw, ścieżkę zdrowia oraz elementy małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice 
informacyjne). Aby z miejsca tego można 
było korzystać również po zmroku oświetlo-
ne zostały boiska, jak i pozostała część terenu 

Boiska już otwarte
rekreacyjnego. Choć pogoda była dość kapry-
śna podczas uroczystego otwarcia kompleksu 
- turnieje inauguracyjne zostały rozegrane 
a młodsze dzieci wzięły w posiadanie plac za-
baw. W uroczystościach wziął udział wicesta-
rosta powiatu legionowskiego, Robert Wróbel 
oraz burmistrz Sylwester Sokolnicki, zastępca 
burmistrza Józef Zając oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkow-
ski. Faktycznymi gospodarzami imprezy byli 
mieszkańcy Nowej Wsi, którzy całymi rodzi-
nami uczestniczyli w pikniku. 

Fot. Stefan Woźniak

Zakończony demontaż i odbiór azbestu w 2012 roku
Zgodnie z umową na udzielenie dotacji 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska otrzymaliśmy 39 844,73 zł., co w zało-
żeniach miało zabezpieczyć utylizację ponad 
100 ton azbestu. Po zakończeniu prac okazało 
się, że w bieżącym roku odebrano z 49 nieru-
chomości ok. 110 ton wyrobów zawierających 
azbest. Z demontażu pochodziło około 9 ton, 
pozostałe 101 pochodziło z odbioru odpadów 
składowanych luzem. Oznacza to, że przy-
znana dotacja została wykorzystana niemal 
100 %.

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie 
złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane 
zabraniem eternitu z ich posesji, do składania 
wniosków na 2013 rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na 
stronie internetowej www.serock.pl.  

Informacje można uzyskać w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,  
pod nr tel. 22 782 88 39 i 0 22 782 88 40.

Referatu Ochrony, Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”
hasłem „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”.

W akcji udział wzięły aktywnie sołectwa: 
Nowa Wieś, Kania Polska, Kania Nowa, Cu-
pel, Jadwisin, Dosin, Karolino, Wierzbica, 
Gąsiorowo, Skubianka, Szadki i Wola Kieł-
pińska oraz dzieci i młodzież ze szkół i przed-
szkoli w Serocku, Zegrzu, Jadwisinie i Woli 
Kiełpińskiej, a także zorganizowana grupa 
ze Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Serocku. Do tegorocznej akcji włączyli się 
również aktywnie pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku. Uczniowie oraz zorgani-
zowane grupy mieszkańców sprzątali min te-
reny leśne oraz przydrożne. W czasie tej akcji 
zebraliśmy około 10 ton śmieci. Ilość zebra-
nych śmieci jest przerażająca i powinna nas 
wszystkich mocno zawstydzić. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się do akcji i mamy nadzieję, że była 
to dobra lekcja ekologii. Z rezultatów akcji 
skorzysta nie tylko ziemia, zwierzęta i rośliny, 
ale także my spacerując po czystym lesie.

Zachęcamy wszystkich do włączania się 
do akcji sprzątania przez cały rok, w przy-
padku osób chętnych prosimy o kontakt 
z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, pok. nr 11, tel. 22 782 88 39 lub 
tel. 22 782 88 40. 

Referat Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa

Fot. Biuro Zarządu ZMP
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Serockie Programy Osłonowe

Gotowość Serocka 
w sytuacji zagrożenia naturalnego

W środę, 12 września, w serockim ratu-
szu odbyło się robocze spotkanie dotyczące 
przygotowania gminy do przeciwdziałania 
zagrożeniom naturalnym, w oparciu o do-
świadczenia ostatnich pięciu lat. Gospoda-
rzem spotkania, w którym wzięli udział m.in.  
starosta powiatu legionowskiego, Jan Grabiec, 
wójt gminy Wieliszew, Paweł Kownacki, z-ca 
dyrektora regionalnego zarządu gospodar-
ki wodnej w Warszawie ds. zarządu zlewni 
w Dębem, Zenon Chęć, kierownik referatu 
zarządzania kryzysowego starostwa powia-
towego w Legionowie, Tadeusz Dziuba, spe-
cjaliści od zarządzania kryzysowego i obrony 
cywilnej ze starostwa powiatowego, Urzędu 
Gminy Jabłonna, Urzędu Gminy Wieliszew, 
Urzędu Miasta Legionowo oraz Gminy Nie-
poręt był Sylwester Sokolnicki.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: 
przedstawicielka Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej Legionowie kpt. 
Aleksandra Kempczyńska, Komendant Ko-
misariatu Policji w Serocku komisarz Rafał 
Trzaskoma, Anna Romanowska sołtys wsi 
Stanisławowo oraz przedstawiciele gminnych 
jednostek OSP.

Pierwszym punktem spotkania było 
omówienie zdarzeń  kryzysowych w gminie 
Serock z podziałem na  ich rodzaje, z przed-
stawieniem ich konsekwencji oraz z uwzględ-
nieniem wykorzystanych w akcjach ratow-
niczych środków oraz poniesione w związku 
z tym koszty. Dominujące na terenie gminy są 
zagrożenia powodziowe – w ciągu ubiegłych 
5 lat dwukrotnie były podejmowane akcje ra-

townicze nimi powodowane, kiedy wzbierała 
woda w Narwi i Bugu. W 2007 r. (luty – ma-
rzec) zagrożenie powodziowe związane było 
z powstawaniem zatorów lodowych w miej-
scach rozległych wypłyceń u ujścia rzeki Bug 
do Narwi i na odcinku Kania Nowa - Kania 
Polska. Cztery lata później sytuacja powo-
dziowa była znacznie poważniejsza. Bug osią-
gnął stan porównywalny z tym najwyższym 

w historii rzeki, a odnotowanym podczas po-
wodzi 1979 r. Na terenie gminy dochodzi tak-
że do podtopień, które dotykają gospodarstw 
oraz terenów rolnych i sadowniczych.

Analizując zagrożenia naturalne  zwią-
zane z położeniem w bliskości Jeziora Ze-
grzyńskiego nie wolno zapominać o przy-
dusze, która stanowi poważne zagrożenie 
natury ekologicznej. Latem 2009. r.  doszło 
do przyduchy w Jeziorze Zegrzyńskim oraz 
w Bugu i jego dopływać. Poziom stężenia tle-
nu wynosił wówczas poniżej 4 mg/l. Sytuacja 
ta spowodowana była wysoką temperaturą 
powietrza oraz  gnijącymi mokrymi trawa-
mi, zmywanymi podczas ulew i burz z łąk. 
W trakcie akcji ratunkowej zebrano i zutyli-
zowano 5870 kg śniętych ryb.

Podczas  spotkania zostały przedstawio-
ne również wnioski wynikające z przepro-
wadzania akcji ratowniczych związanych 
z zagrożeniami naturalnymi, które miały 
miejsce na terenie całego powiatu legio-
nowskiego w ciągu minionych 5 lat. Tadeusz 
Dziuba, kierownik referatu zarządzania kry-
zysowego Starostwa Powiatowego w Legio-
nowie podkreślił, iż położenie gmin powiatu 
Legionowskiego oraz wieloletnie zaniedba-
nia  w utrzymywaniu całego systemu rowów 
melioracyjnych jak również prognozowane 
podnoszenie się poziomu wód gruntowych 
– to wszystko sprawia, że ryzyko występo-
wania zagrożenia powodziowego na terenie 
powiatu jest bardzo duże. Realne jest też 
zagrożenie powodzią katastrofalną, dlatego 
też ważne jest utrzymywanie należytego sta-
nu technicznego wałów przeciwpowodzio-
wych na Narwi i Wiśle oraz zapór bocznych 
wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego. W przypad-
ku zagrożenia przyduchą bardzo istotny jest 
stały i systematyczny monitoring stanu wód 
jeziora oraz jego dopływów, zwiększenie 
nakładów na gospodarkę wodno-ściekową, 
wzmocnienie nadzoru nad urządzeniami 
melioracyjnymi oraz nadzoru gmin nad usu-

Niemal codziennie każdy z nas odczuwa 
wzrost kosztów utrzymania i coraz większe 
trudności w zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb. Z trudnościami tymi borykają się 
przede wszystkim rodziny wielodzietne, 
osoby starsze, samotne oraz przewlekle cho-
re. Z drugiej strony widoczny jest brak roz-
wiązań systemowych w polityce społecznej 
państwa odnoszących się do ochrony rodzin 
i osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Chcąc złagodzić niekorzystne skutki sta-
le rosnących obciążeń finansowych z jakimi
borykają się rodziny naszej gminy  pragnę 
Państwa poinformować, że przygotowaliśmy 
pakiet działań osłonowych, które przynajm-
niej w części  przyczynią się do poprawy bu-
dżetów domowych. Odbiorcami działań osło-
nowych są:

1. osoby przewlekle chore, ponoszące 
stałe wydatki na zakup leków, dla których 
przewidziano świadczenia pieniężne na 
częściowe pokrycie kosztów zakupu leków. 
Z pomocy tej będą mogły skorzystać osoby, 

które ponoszą wydatki na leki w wysokości 
przekraczającej 100 zł miesięcznie i posiada-
jące dochód nie wyższy niż 200% kryterium 
dochodowego obowiązującego w pomocy 
społecznej.

2. rodziny wielodzietne wychowujące tro-
je  i więcej dzieci, dla których przewidziano:

- świadczenie pieniężne na rozpoczęcie  
roku szkolnego  w wysokości 100 zł jednora-
zowo na każde dziecko, które podlega obo-
wiązkowi szkolnemu lub jest w wieku powy-
żej 18 lat i kontynuuje naukę w szkole (szkole 
wyższej);

- świadczenie pieniężne w wysokości 50 zł 
miesięcznie na każde dziecko, które dojeżdża 
do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyż-
szej poza miejsce zamieszkania;

- 50% ulgę w opłacie za czynsz mieszka-
niowy w lokalach mieszkaniowych wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 
i Gminy Serock;

- 50 % ulgę w opłatach wnoszonych za za-
opatrzenie w wodę;

- 50% ulgę  w opłacie za świadczenia sa-
morządowych przedszkoli publicznych na te-
renie Miasta i Gminy Serock w zakresie prze-
kraczającym podstawę programową;

-  50% ulgę w cenie biletów wstępu  (wno-
szenia opłaty) na obiekty Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Serocku oraz Ośrodka Kultury 
w Serocku.

W budżecie Miasta i Gminy zostały za-
bezpieczone środki finansowe na realizację
powyższych programów. Pomoc będzie moż-
na uzyskać po złożeniu odpowiedniego wnio-
sku w Ośrodku Pomocy Społecznej. Również 
szczegóły dotyczące oferowanych form po-
mocy i kryteriów dostępu uzyskacie Państwo 
w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stro-
nie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Serocku.

Zachęcam Państwa do zapoznania się 
z warunkami oferowanej pomocy oraz do 
składania wniosków przez osoby uprawnione.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

waniem odpadów stałych i płynnych z indy-
widualnych gospodarstw domowych, jak 
również kompleksowe zwiększanie retencji 
wód. Podsumowując swoją prezentację, Ta-
deusz Dziuba określił główne  zadania gmin 
z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kry-
zysowego zwracając szczególna uwagę na:

a) stały monitoring niekorzystnych zja-
wisk i zdarzeń mających wpływ na bezpie-
czeństwo powszechne mieszkańców powiatu;

b) prowadzenie ciągłej analizy zdarzeń 
kryzysowych mogących wystąpić  na terenie 
powiatu;

c) ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców 
o możliwości wystąpienia zjawisk niebezpiecz-
nych dla życia i mienia dążąc do powiadamia-
nia maksymalnej liczby mieszkańców;

Ponadto:
a) gromadzenie  niezbędnego sprzętu 

i materiałów do zapobiegania, prowadzenia 
akcji ratunkowych i usuwania skutków za-
grożeń spowodowanych siłami natury oraz 
działalnością człowieka;

b) prowadzenie akcji edukacyjno – szko-
leniowej  wśród mieszkańców powiatu;

c) posiadanie aktualizowanego wyka-
zu firm, hurtowni posiadających niezbędny
sprzęt do  prowadzenia akcji ratunkowych.

Plany naprawy zapór bocznych rzek Bug, 
Narew i Zalewu Zegrzyńskiego oraz prowa-
dzenia prac bagrowniczych u ujścia rzeki Bug 
do Narwi przedstawił z-ca dyrektora regio-
nalnego zarządu gospodarki wodnej w War-
szawie ds. zarządu zlewni w Dębem Pan Ze-
non Chęć. W   jego ocenie prace bagrownicze 
na 5 kilometrowym ujściowym odcinku rzeki 
Bug oraz prace naprawcze zapór bocznych 
w granicach naszej gminy są bardzo prawdo-
podobne już w 2013 r. Jest to bardzo dobra 
wiadomość.

W drugiej części spotkania, jego uczest-
nicy udali się do magazynu przeciwpowo-
dziowego i OC w Stanisławowie, gdzie umoż-
liwiono uczestnikom spotkana zapoznanie się 
z wyposażeniem, zabezpieczeniem, organiza-
cją pracy oraz sposobami prowadzenia ewi-
dencji i dokumentacji gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego i obrony cywilnej.

Żywo dyskutowano nad zasadnością, 
asortymentem i wielkością zapasów sprzę-
towych i materiałowych utrzymywanych 
w gminnych magazynach do prowadzenia 
akcji ratowniczych

Edward Kowalewski
Samodzielne Stanowisko 

ds. Obronności i Obrony Cywilnej
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W Woli Kiełpińskiej nowy rok szkolny rozpoczął się bar-
dzo uroczyście. Wśród zaproszonych gości był H.E. Mr. Ha-
san Aziz ogly Hasanov, Ambasador Nadzwyczajny i Pełno-
mocny Republiki Azerbejdżanu w Polsce, burmistrz Miasta 
i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki, zastępca burmistrza 
Józef Zając, dyrektor ZOSiP Alicja Melion oraz radni Rady 
Miejskiej w Serocku. Uroczystość była  wyjątkowa z jeszcze 
jednego powodu - zakończyła się bowiem rozbudowa szkoły 
i  uczniowie mogą już  korzystać z nowych  sal. W ramach 
inwestycji wykonano także oświetlenie terenu szkoły, po-
wstały nowe chodniki i miejsca parkingowe oraz wymienio-
no ogrodzenie całego terenu.

z mieszkańcami Kani Nowej
30 sierpnia 2012 roku w Kani Nowej na 

zaproszenie sołtys Teresy Wierzbickiej odby-
ło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Sylwestra Sokolnickiego z mieszkań-
cami. W zebraniu uczestniczyło wiele osób 
zamieszkujących Kanię Nową oraz sąsiednie 
miejscowości. Burmistrz przedstawił bieżące 
założenia polityki gminnej, w tym plany re-
gulacji Bugu. Omówiono problemy związane 
z komunikacją lokalną, mieszkańcy poruszali 
wiele spraw, m in. dotyczących komunika-
cji telefonicznej oraz poprawy stanu dróg. 
Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja doty-
cząca zaśmiecania środowiska naturalnego 

– uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na to, 
że okoliczne lasy a także przydrożne rowy 
są pełne śmieci - zwłaszcza po weekendach. 
Burmistrz zapewnił, że wszystkie problemy 
i zagadnienia zgłoszone podczas zebrania zo-
staną  przeanalizowane i w miarę  możliwości  
rozwiązane

z mieszkańcami sołectwa 
Wola Kiełpińska i Szadki

Na zaproszenie sołtys, Wiesławy Bella, 
odbyło się 19 września spotkanie Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnickie-
go, z mieszkańcami obu wsi. Omówione zosta-
ły najważniejsze bieżące działania gminy. Waż-

nym tematem, nad którym dyskutowano – był 
fundusz sołecki oraz możliwości wykorzysta-
nia go. Padły dwie propozycje – rewitalizacja 
budynku OSP i jego otoczenia aby utworzyć 
tu świetlicę wiejską oraz budowa placu zabaw. 
W głosowaniu  zdecydowanie większym po-
parciem cieszyła się idea świetlicy. Burmistrz 
przedstawił również stan zaawansowania 
prac związanych z przebudową wodociągu. 
W związku z tym, że lipcu przyszłego roku 
zmienią się zasady gospodarki odpadami komu-
nalnymi – ten temat także został poruszony, po-
dobnie jak kwestia bieżącego utrzymania dróg. 
W spotkaniu uczestniczyło  blisko 35 osób.

Referat Komunikacji Społecznej

Wychowanie, całkowicie wyzwolone z au-
torytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihili-
zmem.”

Leszek Kołakowski

Święto Edukacji Narodowej, popular-
nie zwane Dniem Nauczyciela, to taki dzień 
w polskiej szkole, kiedy nie chce się mówić 
o kłopotach i trudnościach. Dominuje pod-
niosły nastrój, życzenia, gratulacje i wyrazy 
szacunku dla ciężkiej pedagogicznej pracy. 
W istocie chyba jest tak, że pomimo proble-
mów i kłopotów z polską edukacją, to trud-
nej i odpowiedzialnej pracy kadry nauczy-
cielskiej nie można zakwestionować. Czasy 
się zmieniają, ale konieczność umiejętnego 
wprowadzania młodych w dorosły świat jest 
wciąż niezmienna. Zmienia się  jednak polska 
szkoła. Na dobre, czy na złe – zapewne trudno 
jednoznacznie oceniać wszelkie  nowe pomy-
sły na szkolnictwo, na programy edukacyjne, 

Spotkania Burmistrza

Wszystkim pracownikom oświaty 
i uczniom, 

z okazji 
Święta Edukacja Narodowej 

życzymy wielu wspólnych 
sukcesów, wzajemnego 
zrozumienia oraz tego, 

aby edukacja była nieustająco 
pasjonującą przygodą.

Święto Edukacji Narodowej
na organizacje pracy nauczyciela i ucznia. 
Proces kształcenia jest jak półprosta. Ma 
swój początek i nigdy nie ma końca. Zmienia 
się świat. Zmienia się młodzież. Zmieniają 
się potrzeby i wyzwania, jakie stawia przed 
wszystkimi rzeczywistość.  To, co wydawało 
sie oczywiste kilkanaście lat temu, teraz już 
nie musi takim być, a to, co wówczas nawet 
nie śniło sie filozofom – dziś jest normą.  Po-
mimo pewnych zmian w relacjach pedagog 
– uczeń to wciąż  pedagog musi być mistrzem 
niekwestionowanym. A uczeń – uczniem 
wierzącym w autorytet i na tyle pewnym 
i odważnym, by podjąć z owym autorytetem 
głęboką dyskusję. Łatwo zapewne nie jest. Ale 
z pewnością wartości fundamentalne pol-
skiej edukacji są wciąż tożsame z tymi, które 
propagowała Komisja Edukacji Narodowej, 
powołana do życia 14 października 1773. Ha-
słem naczelnym Komisji była powszechność 
nauczania oraz takie wychowanie obywateli 

„aby młódź nabyła na wiek dalszy potrzebne 
światła, które by ją kierowały w życiu prywat-
nym i życiu publicznym do zupełnego wyko-
nania, co powinien człowiek, chrześcijanin 
i obywatel, aby i sobie, i drugim stał się poży-
tecznym”. I choćby świat stawał na głowie, to 
fundament pozostanie fundamentem.

Święto Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki w Zegrzu

Na pamiątkę 13 września 1919 r. kiedy 
w Zegrzu sformowany został Obóz Wyszkole-
nia Oficerów Wojsk Łączności, co zapoczątko-
wało kształcenie łącznościowców na potrzeby 
Wojska Polskiego, 13 września ustanowiono 
dniem święta Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki. Tegoroczne obchody święta były 
szczególnie wyjątkowe, ponieważ podczas tej 
uroczystości odbyło się również przekazanie 
obowiązków Komendanta Centrum.

Święto rozpoczęło się mszą świętą o godz. 
10.00 w Kościele Garnizonowym w Zegrzu, 
celebrowaną przez proboszcza Parafii Gar-
nizonowej ks. ppłk Waldemara Rawińskiego. 
Po niej, na placu musztry, odbył się uroczysty 
apel rozpoczęty złożeniem meldunku Do-
wódcy Wojsk Lądowych generałowi broni 
Zbigniewowi Głowience przez majora Ceza-
rego Semeniuka.

W uroczystościach uczestniczyło wie-
lu gości m.in.: poseł na sejm Zenon Durka, 
Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr 
Zadrożny, Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Sylwester Sokolnicki, Wójt Gminy Nieporęt 
Maciej Mazur, Dyrektor Departamentu Infor-
matyki i Telekomunikacji dr inż. Romuald 
Hoffman, Szef Zarządu G-6 Wojsk Lądowych
pułkownik Karol Gulba, Szef Oddziału Szkol-
nictwa Wojskowego Wojsk Lądowych płk 
Zbigniew Błażewicz, komendanci i dowódcy 
Garnizonu Zegrze, byli komendanci szkoły 
oficerskiej, przedstawiciele lokalnych insty-
tucji i służb mundurowych, Zofia Potkowska
- córka patrona Centrum generała brygady 
Heliodora Cepy, dzieci z okolicznych szkół 

i przedszkoli, uczestnicy kursów, żołnierze 
oraz pracownicy wojska Centrum.

Podczas ceremonii przekazania obowiąz-
ków Komendanta Centrum, sztandar i pro-
porzec CSŁiI płk Marek Stolarz przekazał 
płk Ireneuszowi Furze. Z dniem 10 września 

2012 roku pułkownik Marek Stolarz decyzją 
Ministra Obrony Narodowej został wyzna-
czony na stanowisko służbowe Zastępcy Sze-
fa Zarządu Dowodzenia i Łączności Dowódz-
twa Wojsk Lądowych w Warszawie.

Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni 
Zbigniew Głowienka podziękował żołnie-
rzom i pracownikom Centrum za zaangażo-
wanie oraz codzienną odpowiedzialną pracę. 
Podkreślił, iż płk Stolarz jest dobrym dowód-
cą i sprawnym organizatorem, a dzięki jego 
decyzjom system kształcenia kandydatów na 
żołnierzy zawodowych oraz system szkolenia 
specjalistycznego wojsk łączności i informa-

tyki postawiony został na najwyższy poziom. 
Nowy Komendant Centrum płk Ireneusz 
Fura był dotychczas Szefem Oddziału Dowo-
dzenia i Łączności 2 Korpusu Zmechanizo-
wanego w Krakowie. Jest oficerem o bogatym
doświadczeniu szkoleniowym.

Minione 5 lat, kiedy płk Marek Stolarz 
pełnił obowiązki komendanta CSŁiI, było 
okresem wielu zmian. Najważniejsze z nich to 
zakończenie obowiązkowej, zasadniczej służ-
by wojskowej, zmiana struktury Centrum, 
przekazanie całej sfery działalności logistycz-
no-finansowej do Wojskowego Oddziału
Gospodarczego, a przede wszystkim dyna-
miczna rozbudowa bazy szkoleniowej, wzrost 
liczby szkolonych słuchaczy oraz zmiana ja-
kości szkolenia. Centrum jest przykładem na 
to, jak powinien wyglądać nowoczesny ośro-
dek szkolenia w profesjonalnych siłach zbroj-
nych. Bogata i nowoczesna baza szkoleniowa, 
wyposażona w najnowszy sprzęt, doskonałe 
zaplecze logistyczne, dobrze przygotowana 
kadra dydaktyczna oraz zdobywane przez lata 
doświadczenie, to wszystko sprawia, że Cen-
trum jest obecnie niezwykle ważnym punk-
tem na mapie polskiej wojskowości.

Podczas uroczystości odczytane zostały 
rozkazy dotyczące mianowań na kolejne stop-
nie wojskowe, wyróżnień, nadania medali, 
odznaczeń, tytułów honorowych oraz odznak 
pamiątkowych Centrum.

Przed przemarszem pododdziałów do 
defilady Orkiestra Wojskowa z Siedlec, wy-
konała pokaz musztry paradnej. Dalsza część 
uroczystości odbyła się w Sali Tradycji, gdzie 
Komendanci podpisali protokoły zdania i ob-
jęcia obowiązków.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

Gminny początek roku szkolnego w Woli Kiełpińskiej
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SEROCKI 
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 30 - ZEGRZYNEK

Edukacja w Zegrzynku 
– od Szaniawskiego do Kusznierewicza

O młynie i Szaniawskich w Zegrzynku napisano już sporo, ale o ich działalności pro społecznej i edukacyjnej  - niewiele. Wiemy jednak, że właściciel 
młyna, Stanisław Kropiwnicki oraz jego szwagier i długoletni dyrektor młyna, Zygmunt Szaniawski, przywiązywali dużą wagę do spraw socjalnych 
pracowników.

12 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 13INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Zatrudnionym tam ponad 50 robotnikom i rzemieślni-
kom, oprócz stałej pensji, zapewniano samodzielne miesz-
kania, opał, bezpłatną opiekę lekarską i leki oraz szkołę dla 
ich dzieci. Obcy woźnice, przywożący furmankami zboże do 
młyna, w urządzonej izbie gościnnej, mogli poczytać wy-
łożone specjalnie dla nich pisma ludowe, takie jak „Gazeta 

utrzymywanej przez firmę i przez nią zaopatrywanej
w podręczniki i środki nauczania. Jej pomysłodawcą był 
Zygmunt Szaniawski, późniejszy działacz Towarzystwa 
Oświaty Narodowej. Znamy nazwiska niektórych nauczy-
cieli Józefa Piechoty (1893 r.) i Andrzeja Łobarzewskiego 
(1901 r.). Po ukończeniu szkoły można było kontynuować 
naukę rzemiosła, kowalstwa, stolarstwa i rymarstwa 
u majstrów zatrudnionych przy młynie. W programie 
szkoły była też nauka ogrodnictwa i pszczelarstwa. Sta-
rano się, by zdolniejsze dzieci trafiały do gimnazjów,
zdarzało się, iż niektórzy absolwenci szkoły w Zegrzynku 
podejmowali studia uniwersyteckie, jak np. rówieśnik 
Jerzego Szaniawskiego, Przemysław Aranowski, syn ry-
marza, który ukończył Uniwersytet w Charkowie i został 
aptekarzem. 

Świąteczna”, „Zorza” i „Gazeta Rzemieślnicza”. Było też przy-
gotowane pomieszczenie dla robotników dochodzących lub 
czasowo pracujących w Zegrzynku. Młyn przyjmował także 
młodych ludzi na praktyki młynarskie, umożliwiające im 
później samodzielne prowadzenie młynów. Jednym z nich 
był najmłodszy syn znanej pisarki Marii Konopnickiej, Jan 
Konopnicki (1868-1930), praktykujący w Zegrzynku w la-
tach 1885-1888.

Najważniejsza była jednak inicjatywa utworzenia 
obowiązkowej szkoły dla dzieci pracowników młyna, 

Z działalnością edukacyjną wiąże się też uruchomiony 
w Zegrzynku, w 1961 r., obiekt PTTK. Został on wybudo-
wany u stóp nadnarwiańskiej skarpy na 78 miejsc, zwany 
początkowo hotelem, a później domem wycieczkowym. 
Druga nazwa odpowiadała najtrafniej rodzajowi prowadzo-
nej działalności. Najczęściej z obiektu korzystała młodzież 
szkolna, która poznawała malowniczą okolicę oraz często 

w Zegrzynku było duże. Przy ośrodku powstała nawet przy-
stań z pomostem dla statków żeglugi rzecznej. Niestety, 
PTTK zaczął podupadać w latach 80-tych XX w. mimo cie-
szącej się sporą popularnością tawerny.

Niejako nowe otwarcie Zegrzynka nastąpiło całkiem nie-
dawno. W maju 2012 r., w oparciu o zmodernizowany dawny 
ośrodek PTTK, otwarty został Klub Mila Zegrzynek. Jest on 
pierwszą bazą Akademii Żeglarskiej, w ramach której, Mateusz 
Kusznierewicz, wielokrotny mistrz świata i złoty medalista olim-
pijski, zachęca dzieci i młodzież do uprawiania żeglarstwa oraz 
aktywnego stylu życia. W ramach prowadzonych kursów można 
tu zdobyć podstawowy patent żeglarski – żeglarza jachtowego 
oraz uprawnienia sternika motorowodnego. Trzygwiazdkowy 
hotel dysponuje ponad 120 miejscami noclegowymi. Jednym 
z pomysłów na wykorzystanie tej bazy był bezpłatny program za-
jęć sportowych dla uczniów szkół z województwa mazowieckiego 
pn. „Na Fali z Kusznierewiczem” zrealizowany w czerwcu br. 

Sławomir Jakubczak

Ruiny młynu na pocztówce wysłanej
 w 1910 r. z Serocka do LondynuFragment mapy turystycznej z 1966 r.

PTTK na pocztówce z 1966 r.

Hotel PTTK na pocztówce z 1961 r. Hotel PTTK na pocztówce z 1961 r. 

Hotel PTTK na pocztówce 1962 r.

Plomba

Piwnica magazynu przy młynie

Przystań żeglarska w Klubie Mila.

Klub Mila

zaczynała swą przygodę ze sportami wodnymi. Stanica 
była dobrze przygotowana – dysponowała własną wypo-
życzalnią kajaków i łódek, wystarczyło więc tylko dojechać 
z Warszawy. Po powstaniu Jeziora Zegrzyńskiego, oprócz 
istniejącego już domu wycieczkowego, wybudowano 
domki kempingowe, a ponieważ zapewniano całodobowe 
wyżywienie zainteresowanie spędzaniem wolnego czasu 
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Kombatanci przypłynęli do Serocka

Kombatanci z terenu Powiatu Legionowskiego spotkali się 3 wrze-
śnia na Dniu Weterana, uroczystości zorganizowanej już po raz 10. 
Po uroczystej mszy św., w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Legionowie, w której wzięli udział przedstawiciele władz samorzą-
dowych Legionowa, kilkudziesięciu członków związków kombatanc-
kich wybrało się w rejs statkiem do Serocka. Na serockim rynku spo-

tkali się z burmistrzem, Sylwestrem Sokolnickim, który uczestniczył 
w nadaniu odznaczeń zasłużonym działaczom Koła Powiatowego 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Legio-
nowie. Na zakończenie goście odśpiewali Rotę i złożyli pod tablicą pa-
miątkową na ratuszu wiązankę ku czci Polaków, poległych na frontach 
II Wojny Światowej. 

„Ład na Mazowszu” jest pierwszą organi-
zacją współpracy i realizacji wspólnych celów 
przez społeczników miast-ogrodów i histo-
rycznych miejscowości warszawskiego obsza-
ru metropolitalnego. Należą do niego liderzy 
i członkowie lokalnych organizacji społecz-
nych (wyspecjalizowanych tematycznie np. 
w sprawach kultury, urbanistyki i architektu-
ry, turystyki, ochrony przyrody czy dziedzic-
twa narodowego) na Centralnym Mazowszu, 
które od lat chronią i promują historię i tra-
dycje oraz wspierają zrównoważony rozwój 
miast i miejscowości, a także samorządowcy 
z wybranych sołectw i osiedli, radni gmin 
i powiatów z 32 miejscowości podwarszaw-
skich (np. Błonie, Celestynów, Góra Kalwaria, 
Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Mag-

dalenka, Piaseczno, Serock, Zalesie Górne, 
Żyrardów, Warszawa). Prezesem Stowarzy-
szenia jest dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, 
radny Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go, reprezentujący okręg warszawski.

Wyjazdowe spotkanie Stowarzyszenia 
nie służyło wyłącznie wypoczynkowi, choć 
w dużej części odbywało się podczas rejsu po 

Serock miejscem spotkania członków 
Stowarzyszenia Ład na Mazowszu

Jeziorze Zegrzyńskim. Drugie już spotkanie 
robocze w Serocku miało na celu poszukiwa-
nie doświadczeń, skutecznych praktyk, punk-
tów odniesienia i inspiracji do dalszej pracy 
w realizacji celów tak Stowarzyszenia, jak 
wspierających je organizacji lokalnych.  Goście 
zadawali burmistrzowi, Sylwestrowi Sokolnic-
kiemu i sekretarzowi Miasta i Gminy Serock, 
Tadeuszowi Kanownikowi, wiele pytań doty-

czących m.in. miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, ochrony środowiska, 
utrzymania porządku oraz spraw dotyczących 
turystyki, kultury, promocji i ochrony zabyt-
ków. Podziwiając walory krajobrazowe okolic 
Jeziora Zegrzyńskiego, goście zwracali uwagę 
na zagospodarowanie nabrzeża, szlaki pieszo-
-rowerowe, małą architekturę i zieleń miejską. 
Sugerowali  - do ewentualnego wykorzystania 
- rozwiązania zastosowane w miejscowościach 
i miastach Mazowsza, z których przybyli.

W związku z tym, że spotkanie miało 
miejsce 1 września, goście uczcili rocznicę 
wybuchu II wojny światowej i rocznicę Po-
rozumień Sierpniowych, złożeniem kwiatów 
pod tablicą pamiątkową na serockim ratuszu.

Referat KS

Kto mieczem wojował od patelni mógł zginąć, 
czyli serockie scenki z życia szlachty polskiej

Wrześniowy weekend - Karczma Herbowa 
w Serocku. Wiek XVII, czy XXI? Kamienna 
posadzka, reprodukcje obrazów: „Bitwa pod 
Chocimiem”, „Bitwa pod Kłuszynem”, „Bitwa 
pod Wiedniem”. Stare mapy, herby, zbroje 
rycerskie, chorągwie. W namiotach: skóry, 
stare kufry i kosze. W kufrach naczynia z gli-
ny, z mosiądzu, drewniane łyżki – ekwipunek 
nieco odmienny od współcześnie zabieranego 
pod namiot. W karczmianej scenerii pano-
wie szlachta, białogłowy, „syn Tuchajbejowy” 
i współcześnie wyglądający, zaciekawieni go-
ście - nie tylko z Serocka, ale i z dalekiej Azji.

Opodal, w obozowisku rumor. Ktoś spoj-
rzał kosym okiem i już rycerstwo skore do 
wypitki i wybitki walczy na szable. Zdezo-
rientowanym dzieciom trzeba wytłumaczyć, 
że to tylko karczmiana scenka szlachecka, i że  
rycerze powaleni ciosami zadanymi patelnią 
- przez postawnego  karczmarza - miewają się 
całkiem dobrze, a srogo wyglądająca biało-
głowa w koronkowym czepcu strzelała tak na 
niby – żeby całe bractwo uspokoić.

Po walce, biesiada. Szlachcianka wjecha-
ła na koniu do karczmy. Wszystko takie inne 
i autentyczne. Warto było zrobić zdjęcia na 
pamiątkę spotkania.

W niedzielę rycerstwo do kościoła przy-
było i w mszy świętej uczestniczyło. Do obo-
zowiska przy Karczmie Herbowej - której to 
właściciele winni są tego „niepospolitego po-
ruszenia” w Serocku - wracali rycerze kon-
no i na piechotkę, a za nimi ciągnął orszak 
zadziwionych „współczesnych”. Na miejscu, 
kto mógł ustawiał siebie i dzieci do fotografii
przy gościach z zamierzchłej historii naszej 
ojczyzny. Kto miał odwagę dosiadał konia 
samodzielnie lub pod opieką szlachcianki.

Piękna pogoda, w tle muzyka sarmacka 
i „Pieśń o Małym Rycerzu”…

Referat KS
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Święto Darów Ziemi, 
Wola Kiełpińska 2012

Dożynki. Święto Plonów. Wieńce. Tra-
dycyjnie kończą czas zbierania plonów na 
polskiej wsi. Są okazją do dziękczynienia  Na-
turze i rozpoczynają nowy roczny cykl. Od 
zasiewów do zbiorów.

W naszej gminie już tradycją stało się 
wrześniowe Święto Darów Ziemi w Woli 
Kiełpińskiej. To jedna z tych gminnych uro-

czystości, które mocno angażują mieszkań-
ców. Wspólne przygotowywanie wieńców  
dożynkowych i dożynkowych koszy wymaga 
współpracy  w sołectwach i często ma charak-
ter bardzo wspólnotowy.

Tegoroczne dożynki rozpoczęły się uro-
czystą dziękczynną mszą świętą  celebrowaną 
przez ks. Tadeusza Wołowca.  Mieszkańcy se-

rockich wsi znieśli do świątyni  wieńce i kosze 
pełne Darów Ziemi. Zboża. Owoce. Warzywa. 
Grzyby. Kwiaty. Ryby. Pierwsze przetwory. 
Bogactwo zapachów i barw wypełniło głów-
ną nawę kościoła pw. św. Antoniego. Poczty 
sztandarowe szkół oraz gminnych straży 
pożarnych i Rady Miejskiej w Serocku do-
dawały uroczystości powagi i podniosłości. 

Serockie władze samorządowe reprezentowa-
li przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, 
Artur Borkowski, burmistrz Miasta i Gminy 
Serock, Sylwester Sokolnicki, zastępca bur-
mistrza, Józef Zając, Skarbnik Miasta i Gminy 
Serock Monika Ordak oraz radni Rady Miej-
skiej w Serocku. Wśród zaproszonych gości  
był Zenon Durka, poseł na sejm, Radosław 
Rybicki, dyr. Departamentu Rolnictwa i Mo-
dernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego, Olga Wierzbicka i Waldemar 
Jaroń, radni powiatu legionowskiego, wójt 
Gminy Wieliszew Paweł Kownacki.

Po nabożeństwie, w uroczystym koro-
wodzie prowadzonym przez orkiestrę dętą 
z Pułtuska,  wieńce i kosze zostały prze-
niesione na plac przykościelny i ułożone 
na drewnianych ławach. Tak pozostały 

łectwo Wola Smolana przekazało pierwszy 
chleb z tegorocznej maki, którym symbo-
licznie podzielili się goście i mieszkańcy.  
Burmistrz  Miasta i Gminy, Sylwester So-
kolnicki, podkreślał wspólnotowy charak-
ter Święta Darów Ziemi, kiedy gromadzi 

się cała społeczność serocka, by cieszyć się 
plonami i darami natury.

Druga część obchodów Święta Darów 
Ziemi miała charakter rodzinnego pikni-
ku.  Mieszkańcy odwiedzali stoiska z ręko-
dziełem i domowymi smakowitościami. Jak 
zwykle dużym powodzeniem cieszyły się 
potrawy proponowane przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Dosina i Skubianki. Jako 
deser – serocki precel, z ciasta krucho-fran-
cuskiego z sezamowym ziarnem, propo-

nowany przez „Pychotkę” z Serocka, która 
dochód ze sprzedaży  precli przekazała jed-
nej z gminnych szkół podstawowych. Swe 
stoiska przygotowały także Stowarzyszenie 
Sympatyków Nowej Wsi oraz sołectwo Bo-
rowa Góra ze stowarzyszeniem „Nasza bo-
rówka”. Tu również było smakowicie. Pod-
czas festynu wręczono, jak co roku, nagrody 
laureatom konkursów „Moja posesja – moja 
pasja” oraz „Mój balkon – moja pasja”. Prze-
prowadzono także konkurs na najsilniejsze 
sołectwo. W konkursie wzięły udział 4-oso-
bowe drużyny, reprezentujące 4 sołectwa: 
Dębinki, Jadwisin, Nową Wieś i Stanisła-
wowo. Rywalizacja toczyła się dwuetapowo 

do końca dnia ciesząc oczy, wzbudzając 
podziw i zbierając głosy w konkursie na 
„Najpiękniejsze Dary Ziemi” w kategoriach 
dożynkowy wieniec i dożynkowy kosz. W 
kategorii wieniec pierwsze miejsce zdobył 
wieniec wykonany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Maryninie, a najpiękniejszy 
kosz przygotowało sołectwo Skubianka. 
Zanim festyn rozpoczął się na dobre,  so-
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III Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej 
Sołectw Józefów 2012

15 września odbył się III Festiwal Ak-
tywności Kulturalnej i Społecznej Sołectw, 
którego organizatorem jest Lokalna Grupa 
Działania Partnerstwa Zalewu Zegrzyń-
skiego. Współorganizatorami konkursu są 
Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz 
gminy Dąbrówka, Jabłonna, Nieporęt, Ra-
dzymin, Serock, Somianka i Wieliszew. 
Gospodarzem tegorocznej imprezy było 

stęp sceniczny. Przez cały czas trwania impre-
zy głosowała również publiczność.

III Festiwal Sołectw odwiedziło wielu 
szacownych gości, wśród których znaleźli 
się Krzysztof Król - Doradca Prezydenta RP 
ds. społeczeństwa informacyjnego oraz edu-
kacji publicznej, Zenon Durka - poseł na Sejm 
RP, Artur Pozorek - Pełnomocnik Marszałka 
Województwa, Renata Zielińska - Zastępca 
Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Izabela Siander - Pełnomocnik Wojewo-
dy Mazowieckiego ds. współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki oraz przedstawiciele władz sa-
morządowych powiatu legionowskiego.

W kategorii „prezentacja stoiska” I miej-
sce zajęła Borowa Góra. Nagrodę - puchar 
oraz 3000 zł odebrała sołtys Stanisława Wro-
niak, oprócz tego sołectwo Borowa Góra zaję-
ło dwa trzecie miejsca w kategoriach – występ 
sceniczny oraz smaki, kuchnia regionalna. 
Najwyższą liczbę punktów uzyskało sołectwo 
Skrzeszew. W przyszłym roku zatem, gospo-
darzem imprezy będzie gmina Wieliszew.

Referat Komunikacji Społecznej

Po Festiwalu Sołectw...
Zaangażowanie mieszkańców przeszło 

moje oczekiwania. Miłe zaskoczenie, że nie 
odmówili swojego udziału sportowcy, na co 
dzień bardzo zapracowani. Nastolatka Ola, 
która wystąpiła wspólnie ze starszymi pa-
niami i panami. Wolontariusze z Diakonii 
Miłosierdzia, którzy przybyli z całymi ro-
dzinami, aby zaprezentować czym się do-
kładnie zajmują oraz nam kibicować.

Wszyscy członkowie stowarzyszenia, 
którzy przygotowali stoiska z zanikających 
zawodów, występowali na scenie a także coś 
ugotowali lub upiekli.

Teraz wiem, że mogę liczyć na swoich 
mieszkańców, że wspólnie możemy dokonać 
wiele a przy tym wspaniale się bawić.

Współpraca z radnym, z członkami 
stowarzyszenia oraz innymi mieszkańcami 
naszej Borówki to przyjemność. 

Mieszkam i żyję w Borowej Górze od 
urodzenia, a jeszcze nigdy nie byłam z tego 
taka zadowolona.

Sołtys wsi Borowa Góra
Stanisława Wroniak

sołectwo Józefów z gminy Nieporęt – ubie-
głoroczny zwycięzca festiwalu. Teren udo-
stępniła Szkoła Podstawowa im. Wandy 
Chotomskiej. W konkursie brało udział 
6 sołectw: Skrzeszew, Dąbrowa Chotomow-
ska, Dąbrówka, Stanisławów Drugi, Jacko-
wo Górne i Borowa Góra, reprezentująca 
gminę Serock.

Prezentacje poszczególnych sołectw od-
bywały się na scenie oraz na stoiskach.

3-osobowe kapituły oceniały prezentację 
stoiska; smaki i kuchnię regionalną oraz wy-

W tym roku już po raz czwarty w War-
szawie odbył się kongres Kobiet, hasłem 
przewodnim konferencji było: „Aktyw-
ność, przedsiębiorczość, niezależność.” Te-
goroczny Kongres adresowany był  przede 
wszystkim do kobiet wiejskich i tych z ma-
łych miast. Impreza trwała dwa dni - 14.09 
-15.09 i zgromadziła ponad osiem tysięcy 
kobiet.

Na zaproszenie Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Warszawie  odpo-
wiedziały przedstawicielki Koła Gospodyń 
Wiejskich z Dosina: Marzena Nowakowska 
i Iwona Garbulińska. Obie panie odnoszą 
sukcesy na polu kulinarnym, są laureatkami 
konkursu  o Laur Marszałka, a także wie-
lu innych prestiżowych nagród. Dały dobry 
przykład innym kobietom, uczestniczkom 
kongresu, że kobiety z polskiej wsi, są zarad-
ne i przedsiębiorcze i godzą macierzyństwo 
z pasją.

Organizatorzy Kongresu niejednokrotnie 
podkreślali,  iż celem Kongresu jest przekaza-
nie dobrych praktyk, nauka skutecznych roz-
wiązań a także inspirowanie innowacyjnych 

pomysłów. Polskie kobiety po raz kolejny 
miały okazję wymiany doświadczeń, zdoby-
wania inspiracji oraz motywacji do działania.

inf. MODR Warszawa

Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Dosina 
uczestniczyły w IV Kongresie Kobiet

Oto Ramzes. Ramzes jest owczarkiem niemieckim – bardzo ruchliwym 
i dobrze czującym się w towarzystwie ludzi. Poza imieniem niezwykłym, 
niezwykłe też jest jedno z zajęć Ramzesa, których jako szanujący się pies 
ma wiele. Otóż Ramzes jest dublerem głównego psiego bohatera w serialu 
Komisarz Alex. Do tej roli Ramzes nadaje się akuratnie – biega, skacze, 
pływa i nurkuje jak na psa do zadań specjalnych przystało. No i jeszcze ten 
gwiazdorski wygląd ;-)

Cóż, drodzy Państwo – przybył nam niezwykły celebryta, bowiem od 
niedawna Ramzes vel Alex wraz z rodziną swoich właścicieli zamieszkuje 
w Serocku.

Oto Ramzes

- etap I – przeciąganie liny, etap II - turlanie 
balota. Po pierwszym etapie z rywalizacji 
odpadła drużyna z Nowej Wsi. W drugim 
wyłoniono laureatów - I miejsce – sołectwo 
Stanisławowo, II miejsce – sołectwo Dębin-
ki, III miejsce - sołectwo Jadwisin. To była 
zdecydowanie męska rozgrywka, natomiast 
dla pań przygotowany został konkurs pod 
hasłem „Lato w słoikach”. Domowe prze-
twory były oceniane w dwóch kategoriach 
– warzywa i owoce.  Zgłoszone do konkursu  
słoiki pełne pyszności można było podziwiać 
na stoisku promocyjnym Urzędu Miasta 
i Gminy. Budziły zainteresowanie ogromne. 
Tradycyjne marynaty spotkały się na półce 
z zaskakującymi kompozycjami. Komisja 
dokonująca oceny brała pod uwagę zarówno 

wygląd przetworów, jak i ich smak i aromat. 
Po degustacji w kategorii owoce zwyciężyły 
„Gruszki w syropie” Joanny Folwarskiej ze 
Skubianki a w kategorii warzywa „Grzyby 
w zalewie” Barbary Chrzanowskiej.

Przez cały czas trwania pikniku scena 
żyła swoim życiem. Po koncercie zespołu 
2+1, który dla wielu był sentymentalną po-
dróżą w przeszłość,  na deskach zaprezento-
wał się  LZA Serock. Po nim pełen energii 
SMS z Joanną Folwarską. Ważnym punktem  
tegorocznych prezentacji scenicznych był 
występ sołectwa Borowa Góra, które dzień 
wcześniej, podczas III edycji Festiwalu Ak-
tywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, 
zdobyło I miejsce za prezentację osiągnięć 
sołectwa oraz III za kulinaria i III za występ 

sceniczny. Wytrwali pozwolili jeszcze zaba-
wiać się podczas „Biesiady Polskiej”, jednak 
późnym popołudniem plac w Woli Kiełpiń-
skiej już pustoszał.  Niedziela dobiegała koń-
ca, a świąteczny nastrój został zabrany do 
domów. Następne święto  za rok. Przez ten 
czas wzejdzie zboże, które za kilka tygodni 
zasieją rolnicy.

Impreza dofinansowana została ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LE-
ADER Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013

Nagrody w konkursach ufundowane zosta-
ły przez Hotel Narvil, Centrum Konferencyjne 
„Warszawianka” oraz Hotel Windsor.

Referat Komunikacji Społecznej
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Festyn strażacki na Stadionie Narodowym

Tylu strażaków na Stadionie Narodowym 
jeszcze nie było. Przybyli z rodzinami z  róż-
nych  zakątków Polski, aby wziąć udział  w  
festynie zorganizowanym z  okazji  20 –lecia 
powstania Państwowej Straży Pożarnej oraz  
XIII Krajowego Zjazdu Związku OSP RP.  Na 
uroczystość udała się również reprezentacja  

Osoby o mocnych nerwach obserwo-
wały  pokazy ratownictwa wysokościowego. 
Członkowie jednostki ratowniczo – gaśni-
czej  pod dachem stadionu zademonstrowali 
zjazdy na linach oraz ewakuację poszkodo-
wanego.

Fani  motoryzacji i techniki na płycie sta-
dionu mogli obejrzeć ciężkie i średnie specjal-
ne pojazdy pożarnicze, podnośniki koszowe 
oraz lekki statek powietrzny – wiatrakowiec. 
Na stoiskach przedsiębiorcy specjalizujący się 
w produkcji sprzętu na potrzeby straży pożar-
nych prezentowali swoje najnowsze produkty. 
Dzięki temu  zwiedzający  mogli  zapoznać się 
z najnowszymi osiągnięciami techniki stra-
żackiej.

Nie zabrakło też atrakcji dla najmłod-
szych. Dla odważnych zorganizowane zostały 
zawody w budowaniu piramidy z plastiko-
wych  skrzynek. Dzieci mogły wziąć udział 
w  spinacze na ściance, przejażdżce strażac-
kim melexem wokół boiska. oraz przejść przez 
komorę dymową. Najmłodsi i rywalizowały 
w zawodach strażackich na torze przeszkód 
oraz uczestniczyły w pokazach ratownictwa 
z  udziałem psów.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił 
zespół Blue Cafe i Budka Suflera.

Uczestnicy festynu uważają, iż organiza-
cja tej imprezy to strzał w dziesiątkę. To przy-
kład jak w łatwy sposób można połączyć  do-
brą zabawę z elementami szkoleniowymi dla 
najmłodszych zwiedzających.

Krzysztof Kita
Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Ppoż.

Zdjęcia: Małgorzata Lewandowska

Włączanie rodziców w proces eduka-
cji swoich pociech stało się już standardem 
w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu. 
Prowadzony w placówce od dwóch lat pro-
jekt „Przedszkole na 5” zmienił sposób po-
strzegania edukacji przedszkolnej zarówno 
przez nauczycieli, jak i rodziców. Obie te 
grupy mówią o wzajemnych oczekiwaniach 
i starają się im sprostać. Obie te grupy też 
starają się realizować jedno z głównych za-
łożeń projektu – czyli współuczestnictwo 
w edukacji przedszkolnej. Jak pokazały ba-
dania ewaluacyjne projektu, rodzice dzieci 

objętych projektem, są otwarci na włączanie 
ich w pracę przedszkola. Badanie zostało 
przeprowadzone w czerwcu – na koniec 
roku szkolnego, a już we wrześniu nauczy-
ciele wyszli z kolejną inicjatywą.  

19 września odbyły się zajęcia edukacyj-
ne dla dzieci, rodziców i nauczyciela pro-
wadzone przez Katarzynę Książyk.  W zaję-
ciach uczestniczyli prawie wszyscy rodzice 
czterolatków. Zajęcia miały głównie na celu 
wspomaganie rozwoju dziecka poprzez 
ruch oraz kontakt emocjonalny i fizyczny 
z rodzicem, a także nawiązanie kontaktów 

między rodzicami wraz z zachęceniem ich 
do wspólnej zabawy. 

Wszyscy chętnie uczestniczyli w wyzna-
czanych zadaniach i zabawach: od witania się 
różnych części ciała, wzajemnego poznawania 
poprzez zabawy improwizujące nadmorskie 
wspomnienia przy chuście animacyjnej oraz 
zabawy ruchowe ze śpiewem, szukanie i ukła-
danie grupowego słoneczka. Na zakończenie 
zajęć rodzice wraz z dziećmi ułożyli przygoto-
wany przez prowadzącą plakat przedstawiający 
wyspę i statek na morzu i wykonali go metodą 
kolażu wykorzystując worki na śmieci, gazety, 
krepinę, kolorowy papier oraz chusteczki hi-
gieniczne. Współpraca była znakomita.

Z pewnością nie były to ostatnie zajęcia 
– nauczyciele i rodzice mają mnóstwo pomy-
słów na uatrakcyjnieni pobytu dzieci w pla-
cówce i wzajemną współpracę. Już rozpoczęły 
się przygotowania do ciekawego konkursu 
rodzinnego – ale o tym poinformujemy Pań-
stwa w kolejnym artykule.

Katarzyna Książyk
Magda Radzikowska

W dniach 21 - 23 września na terenie 
gminy Serock odbyła się pod patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Sylwestra 
Sokolnickiego, impreza sportowo-turystyczna 
„Serockie pożegnanie lata z Banitami Azja-
tyckich Motocykli”. Banici tworzą zrzeszenie 
około stu miłośników azjatyckich motocy-
kli. Łączy ich pragnienie spędzania wolnego 
czasu w sposób czynny i poznawania uroków 
naszej Ojczyzny.  

Na sobotnim spotkaniu przed serockim 
ratuszem, zastępca burmistrza Józef Zając, 
przyjął zmotoryzowanych gości, którym 
opowiedział o ciekawostkach związanych 
z miastem i gminą. Banici dziękując za przy-
jęcie i gościnę grupy zapewniali, że wszyst-
kim biorącym udział w rajdzie podobał 
się zarówno pomysł imprezy, jak i okolice 
Jeziora Zegrzyńskiego (motocyklowi bani-
ci przyjechali naprawdę z całej Polski - od 
Szczecina po Wielkopolskę). Cieszyli się 
z odwiedzin miejscowych motocyklistów 
w Ośrodku Wypoczynku Letniego w Jadwi-
sinie i zainteresowania miejscowych dzieci, 

które oglądały i za zgodą właścicieli maszyn 
- siadały na motory. 

Na zakończenie spotkania  zastępca bur-
mistrza wręczył nagrody uczestnikom rajdu. 
Zwycięzcą rajdu został Wojtek, mieszkaniec 
Modlina, który o rajdzie dowiedział się dzię-
ki informacjom na stronie www.serock.pl. 
2 miejsce zdobył  Sylwek (Raven z BAM – 

Kielce), a 3 miejsce -  Agnieszka i Tomek (Aga 
i Dittos z BAM - Tomaszów Mazowiecki). 

Serock okazał się wymarzonym miejscem 
na motocyklowe spotkanie, pozostaje więc 
mieć nadzieję, że tak będzie w przyszłym 
roku, a motocyklowa impreza wpisze się 
w kalendarz wydarzeń Serocka. 
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Projekt „Przedszkole na 5”.
Nadmorskie wspomnienia z wakacji

Zlot „Banitów Azjatyckich Motocykli” 
na pożegnanie lata

z gminy Serock złożona z przedstawicieli jed-
nostek z OSP Wola Kiełpińska, Stanisławowo 
i Serock.

Strażaków  powitał Prezes Zarządu Głów-
nego ZOSP RP Waldemar Pawlak oraz Ko-
mendant Główny PSP gen. brygadier Wie-
sław Leśniakiewicz.  

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Fani 
i sympatycy sportów siłowych mogli podzi-

wiać umiejętności strażaków ochotników, 
biorących udział w Mistrzostwach Polski, 
Europy i Świata w dyscyplinie „Stihl Timber-
sports”. Springboard, Stihl Stock Saw, Stan-
ding Block Chop, Single Buck i Hot Saw to 
konkurencje, w których na co dzień rywalizu-
ją zawodnicy. Swoje zdolności zaprezentowali 
Arkadiusz Drozdek 6-krotny Mistrz Polski, 
Krystian Kaczmarek – Mistrz Polski 2012 r. 
oraz Krystian Majewski, Radosław Stenka 
i Marcin Juskowski.
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SMS na Dniu Otwartym WTW w Zegrzu
W dniu 8 września 2012 roku odbył się 

IX Dzień Otwarty Przystani Warszawskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego w Zegrzu, pro-
mujący sporty wodne takie, jak wioślarstwo, 
kajakarstwo, żeglarstwo,

Wśród zaproszonych były dzieci z Do-
mu Dziecka im. Janusz Korczaka w Warsza-
wie i Stowarzyszenie Miłośników Skubianki 
SMS. Nasze SMS-iątka wykonały piosenki z lat 
60-tych promując program ,,Szalone lata 60-te” 
oraz zatańczyły do utworu Shakiry ,,Waka, 
waka’’, co wzbudziło zachwyt przybyłych gości.

Po występach była okazja, by sprawdzić się 
w wielu dziedzinach związanych i niezwiąza-

nych z wodą. Można było się „sprawdzić” na 
ergonometrze wioślarskim - pierwsze miejsce 
zajęła nasza Wiktoria Oleksiak, oraz nauczyć 
węzłów żeglarskich. Ponadto udzielano instruk-
tażu pływania na łodzi wioślarskiej, pływania 
na kajaku do gry w kajak-polo, jak również 
udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo moż-
na było wykonać prace plastyczne na tematy 
związane z wodą i pobawić się w stacji cyrkowej 
takimi jak żonglerka, bańki mydlane etc.

Na deser atrakcją były rejsy turystyczne po 
Jeziorze Zegrzyńskim a dla strudzonych zmaga-
niami sportowymi, fantastyczne jedzenie z grilla.

Mirosław Ewiak z SMS

Tegorocznej Kopie, która tradycyjnie od-
była się w drugą sobotę września w czeskim 
mieście Lanškroun, towarzyszyło wiele wyda-
rzeń kulturalnych i sportowych.

Impreza rozpoczęła się 07.09. Olimpiadą 
Miast Partnerskich  na nowo wybudowanym 
stadionie lekkoatletycznym. W rozgrywkach 
brały udział zespoły z Czech, Węgier, Cypru, 
Włoch, Słowacji oraz z Polski. Sportowcy 
startowali w różnorodnych konkurencjach, 
takich jak sprint na 60m, bieg na 400m, 

Józef Zając, Skarbnik Monika Ordak oraz 
radna Agnieszka Oktaba. Uczestnicy mieli 
do wyboru kilkanaście tras pieszych, rowero-
wych oraz biegowych o różnych dystansach – 
od 5 do 100 km. W rajdzie brało udział wiele 
osób w różnym wieku. Na trasach panowała 
przyjazna atmosfera.

Imprezie towarzyszyły koncerty i recitale 
na rynku miejskim w Lanškroun.

Referat Komunikacji Społecznej

Lanškrounska Kopa 2012
pchnięcie kulą, skok w dal i sztafeta. Olim-
piadę zakończył turniej mini piłki nożnej szó-
stek piłkarskich z miast partnerskich. Zespół 
sportowy z Serocka zajął 3 miejsce w turnieju 
piłki nożnej oraz 5 miejsce w zawodach lek-
koatletycznych.

08.09 odbył się 44 rajd Lanskrounska 
Kopa. Serock, jako miasto partnerskie Lan-
skroun reprezentowała oficjalna delegacja  -
zastępca burmistrza Miasta i Gminy Serock 

Ponad 200 uczestników V Pikniku Ro-
dzin Zastępczych wypłynęło 15 września 
z serockiego molo na statkach „Zefir” i „Ja-
godowy Ryś”. Był to niezapomniany rejs po 
Jeziorze Zegrzyńskim, zorganizowany przez 
PCPR w Legionowie, na którym można było 
poznać smak żeglarskiego życia i z bliska po-
dziwiać krajobraz wokół jeziora.

Oficjalnego powitania uczestników rej-
su dokonali: jako gospodarz - zastępca bur-
mistrza Miasta i Gminy Serock, Józef Zając, 
starosta Powiatu Legionowskiego, Jan Gra-

biec oraz dyrektor PCPR,  Anna Kaczmarek. 
Zanim wyruszono w daleki rejs ratownicy 
legionowskiego WOPR-u zademonstrowali 
swoje umiejętności niesienia pomocy w razie 
wypadku oraz zwrócili uwagę na zasady bez-
piecznego zachowania się w wodzie.

Wodna podróż odbyła się bez żadnych 
nieoczekiwanych niespodzianek. Ciekawostki 
i informacje o okolicznych miejscowościach 
przekazywał uczestnikom Piotr Kijak przed-
stawiciel stowarzyszenia „Nasze Zegrze”.

Żródło PCPR

Rejsowy Piknik Rodzin Zastępczych w Serocku

W sobotę 22 września 2012 r. odbył się 
pieszy 5. Wrześniowy Rajd Pamięci. Pogoda 
dopisała i na starcie zjawiła się rekordowa 
liczba uczestników. Trasę z Zegrza do Se-
rocka (brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego) 
pokonało łącznie 90 osób (63 we współza-
wodnictwie i 27 w „swobodnym przemar-
szu”). Wszyscy uczestnicy otrzymali cer-
tyfikaty piechura, a zdobywcy pierwszych 
trzech miejsc w poszczególnych kategoriach 
współzawodnictwa, puchary, medale i dy-
plomy. Trofea wręczał zastępca burmistrza 
Miasta i Gminy Serock Józef Zając, dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku 

Piotr Mulik oraz członkowie Stowarzysze-
nia „Nasze Zegrze” Piotr Kijak i Mirosław 
Pakuła.

ZWYCIĘZCY RAJDU:

KATEGORIA „RODZINY”
1. miejsce - Rodzina Proroków

KATEGORIA „SENIORZY”
1. miejsce - Sekcja Miłośników Zegrze

 KATEGORIA 
„SŁUŻBY MUNDUROWE”
1. miejsce – 13. pluton Ośrodka Szkole-

nia Podstawowego CSŁiI w Zegrzu, 2. miejsce 
– 12 pluton Ośrodka Szkolenia Podstawowe-
go CSŁiI w Zegrzu, 3. miejsce – 22 pluton 

Pieszy 5. Wrześniowy Rajd Pamięci
Ośrodka Szkolenia Podstawowego CSŁiI 
w Zegrzu

KATEGORIA „UCZNIOWIE”
1. miejsce -  Gimnazjum w Serocku, dru-

żyna nr 5, 2. miejsce – Gimnazjum w Seroc-
ku, drużyna nr 1, 3. miejsce – Giminazjum 
w Serocku, drużyna nr 2

OSiR



24 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK PBINFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

W dniu 19.09.2012 r. ruszyła pełną parą 
nowa sekcja Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Serocku – kobieca drużyna piłki nożnej! 
W obrębie nie tylko naszej gminy, ale i po-
wiatu jest to przedsięwzięcie nowatorskie. 
Nowa drużyna ma już za sobą pierwsze 
treningi pod wodzą trenera Roberta Osow-
skiego. Na pierwszych zajęciach stawiła się 
liczna, ponad dwudziestosobowa, grupa 
dziewcząt. Pełne zapału i chęci do nauki 
gry w piłkę nożną trenowały na nowym bo-
isku ze sztuczną nawierzchnią przy Stadio-
nie Miejskim w Serocku. 

Całej sekcji życzymy wielu sukcesów 
i wytrwałości oraz wszystkie chętne dziew-
częta zapraszamy na treningi, które odbywają 
się w środy i piątki. 

OSiR

Zapraszamy dziewczęta


