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Święto latawca
w Jadwisinie
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czytaj str. 15

Wraz z jesienią w tym roku nadchodzą wybory samorządowe. Jak co cztery lata zagłosujemy na swoich, wybranych kandydatów. Zanim jednak wyruszymy głosować pamiętajmy o zmianach w zasadach dotyczących wyborów samorządowych, jakie wprowadziła
ustawa z 5 stycznia 2011 – informacje o zmianach znajdziecie Państwo w numerze.
Październik obﬁtował w wiele ciekawych wydarzeń – w Stanisławowie kolejny już raz
główna rolę zagrała dynia podczas Święta Dyni, a w Jadwisinie reaktywowano barwne
i wesołe Święto Latawca, świętowali również żołnierze podczas Dnia Łączności i Informatyki w zegrzyńskim centrum a także miłośnicy koni podczas Hubertusa. Na długie
jesienne wieczory mamy też dla Państwa ciekawe propozycje Ośrodka Kultury – m.in.
zapraszamy do tanga argentyńskiego. W numerze polecamy informacje o gminnych inwestycjach a także o ważnym przedsięwzięciu, jakim jest odbudowa wałów ochronnych
na odcinku Łacha-Kania – będzie bezpiecznie! Miło nam poinformować o tym, że Miasto
Serock otrzymało honorowy tytuł „Miasto Przyjazne Dużym Rodzinom”.
Przed nami nostalgiczny dzień Wszystkich Świętych, życzymy bezpiecznej podróży
podczas zarówno tych bliższych jak i dalszych wyjazdów na groby bliskich. Zapraszamy
Państwa do wzięcia udziału w Święcie Niepodległości 11 listopada .
Życzymy przyjemnej lektury.
Redakcja

Informacje dla mieszkańców:
Referaty przyjmują interesantów i realizują 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, Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów 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.
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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 Serocku Artur Borkowski przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 18.30 – 20.30
w pokoju 31, tel. 782 88 13; 782 88 00;
e-mail. radamiejska@serock.pl
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Aktualności
LAUREACI XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO
„POCZTÓWKA Z WAKACJI”
W dniu 13 listopada odbyły się obrady
jury w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka z wakacji” organizowanym
przez Klub Kultury Zastów w Warszawie.
Na konkurs wpłynęło 2091 prac. Jury w
składzie: Tatiana i Włodzimierz Pytkowscy
nagrodzili 54 autorów pocztówek, a wśród
nich znaleźli się wychowankowie grup plastycznych Pani Pauliny Nowaczyk Pisarskiej
z Ośrodka Kultury w Serocku.
II MIEJSCE - Zuzanna MURAWSKA, lat 13,
II MIEJSCE - Bernard DZIDO, lat 14,
Serdecznie gratulujemy!

Inwestycje gminne
NIERUCHOMOŚCI
GMINNE PRZEZNACZONE
DO SPRZEDAŻY

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że posiada do sprzedażydziałki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
- Serock ul. Herberta – działka o pow.
1923 m2,
- Borowa Góra - 4 działki o pow. 795 m2
-1275 m2,

- Wierzbica - 5 działek o pow. 847 m2-1088 m2,
- Wola Smolana - 2 działki o pow. 1077m2-1097 m2,
- Skubianka – działka o pow. 1225 m2,
- Stasi Las – działka o pow. 1421 m2.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
telefoniczny (22) 782-88-28, a najlepiej osobiste
przybycie do siedziby Urzędu Miasta i Gminy
w Serocku, ul. Rynek 21 w godz. 8.00 - 16.00,
gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje odnośnie przedstawionych terenów.

ZAPRASZAMY DO ARGENTYŃSKIEGO TANGA

ZAJĘCIA DLA RODZIN

Kolejne kreatywne, kolorowe zajęcia plastyczne dla rodzin odbyły się w 18.10.14 r.
Tym razem przygotowywaliśmy się na nadchodzące zimne dni i stworzyliśmy oryginalne elementy garderoby „szalone rękawiczki”.
Zajęcia poprowadziły instruktorki Paulina
Nowaczyk-Pisarska oraz Ilona Piątak.
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Prace budowlane przy budowie chodnika
i modernizacji drogi w Skubiance nabierają tempa. Na ok. 95% długości drogi objętej
przebudową wykonane zostało już pełne
okrawężnikowanie, podbudowa na poszerzeniach jezdni oraz elementy odwodnienia
jezdni. W chwili obecnej budowane są zjazdy
do posesji. W najbliższym czasie wykonane
zostanie brakujące okrawężnikowanie, oraz
nawierzchnia bitumiczna.

Przypominamy, iż wykonawcą robót jest
ﬁrma „Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk” z siedzibą w Kacicach, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
Planowany termin zakończenia robót
brukarskich i bitumicznych przewidziano
nadzień 31 października br. Wiosną natomiast zaplanowano wykonanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami. Możliwe jest
jednak, że prace te Wykonawca wykona jeszcze w tym roku.
W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań
lub wątpliwości dotyczących wykonywanych
prac prosimy o kontakt z kierownikiem robót
przebywającym na budowie, inspektorem nadzoru lub bezpośrednio z Urzędem, pod nr tel.
022 782 88 17, 022 782 88 16, 022 782 88 19.

 P
 RZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W ZABŁOCIU
Trwają prace budowlane w Zabłociu związane z przebudową drogi gminnej
Nr 180407W, na odcinku od skrzyżowania
z drogą wojewódzką Nr 622W Szadki – Chrcynno do skrzyżowania z drogą gminną przebiegającą przez wieś.
W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa na pełnej konstrukcji (podbudowie),
jednostronny chodnik szer. 2,0 m, zjazdy
do posesji, oświetlenie drogowe oraz rowy
i pobocza. Roboty budowlane obejmą odcinek drogi o długości ok. 320 mb. Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, jest firma Drogi i Mosty Jan
Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach. Koszt
realizacji inwestycji wyniesie 412 815,06 zł
brutto. Planowany termin wykonania zasadniczych robót drogowych określono na
dzień 30.10.2014 r.
Jak każda budowa, również i ta spowoduje pewne utrudnienia dla mieszkańców. Razem z Wykonawcą dołożymy starań aby były
one jak najmniej odczuwalne.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Kładka jak malowana
Minął wrzesień i mimo, iż termin zakończenia inwestycji związanej z budową kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą wojewódzką nr
632W w miejscowości Dębe, wyznaczono na połowę grudnia br. już dziś można podziwiać ten obiekt prawie w całej okazałości.
Przypominamy, że inwestorem robót jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Wizytując budowę uzyskaliśmy informację, że prace budowlane zostaną ukończone do połowy listopada br., następnie przeprowadzone
zostaną odbiory techniczne. Zaawansowanie prac budowlanych przedstawiają poniższe zdjęcia.

Dyrektor Ośrodka Kultury w Serocku
Tomasz Gęsikowski zaprasza na zajęcia Tango Argentyńskie.
Zajęcia poprowadzi Jan Woźniak, który
tańczy tango od 2000 roku. Doświadczenie
zdobywał u doskonałych tancerzy argentyńskich w Buenos Aires, w Europie, a także organizując z Nimi warsztaty w Polsce.
Jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich nauczycieli tanga. Brał udział
w wielu pokazach i imprezach promujących
tango, udało się mu rozpropagować tango w
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Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Lublinie, Katowicach i wielu innych miastach. Prowadzi regularne lekcje i warsztaty w całej Polsce. Jest
jedynym ze współorganizatorów Warszawskiego Maratonu Tanga. Prowadzi szkołę
„Tangolada” oraz cotygodniową Milongę.
Od 27 października zaczyna pracować
w Serocku.
Wszystkich chętnych od 18 do 99 roku
życia zapraszamy do Ośrodka Kultury w
Serocku na godzinę 19.30. Na uczestników
będzie czekała miła niespodzianka.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Informacja w sprawie odbudowy zapory bocznej
na odcinku Łacha – Kania
Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że pracę związane
z realizacją projektu o nazwie „Odbudowa
zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Łacha – Kania” przebiegają zgodnie z
przyjętym harmonogramem.
Wykonawcą odbudowy jest ﬁrma SKANSKA SA, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, która od czerwca 2014 r. realizuje w/w
projekt.
Łączny koszt odbudowy: 9.507432,10 zł.
Zwracam uwagę, że zarządcą zapór bocznych Zalewu Zegrzyńskiego w granicach odpowiedzialności naszej gminy jest Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul.
Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, woj. mazowieckie, i jako reprezentant administracji

rządowej niezespolonej pełni funkcje zamawiającego.
Władze gminy z uwagi na poprawę stanu
bezpieczeństwa mieszkańców terenów zalewowych, żywotnie są zainteresowane stanem
realizacji projektu i w tym zakresie utrzymują
stałe robocze kontakty z Zarządem Zlewni
w Dębem nadzorującym realizację odbudowy.
Dzieląc się z Państwem wiedzą uzyskaną
od Kierownictwa Zarządu Zlewni w Dębem
i obserwacji prowadzonej inwestycji, informuję, że zadania w ramach projektu realizowane są poprzez wykonanie:
• podwyższenia korony zapory (w miejscach, które tego wymagają),
• uszczelnienia korpusu zapory i podłoża
pod nią na całej długości – wykonanie przesłony przeciwﬁltracyjnej,
• remont drenaży (rurociągi, studnie, wyloty),
• zabezpieczenia przeciw bobrom na
skarpach odwodnych zapory (np. ułożenie
siatek),
• przejazdu wzdłuż zapory od strony zawala (tzw. drogi powodziowe - technologiczne),
• przejazdów wałowych,
• barier i schodków skarpowych,
• remont rowu przywałowego, w tym zabezpieczenie przeciw bobrom na obu skarpach rowu poprzez ułożenie siatki stalowej).
We wrześniu 2014 r. zakończono uszczelnienia korpusu zapory i podłoża pod nią poprzez wykonanie przesłony przeciwﬁltracyjnej na całym odcinku zapory.
Jeszcze w tym roku planowane jest podwyższenie korony zapory oraz wykonanie
zabezpieczenia przeciwbobrowego skarpy
odwodnej poprzez ułożenie siatek stalowych.
Pozostałe prace wyróżnione powyżej realizowane będą w przyszłym roku i zakończone zostaną 30 października 2015 r.

Ciesząc się ze stanu zaawansowania prac
remontowych zapór bocznych, prowadzonych
na odcinku Łacha - Kania, władze gminy nie
zapominają o pilnej potrzebie bagrowania
(pogłębienia) ujściowego odcinku rzeki Bug
oraz konieczności remontu zapory bocznej
na odcinku Kania Polska – Popowo, o których
wykonanie Burmistrz Miasta i Gminy Serock
wnioskuje systematycznie od 2007 r. Prace
te przewidziane są do realizacji w planach
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie i to w najbliższych latach. Ustne
deklaracje przedstawicieli Zarządu pozwalają mieć nadzieję na szybkie ich wykonanie.
Dużo zależy jednak od środków ﬁnansowych
pozyskanych i przeznaczanych na ten cel.
Liczę, że obietnice składane władzom
gminy zostaną zrealizowane.
Burmistrz Miasta i Gminy
Serock Sylwester Sokolnicki

Podpisaliśmy kolejną umowę o doﬁnansowanie
realizacji projektu ze środków UE
W dniu 17.10.2014 r. pomiędzy Miastem
i Gminą Serock, a Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, została podpisana umowa o doﬁnansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Serock.” Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu
dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej

6

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Zegrze. Projekt sieci kanalizacji ma
na celu całkowitą przebudowę istniejącej sieci
znajdującej się w miejscowości Zegrze. Opracowanie dokumentacji technicznej dla ww.
projektu pozwoli gminie Serock na późniejszą realizację prac inwestycyjnych w ramach
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Zegrze.

Na realizację przedmiotowego projektu,
Miasto i Gmina Serock pozyskała doﬁnansowanie w kwocie 103 658,53 PLN. Doﬁnansowanie zostało przyznane w ramach działania
1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu
I Gospodarka wodno-ściekowa Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013.

Prace z azbestem zakończone
Zakończyły się prace polegające na
„Usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu
z terenu Miasta i Gminy Serock w 2014
roku”. Realizacja zadania współfinansowana została w wysokości 6.750 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 6.750 zł.
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbiór eternitu, zgodnie z umową zawartą z gminą,
realizowany był do 15 października 2014
roku przez firmę Środowisko i Innowacje
Sp. z o.o. W bieżącym roku z terenu gminy
odebrane zostało i przekazane do unieszkodliwienia przeszło 80 ton eternitu.

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie
złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane
bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji
do składania wniosków na 2015 rok.
Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11
lub na stronie internetowej www.serock.pl
w zakładce dokumenty i wnioski – ochrona
środowiska.
Informacje można uzyskać w Referacie
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

�

Marzycie o w�asnej firmie? Chcecie rozwin�� ju� prowadzon�?

Zgarnijcie do 25 000 z� !
Nasza Fundacja BEZP�ATNIE pomo�e Wam je zdoby�!
Przyjd�cie na SPOTKANIE w Urz�dzie Miasta i Gminy w Serocku

10-go listopada.2014r. o godz. 17.00 w Sali �lubów
Zapraszamy równie� do naszego biura w Serocku, ul. Pu�tuska 56
www.ebiznesclub.pl – biuro@ebiznesclub.pl
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Zauważ PROW wokół siebie
– program w pigułce, pieniądze w rzeczywistości
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 ruszał w Polsce nie bez problemów, ale
dzięki zaangażowaniu samorządu wojewódzkiego, samorządów powiatowych
i gminnych ryzyko opóźnień w realizacji
zostało zażegnane. Jako program UE kieruje się zasadą N + 2, czyli końcowe rozliczenie projektów musi nastąpić do połowy
2015 roku. Statystycznie do każdej zainwestowanej złotówki ze środków unijnych
dołożono kolejną złotówkę z własnego
budżetu. Warto pamiętać, że samorząd
województwa mazowieckiego był instytucją wdrażającą dla następujących działań
PROW 2007-2013:
• Scalania i melioracje - budżet 46,3 mln
euro (190 mln zł)
• Odnowa i rozwój wsi - budżet 43,3 mln
euro (180 mln zł)
• Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej - budżet 164,1 mln euro
(682 mln zł)
• Działania LEADER budżet ogólny
337 mln zł, z czego działania wdrażane przez
SW – 268 mln zł
Razem budżet PROW 2007-2013 dla
MAZOWSZA wyniósł ok. 1,3 mld złotych.
Spojrzeliśmy obiektywnie i na te sześć
lat, i na całe dziesięciolecie w Unii Europejskiej. Wniosek jest jeden – takie impulsu rozwojowego, takich możliwości ﬁnansowych
i wreszcie takich efektów rzeczowych w postaci nowych ulic, ścieżek rowerowych, sieci
wodociągowych czy kanalizacyjnych, nowych
świetlic i domów kultury czy wreszcie nowoczesnych targowisk – Mazowsze nie miało
nigdy wcześniej. A przecież mówimy tylko
o miliardach Euro, dla których dysponentem
był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Radosław

Rybicki
Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego
W ramach tego programu w naszym województwie:
• Wybudowano/wyremontowano 12 km
wałów przeciwpowodziowych
• Wybudowano/wyremontowano 38 km
rowów
• Wybudowano 1714 km sieci drenarskiej
• Ukształtowano 100 km przekroju koryta rzek
• Objęto 5303 ha powierzchni użytków
gruntowych ochroną przeciwpowodziową
• Przybyło 150 obiektów małej infrastruktury
• Wyremontowano i zmodernizowano
337 świetlic i domów kultury
• Nową jakość zyskało 125 parków i terenów zielonych
• Przybyło 185 placów zabaw i obiektów
sportowo – rekreacyjnych
• wybudowane sieci wodociągowe – 692 km
• wybudowane sieci kanalizacyjne – 731 km
• liczba wykonanych kanalizacji zagrodowych [szt.] – 9 383
• wybudowane oczyszczalnie ścieków
[szt.] – 29
• odpady komunalne objęte systemami
zbiórki – 4 695 t

• energia z odnawialnych źródeł (słońce)
– 32 MWh
• targowiska nowe – 4, zmodernizowane
– 10
W samej Gminie Serock z udziałem
środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 przybyło nowych chodników w Dębinkach, Jachrance,
Wierzbicy i Skubiance. W samym Serocku nowym kształtem i charakterem cieszy
się Park Miejski, a w Nowej Wsi przybyło
boisko wielofunkcyjne. Rozwinięta została
sieć wodno – kanalizacyjna w rejonach Serock – Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las
oraz Dębe – Wola Kiełpińska – Jadwisin.
Rozbudowano budynek Ośrodka Kultury w Serocku, zrewitalizowano zabytkowy
budynek dawnej szkoły na izbę pamięci
i tradycji rybackich w Serocku, zagospodarowano przestrzeń publiczną poprzez budowę oświetlenia drogowego ulic w Nowej
Wsi, Kani Nowej, Woli Smolanej i Szadkach
oraz Zabłociu.
Jeśli dołożyć do tego inne małe projekty realizowane w ramach działania
LEADER przez Lokalne Grupy Działania
oraz przedsięwzięcia doﬁnansowywane
z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, to
z pełnym przekonaniem można stwierdzić
– Mazowsze i cała gmina Serock przeżyły
wielki skok cywilizacyjny. Siłą swoich samorządów, organizacji pozarządowych i Mieszkańców. Cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego i kierowany przeze mnie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego miał
w tym procesie przemian wielki udział. Bo, gdy
chodzi o lepsze życie Mieszkańców Mazowsza
konﬂikty i podziały tracą na znaczeniu.

Wybory samorządowe 16 listopada 2014
NOWE ZASADY GŁOSOWANIA 16 LISTOPADA 2014 r.
JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE
Zarządzone na 16 listopada 2014 roku wybory samorządowe odbędą się po raz pierwszy w okręgach jednomandatowych. Ustawa z dnia
5 stycznia 2011r., Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112) wprowadza diametralne zmiany w zasadach dotyczących wyborów samorządowych. W okręgu można uzyskać wyłącznie jeden mandat, a otrzyma go ta osoba, która podczas wyborów otrzymała najwięcej głosów.
Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 423/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014 r. teren Miasta Serock
podzielony został na pięć okręgów wyborczych. Podział ten odzwierciedla istotę dokonanej zmiany w zasadach głosowania. W każdym z
okręgów mandat otrzyma ten kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów w danym okręgu spośród wszystkich kandydatów. Głosować
można na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Takie
same zasady głosowania obowiązują również na terenie gminy Serock.
Zmiany przedstawiają poniższe tabele:
MIEJSCE GŁOSOWANIA – MIASTO SEROCK
Nr
okręgu
1

2

Radosław Rybicki
3

Darmowy Internet w Jadwisinie
W czerwcu br. Urząd Miasta i Gminy
zawarł umowę z firmą GVT Sp. z o.o. z
Legionowa na świadczenie usług bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców Jadwisina. W ramach tej umowy firma GVT instaluje urządzenia odbierające
sygnał internetowy dla jednego odbiornika wskazanego przez użytkownika, gwarantuje stały dostęp do Internetu tj. 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ter-
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miny montażu urządzeń umożliwiających
dostęp do Internetu w gospodarstwach
domowych mieszkańców Jadwisina wykonawca tj. firma GVT uzgadnia bezpośrednio z mieszkańcami.
Od 26 września br. sieć dostępu do Internetu jest w pełni aktywna i funkcjonalna.
Firma GVT będzie dokonywała instalacji
darmowego dostępu do Internetu u mieszkańców Jadwisina bezpłatnie do końca 2015

4
roku, jednocześnie wykonawca zobowiązał
się do utrzymania darmowego Internetu dla
wszystkich zainstalowanych co najmniej do
2018roku.
Mieszkańcy Jadwisina zainteresowani
bezpłatnym Internetem proszeni są o kontakt
z pracownikiem ﬁrmy GVT panem Michałem Nowakiem tel. 503-503-721.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

5

PODZIAŁ MIASTA SEROCK Granice okręgu

Nr
obwodu

Siedziba obwodowej
komisji Wyborczej
(miejsce głosowania)

1

Szkoła
Podstawowa
w Serocku
ul. Pułtuska 68

2

Samorządowe
Przedszkole
w Serocku
ul. Wolskiego 15

SEROCK ul.: 3-GO MAJA, Adama ASNYKA, Ks. Mariana BATOGOWSKIEGO, Aleksandra
FREDRY, Gen. Stefana HUBICKIEGO, KAROLIŃSKA, Apoloniusza i Antoniego
KĘDZIERSKICH, Jana KOCHANOWSKIEGO, Marii KONOPNICKIEJ, KOSZYKOWA,
Zygmunta KRASIŃSKIEGO, Jana MATEJKI, Adama MICKIEWICZA, Czesława MIŁOSZA,
MODLIŃSKA od 66 do końca, Czesława NIEMENA, Cypriana Kamila NORWIDA, ORLA,
Elizy ORZESZKOWEJ, PUŁTUSKA od 2 do 24 numery parzyste, Konstantego RADZIWIŁŁA,
RADZYMIŃSKA numery parzyste, Władysława REYMONTA, RUBINOWA, RYBAKI,
RZEMIEŚLNICZA, Juliusza SŁOWACKIEGO, Henryka SIENKIEWICZA, STOKROTKI, Sz.
i H. SYRKUSÓW, Ks. Józefata SZCZYGIELSKIEGO, Juliana TUWIMA, WARSZAWSKA,
Stanisława Ignacego WITKIEWICZA, WŁOSKA, WYZWOLENIA, ZAKROCZYMSKA
numery nieparzyste, Stefana ŻEROMSKIEGO
SEROCK ul.: BAJKOWA, BŁĘKITNA, CHABROWA, Fryderyka CHOPINA, DALIOWA,
DŁUŻEWSKICH,
EKOLOGICZNA,
Mieczysława
GŁOWACKIEGO,
Wiktora
Teoﬁla GOMULICKIEGO, GRANICZNA, Zbigniewa HERBERTA, JAGODY, Józefa
JASIOBĘDZKIEGO, JAŚMINOWA, Adama JORKUNA, Ks. Franciszka KULIGOWSKIEGO
od 1 do 10, Franciszka Marii LANCIEGO, LEŚNA, MOCZYDŁO, MODLIŃSKA od 1 do
65, NASIELSKA od 6 do końca numery parzyste oraz od 9 do końca numery nieparzyste,
OGRODOWA numery parzyste, Pabla PICASSA, POBYŁKOWSKA, POD LASEM, PODLEŚNA,
POLNA numery nieparzyste, Bolesława PRUSA, Jerzego SZANIAWSKIEGO, SIELANKOWA,
SŁONECZNA POLANA, STORCZYKOWA, Karola TCHORKA, Romualda TRAUGUTTA
od 1 do 29 numery nieparzyste oraz od 2 do 36 numery parzyste, WSPÓŁCZESNA,
ZAKROCZYMSKA od 24 do końca numery parzyste, ŻYTNIA
SEROCK ul.: KRÓTKA, KWIATOWA, NASIELSKA od 1 do 7 numery nieparzyste, OGRODOWA
numery nieparzyste, PUŁTUSKA od 1 do 31 numery nieparzyste, ZAKROCZYMSKA
od 2 do 22 numery parzyste, ZAMKNIĘTA, ZAOKOPOWA
SEROCK ul.: Bolesława CHROBREGO, JABŁONIOWA, KAZIMIERZA WIELKIEGO,
Ks. Franciszka KULIGOWSKIEGO od 25 do końca, Władysława ŁOKIETKA, MIŁA,
Ks. Jana MILEWSKIEGO, NASIELSKA numery 2, 4, Józefa NODZYKOWSKIEGO, OLEŃKI,
POGODNA numery nieparzyste, POLNA numery parzyste, PUŁTUSKA od 33 do końca
numery nieparzyste, SADOWA, SŁODKA, SŁONECZNA, Ks. Piotra SKARGI, SPOKOJNA,
Bolesława ŚMIAŁEGO, Romualda TRAUGUTTA od 31 do końca numery nieparzyste oraz
od 38 do końca numery parzyste, ZACISZE, ZIELONA
SEROCK ul.: 11-GO LISTOPADA, Św. BARBARY, BRUKOWA, CICHA, CZESKA, FARNA,
Tadeusza KOŚCIUSZKI, NISKA, PIASKOWA, Józefa PONIATOWSKIEGO, PROSTA,
PUŁTUSKA od 26 do końca numery parzyste, RADZYMIŃSKA numery nieparzyste,
RETMAŃSKA, RYNEK, WĄSKA, Św. WOJCIECHA, Włodzimierza WOLSKIEGO,
ZDROJOWA
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Zmiana dotyczy również terenu wsi: Borowa Góra, Dosin i Skubianka, które do tej pory stanowiły okręg dwumandatowy. Zgodnie z ww.
Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014 r. Dosin i Skubianka stanowią obecnie jednomandatowy okręg Nr 12, natomiast
Borowa Góra wraz z Ludwinowem Zegrzyńskim stanowi jednomandatowy okręg Nr 13.
W związku z powyższym zmianie uległy również siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW) dla mieszkańców wsi Borowa
Góra oraz Ludwinowo Zegrzyńskie, którą jest obecnie Szkoła Podstawowa w Jadwisinie ul. Szkolna 46.

Spotkanie z okazji Dnia Seniora
„Rozmowy o życiu, sztuce i … ”

MIEJSCE GŁOSOWANIA – GMINA SEROCK
Nr
okręgu

PODZIAŁ GMINY SEROCK Granice okręgu

6

WIERZBICA

7

CUPEL, GĄSIOROWO, KANIA NOWA, KANIA POLSKA, ŁACHA,
NOWA WIEŚ

8

DĘBINKI, GUTY, MARYNINO, SZADKI, ŚWIĘCIENICA, WOLA
KIEŁPIŃSKA, WOLA SMOLANA, ZABŁOCIE, ZALESIE BOROWE

9

BOLESŁAWOWO, DĘBE, IZBICA, LUDWINOWO DĘBSKIE,
STANISŁAWOWO

10

KAROLINO, STASI LAS

11

JACHRANKA

12

DOSIN, SKUBIANKA

13

BOROWA GÓRA, LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE

14

JADWISIN

15

ZEGRZE

Nr
obwodu

Siedziba obwodowej komisji
Wyborczej

3

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA
w WIERZBICY
WIERZBICA 28B

5

ZESPÓŁ SZKOLNO –
PRZEDSZKOLNY
w WOLI KIEŁPIŃSKIEJ

4

ZESPÓŁ SZKOLNO –
PRZEDSZKOLNY
w WOLI KIEŁPIŃSKIEJ

6

SZKOŁA PODSTAWOWA
w JADWISINIE ul. SZKOLNA 46

7

DOM PARAFIALNY w ZEGRZU
UL. GROSZKOWSKIEGO 1

Serock – Miastem Przyjaznym Dużym Rodzinom
20 października w Krakowie odbył się
I Kongres „Karty Dużej Rodziny – perspektywy i wyzwania”. Podczas kongresu Burmistrz
Miasta I Gminy Serock Sylwester Sokolnicki
odebrał nagrodę Związku Dużych Rodzin
„Trzy Plus”.
Organizatorami tego wydarzenia byli
Forum Samorządowe na rzecz Dużych
Rodzin oraz Miasto Kraków. Patronat honorowy objął Minister pracy i Polityki
Społecznej.
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Szymborskiej, Adama Asnyka, Czesława Miłosza, Sławomira Mrożka i Ks. Jana Twardowskiego. Słuchacze mieli możliwość zadawania
pytań z dziedziny teatru, ﬁlmu jak i życia

prywatnego. Pani Teresa okazała się życzliwą,
pogodną, pełną ciepła i empatii osobą, która
w czasie kameralnego spotkania opowiadała
o swojej pracy zawodowej, a także życiu prywatnym. Spotkanie przebiegło w miłej, sympatycznej atmosferze.
Podczas spotkania burmistrz złożył życzenia Seniorom. Dwóm uroczym Paniom
wręczył symboliczne bukiety kwiatów - Pani
Teresie Lipowskiej dziękując za przybycie
i piękną opowieść, a Pani Marii Chimkowskiej – serocczance, dziękując za bezinteresowne zaangażowanie w sprawy osób starszych z naszej gminy.
Ośrodek Kultury w Serocku

Inauguracja roku akademickiego 2014/15
Uniwerstetu III Wieku

I Kongres jest kontynuacją wcześniejszych konferencji na temat Kart Dużej Rodziny, powstających w miastach i gminach
i był on okazją do pierwszego spotkania
wokół tematu od niedawna wprowadzonej
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Idea
Karty Dużej Rodziny łączy bardzo różne
środowiska: rodzin wielodzietnych, samorządowców z całego kraju, przedstawicieli władz
państwowych a także przedsiębiorców i ﬁrmy
prywatne, udzielające zniżek.
Serockie działania zostały wyróżnione
ze względu na pionierskie rozwiązania, tak
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W niedzielne popołudnie, 12 października, w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury
w Serocku odbyło się niezwykłe spotkanie
- Seroccy Seniorzy, a wśród nich… Teresa Lipowska.
Z okazji Dnia Seniora Burmistrz Miasta i Gminy Serock – Sylwester Sokolnicki
zaprosił osoby starsze do Ośrodka Kultury
w Serocku. Tego dnia na uczestników czekały
dwie atrakcje: duchowa, czyli piękne, chwilami wzruszające i zabawne spotkanie z Teresą Lipowską i Tomaszem Gęsikowskim oraz
„cielesna”, w postaci słodkiego poczęstunku.
Aktorzy zaprezentowali kilka utworów
znanych poetów, między innymi: Wisławy

bardzo ważne dla rodzin wielodzietnych.
Nagroda Zarządu Związku Dużych Rodzin
„Trzy Plus” została przyznana Miastu Serock
za wprowadzenie oryginalnej „Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+”, zawierającej m.in. 50%
zniżkę za zaopatrzenie w wodę i za czynsz
w lokalach, wchodzących w skład zasobów
Miasta a także wprowadzenie świadczenia
w wysokości 100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego dla każdego dziecka z rodziny wielodzietnej. Miasto Serock otrzymało również tytuł honorowy Miasto Przyjazne Dużym Rodzinom
Redakcja

Tradycyjnie w październiku studenci rozpoczynają nowy rok akademicki. Słuchacze
Uniwersytetu III wieku – ﬁlia Serock spotkali się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury
w dniu 15.10.2014 r. o godz. 17.00, aby wspólnie uczcić to wydarzenie.
Uroczystość rozpoczęła się „Gaudeamus
igitur” w wykonaniu chóru Belcanto, Dyrektor Uniwersytetu Roman Biskupski i starosta
Stefan Woźniak przywitali zgromadzonych
i opowiedzieli o planach na nowy rok.
Podopieczne Pani Mai Radomskiej
z Ośrodka Kultury w Serocku – zaśpiewały dla Seniorów, po czym Burmistrz Miasta
i Gminy Serock wygłosił wykład na temat roli seniorów w naszej gminie. Uroczystość zakończył
koncert chóru Belcanto i słodki poczęstunek.
Ośrodek Kultury w Serocku
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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XII Bieg Niepodległości w Serocku

Najlepsi tegoroczni biegacze w biegu
głównym - III Serocka Dycha:
OPEN kobiet
1 - Paulina Kalinowska
2 - Dominka Dąbrowska,

W serockiej tradycji właśnie to sportowe
wydarzenie otwiera czas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku
odbyło się już 26 października, w pięknej
jesiennej aurze. Do startu w zawodach, których trasy wiodły wokół rynku i nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego,zgłosili się nie
tylko mieszkańcy miasta i gminy Serock, ale
również mieszkańcy okolicznych gmin, miast
np. Legionowa i Warszawy oraz goście z odleglejszych rejonów kraju. Zawody jak zwykle
miały swój start i metę na serockim rynku,
gdzie tuż obok funkcjonowało „miasteczko”
dla zawodników. Każdy zawodnik po biegu mógł w nim uzupełnić stracone kalorie.
Na starcie zagrzewał biegaczy do walki Piotr
Mulik, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, wspomagany przez Sylwię
Gruchałę, znana ﬂorecistkę, zdobywczynię 2
medali olimpijskich. Po biegach dzieci i młodzieży oraz „ silnie obsadzonym” biegu ro-
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dzinnym, demonstrowała ona swój sportowy
ekwipunek, opowiadała o treningach i broni,
którą walczy.
Zgodnie z przewidywaniami, w kolejnych
biegach tj Serockiej Dysze i NordikWalking
zawodnicy pokazali świetne przygotowanie
sportowe, niezwykłą kondycję, hart ducha,
zdrową rywalizację, radość ze zwycięstwa
albo dotarcia do mety. Tu czekały na zawodników oklaski, gratulacje, słowa podziwu,
a także medale, drobne upominki i jabłka podarowane przez licznych sponsorów. Start
biegu głównego. III Serocka Dycha cieszyła
się w tym roku ponownie dużą popularnością.Pojawiło się na nim łącznie 219 osób
– kobiety i mężczyźni, wNordicWalking wystartowało 40 uczestników
Dekoracji uczestników biegów dokonywali wspólnie z burmistrzem, Sylwestrem
Sokolnickim, pani Sylwia Gruchała i dyrektor
OSiR-u.

3 - Aneta Ronek - Gliwa
OPEN mężczyzn
1 - Przemysław Dąbrowski
2 - Tomasz Grzybowski
3 - Robert Zając

Pozostałe wyniki dostępne są na stronie
internetowej:
http://www.czasomierzyk.pl/wyniki
B.R.

Złoty Jubileusz w sali widowiskowej serockiego
Domu Kultury

DZIĘKUJEMY SPONSOROM:
• Hotel NARVIL Conference & Spa
• Windsor Palace Hotel & Conference
Center
• Związek Sadowników RP Oddział Dębe
• Imprineo - M.Wroniak
• Magnettrans - B.Obraziński
• Ogrody o zielonych Progach
• Lampion. PPH. - A.Wilkowski
• PSB Mini Mrówka Serock
• ELLADA Legionowo
• Best Oﬃce
• Sklep wielobranżowy - U Włada
• CSK
• Mechanika pojazdowa - Konrad Gołębiewski
• Sklep wielobranżowy w Jadwisinie
- J.Dłużniewski
• Kajakiem po Narwi - J.A Koczkodon
• R-BIT Usługi Informatyczne - R. Sroczkowski
• Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
KAMA

Dla osiemnastu serockich par rok 1964
był czasem podjęcia ważnej życiowej decyzji.
Powiedzenie „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 2014 roku pary te obchodzą uroczysty jubileusz złotych godów.
24 października w sali widowiskowej
w Serocku z piętnastoma jubileuszowymi parami spotkał się Burmistrz Miasta i Gminy
Serock, Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza, Józef Zając oraz Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Serocku, Magdalena Łoniewska. Spotkanie miało bardzo uroczysty
charakter. Jubilatów odznaczono medalami
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego. Był
szampan i okazjonalny tort oraz wiele wzruszeń. Uroczystość uświetnił występ zespołu
Kantyczki oraz Dziecięca Grupa Wokalna
pod kierunkiem Moniki Misiury z Ośrodka
Kultury w Serocku.
Jubileuszowe pary to Państwo:
Joanna i Janusz Ciuchta
Jadwiga i Lech Gąsior

Alicja i Tadeusz Gruczek
Władysława i Jerzy Kaczyńscy
Wiesława i Józef Kowalczyk
Celina i Ryszard Krzyczkowscy
Wanda i Stanisław Kurowscy
Barbara i Roman Łapińscy
Jadwiga i Jan Machnowscy
Aniela i Stanisław Mitrowscy
Zoﬁa i Józef Piechór
Barbara i Stanisław Pińczuk

Anna i Władysław Podleś
Teresa i Lech Słodownik
Barbara i Andrzej Wodzyńscy
Pozostali jubilaci, którym medale wręczymy w domu to:
Janina i Eugeniusz Czarnowscy
Barbara i Dariusz Greulich
Elżbieta i Zbigniew Klaczyńscy
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Magdalena Łoniewska
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Dynia - bohaterką święta w Stanisławowie

Główną bohaterką sobotniego święta
– 11 października w Stanisławowie - była dynia, zwana również banią. To popularne warzywo ma coraz większą rzeszę zwolenników
- co można było zauważyć podczas Święta
Dyni, które odbyło się już po raz kolejny
w Stanisławowie Zegrzyńskim. Obchodom
dyniowego święta towarzyszyły II Zawody
Sołectw o Puchar Jesieni. Organizatorami
i pomysłodawcami imprezy byli: Sołectwo
Stanisławowo, OSP Stanisławowo oraz Urząd
Miasta i Gminy w Serocku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Miasta
i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza, Józef Zając, Radny Rady
Powiatu Legionowskiego, Igor Krajnow oraz
Ks. Andrzej Marchlewski.
Sołtys Stanisławowa, Anna Romanowska
w imieniu mieszkańców uroczyście nadała
tytuł „Przyjaciela Stanisławowa” oraz wręczyła statuetkę burmistrzowi.
W imprezie wziął również udział przedstawiciel gospodarstwa agroturystycznego
„Dynioland”, z Wieliszewa, który przywióżł
ciekawe okazy różnych odmian dyni i opowiedział o nich uczestnikom Święta.
W ramach Święta Dyni odbyły się 3 konkursy: „Potrawa z dyni”, „Najpiękniejsza dynia” oraz „Rzeźba z dyni”.
Najlepszą potrawę z dyni oceniała ko-
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misja w składzie: zastępca burmistrza Józef
Zając, Jolanta Kaczmarska, ks. Andrzej Marchlewski oraz Jolanta Małkiewicz. Decyzja
nie była łatwa, ponieważ wszystkie potrawy
wyglądały pięknie i smakowało wybornie. Po
burzliwej naradzie jury przyznało 5 nagród
oraz 3 wyróżnienia. Wyróżnienia otrzymały:
Anna Romanowska, Monika Krajewska oraz
Dynioland, I miejsce zajął Adam Kasprzak za
placuszki z dyni, kolejne miejsca zajęli: Wanda Gacek – zupa krem z dyni, Marzena Nowakowska – chleb dyniowy, Monika Gutowska – sok bobodynia oraz Andrzej Dąbkowski
– ciasto sołtysa.
Mieszkańcy przynieśli ze sobą dynie, które wyhodowali w swoich ogródkach – warzywa miały różne kształty, kolory i rozmiary.
Komisja konkursu „Najpiękniejsza Dynia”
również nie miała łatwego wyboru. Jury
w składzie: Teresa Krzaczkowska, Wiesław
Winnicki, Marek Suska oraz Adam Ners.
I, II oraz III miejsce zajął Marcin Podleś,
IV miejsce należało do Barbary Szafranowskiej, V miejsce zdobył Krzysztof Pielach. Ponadto komisja postanowiła wyróżnić 2 osoby:
Marcina Podleś oraz Aleksandrę Pielach za
ciekawe i inspirujące okazy dyni.
Uczestnicy dyniowych zmagań zaprezentowali również swoje umiejętności
artystyczne konkurując w kategorii „Naj-

piękniejsza rzeźba z dyni”. W składzie jury znaleźli się Justyna Matuszewska, Anna Gajewska,
ks. Karol Kozerski oraz Igor Krajnow. Sędziowie postanowili przyznać: I miejsce Hubertowi i Agacie Gutowskim, II miejsce zdobyła
A. Wawrzyńska, III miejsce powędrowało do
p. Ugodzińskiej, zdobywczynią IV i V miejsca
okazała się Halina Skośkiewicz. W tej kategorii również wyróżniono 3 osoby – Martynę
Gajewską, Julkę Skośkiewicz oraz Łukasza
Smyka z „Dyniolandu”.
Po dyniowych atrakcjach rozpoczęły się
zmagania sołectw w konkursach sprawnościowych. Pogoda i humory dopisały. Zmagania sołectw oceniała komisja w składzie: Anna
Romanowska – sołtys Stanisławowa, Mariusz
Pielach oraz Marek Skrzydlak. Konkurencje
były bardzo oryginalne, do najciekawszych
należały: rzut dynią w dal oraz do celu, oraz
bieg z dynią. Puchar Jesieni w II Zawodach
Sołectw w Stanisławowie zdobyło podobnie
jak w ubiegłym roku Sołectwo Jadwisin,
II Zawody Sołectw o Puchar Jesieni
i Święto Dyni przeszły do historii. Towarzyszyły im wspaniałe atrakcje, świetna zabawa
oraz niebywale piękna jak na tę porę roku
pogoda!. Sołectwo Stanisławowo zaprasza na
kolejne spotkanie, które odbędzie się w przyszłym roku w trzecią sobotę października.
Anna Socha

Święto latawca w Jadwisinie
W minioną niedzielę - 19. października,
na błękitnym niebie nad Jadwisinem pojawiły
się kolorowe obiekty! Były to latawce, które
skonstruowali uczestnicy Święta Latawca.
Impreza została reaktywowana po wielu latach z inicjatywy sołtysa Jadwisin – Krzysztofa Pielacha. Oprócz sołectwa Jadwisin
organizatorami imprezy byli: Szkoła Podstawowa w Jadwisinie, Rada Rodziców oraz
Urząd Miasta i Gminy Serock.
Już przed godziną 13.00 na szkolnym
boisku odbywały się próbne loty latawców,
wykonanych prze zawodników. Uczestnicy
mogli wziąć udział w konkurencjach: zespołowej, indywidualnej oraz rodzinnej.
Święto Latawca otworzył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Józef Zając
wraz z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jadwisinie – Marią Jacak i Sołtysem Jadwisina
– Krzysztofem Pielachem.
Przyniesione latawce zostały ocenione przez
jury, które zwracało uwagę na estetykę i technikę wykonania a także na to - jak wysoko wzniósł
się latawiec. W składzie komisji oceniającej pre-

grupa zawodników – rodziny, które wspólnie
wykonały swoje latawce. I miejsce w tej kategorii zajęli Państwo Lipscy, II miejsce zdobyli
Państwo Podgórni a III miejsce zajęli Państwo
Przybyło. W konkursie zostali również wyróżnieni specjalni goście Święta – Dzieci z Domu
Dziecka w Chotomowie wraz z opiekunkami.
Oprócz nagród konkursowych dzieci z Cho-

Podczas Święta Latawca przygotowano
mnóstwo atrakcji. Wszystkie dzieci i uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w loterii
i wygrać pluszową przytulankę. Na terenie
latawcowego pikniku działała słodka kawiarenka z wypiekami, kawą i herbatą - przygotowanymi przez rodziców, można było
zakupić oryginalną biżuterię, skosztować

zentowane latawce znaleźli się: państwo Gabriela i Andrzej Dybek, Dyr. szkoły Maria Jacak,
sołtys Krzysztof Pielach i p. Alicja Herod. Ocena
nie była łatwa, ponieważ uczestnicy przynieśli
bardzo wiele latawców, wszystkie były starannie
wykonane i oryginalnie ozdobione, wiele z nich
z łatwością wznosiło się w powietrze – co nagradzane było brawami widzów, którzy tłumnie
przybyli – aby oglądać ten podniebny spektakl
i kibicować uczestnikom.
W kategorii zespołowej brały udział zespoły ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie :
I miejsce zajęły dzieci z klasy IA, II miejsce
należało do klasy VIA a III miejsce zdobył
zespół uczniów z klasy III. W kategorii indywidualnej I miejsce uzyskał Tomasz Lipski, II
miejsce zajął Bartek Kowalski zaś III miejsce
powędrowało do Zuzanny Pudzianowskiej.
Ostatnią kategorię stanowiła najliczniejsza

tomowa otrzymały wielkie pudło slodyczy
ufundowane przez sołectwo Jadwisin.
Po zakończeniu konkurencji latawcowych
dzieci i dorośli mogli spróbować swoich sił
w konkursach ziemniaczanych, ponieważ Jadwisin „ziemniakiem stoi” a co za tym idzie
miejscowość posiada bardzo silne tradycje
ziemniaczane Uczestnicy zmagali się w nast.
konkurencjach: rzut ziemniakiem, bieg w workach oraz obieranie ziemniaków na czas. Wśród
dzieci I miejsce zdobyła Julia Orzeszyn a w konkursie dla dorosłych - obierania ziemniaków
- I miejsce zajęła p. Dominika Śliwińska, II
miejsce należało do p. Magdy Pudzianowskiej
a III miejsce zdobył p. Andrzej Dybek. Nagrody szczęśliwym zwycięzcom wręczyli: Sołtys
Jadwisina oraz Dyrektor SP Jadwisin. Ogromne
podziękowania kierowane są do jadwisińskich
fundatorów nagród oraz pucharów.

grochówki i bigosu z kociołka. Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Dosinie zapraszały na
gofry z pysznymi dodatkami, frytki, pierogi
i chleb ze smalcem. IHAR Jadwisin serwował
placki ziemniaczane i pieczone ziemniaki.
Podczas imprezy uczestnicy i goście bawili
się przy utworach, wykonanych przez Janusza
Godlewskiego i Alicję Herod oraz podziwiali
występ Alexi z zespołem, do którego dołączyła się grupa tancerek Na koniec odbyło się
ognisko z pieczoną kiełbaską i ziemniakami.
Jadwisińskie Święto Latawca przeszło do
historii za sprawą ogromnej frekwencji uczestników konkursów i gości a także pięknej słonecznej i ciepłej pogody, jaka panowała przez
cały dzień Organizatorzy już dzisiaj zapraszają
na kolejne Święto latawca, które odbędzie się
w październiku – w przyszłym roku.
Anna Socha
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Święto Wojsk Łączności i Informatyki
w zegrzyńskim Centrum

15 października br. w zegrzyńskim Centrum odbyły się obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki.
Święto Wojsk Łączności i Informatyki jest obchodzone w Siłach Zbrojnych RP
na pamiątkę wykonania stałego połączenia
pocztowego pomiędzy Krakowem a Wenecją.
To ważne przedsięwzięcie wykonano 18 października 1558 roku, dzięki staraniom króla
Zygmunta II Augusta. Zegrzyńskie Centrum
jest chlubnym kontynuatorem ponad 90 letniej tradycji oraz nowoczesnym, prężnie
działającym ośrodkiem w Polsce, szkolącym
łącznościowców nie tylko na potrzeby Wojsk
Lądowych, ale również Marynarki Wojennej
oraz Sił Powietrznych.
Obchody Święta stwarzają szczególną okazję, aby podziękować i uhonorować
wszystkich żołnierzy i pracowników wojska za zaangażowanie oraz wkład wniesiony

w chlubne karty najnowszej historii Wojsk
Łączności i Informatyki.
W uroczystości, która odbyła się w
auli bloku szkolnego w obecności sztandaru wojskowego uczestniczył Komendant
CSŁiI pułkownik Ireneusz Fura, żołnierze
i pracownicy wojska zegrzyńskiego ośrodka szkolenia. Pułkownik Fura podziękował
zebranym za duże zaangażowanie i wkład
pracy w wykonywane obowiązki na rzecz
łączności oraz informatyki, życząc wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. Następnie wręczył liczne odznaczenia: Gwiazdę Afganistanu (otrzymała 1 osoba), Złote
Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
(4 osoby), Srebrne Medale Siły Zbrojne w
Służbie Ojczyzny (22), Brązowe Medale Siły
Zbrojne w Służbie Ojczyzny (15), Złote Medale za Zasługi dla Obronności Kraju (4),
Srebrne Medale za Zasługi dla Obronności

Kraju (18), Brązowe Medale za Zasługi dla
Obronności Kraju (29), odznaki tytułu honorowego III stopnia zasłużony żołnierz RP
(5) oraz pamiątkowe CSŁiI (7). Ponadto z
okazji święta Komendant Centrum wyróżnił nagrodą rzeczową - 5 osób, listem gratulacyjnym - 12 oraz pochwałą -15.
W obchodach uczestniczyła także wicemistrzyni olimpijska z Londynu 2012, Europy
i wielokrotna mistrzyni Polski kapral Sylwia
Bogacka, oraz wicemistrzyni Europy Paula
Wrońska (obie w strzelectwie sportowym)
żołnierze Wojskowego Zespołu Sportowego
CSŁiI, które po otrzymaniu wyróżnień zaprezentowały swoje medale zdobyte podczas
ostatnich mistrzostw.
Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru wojskowego Centrum i wykonaniem wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

Wszędzie dziękowano nauczycielom oraz
pracownikom oświaty za ich pełną pasji pracę
i życzono wielu sukcesów oraz zadowolenia
z pracy zawodowej i życia osobistego.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 41
nauczycieli uhonorowano nagrodami.
Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Serock otrzymały:
1. Barbara Tomczak – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Serocku
2. Agnieszka Kamińska – wicedyrektor
Zespołu Szkół w Zegrzu
3. Małgorzata Kozera – nauczyciel Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku
4. Katarzyna Książyk – nauczyciel Samorządowego Przedszkola w Zegrzu
5. Agnieszka Lipska – nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie
6. Anna Maciejak – nauczyciel Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
7. Maria Szczublińska – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
8. Ewa Żmijewska – nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku.

Nagrody dyrektorów szkół otrzymali:
Szkoła Podstawowa w Serocku
1. Dytyniak Teresa
2. Humięcka Katarzyna
3. Leleń Krystyna
4. Marjańska Agnieszka
5. Mosak Kamila
6. Murza – Rzewnicka Agnieszka
7. Sokolnicka Marianna
Gimnazjum w Serocku
1. Brach Alina
2. Firmanty Ilona
3. Galuhn Elżbieta
Przedszkole w Zegrzu
1. Blak Marzena
2. Walaszek Elżbieta
Przedszkole w Serocku
1. Adamowska Renata
2. Agacińska Beata
3. Trzopek Hanna
Zespół Szkół w Zegrzu
1. Królak Agnieszka

2. Małecka Elżbieta
3. Mariańska – Krzebiot Iwona
4. Misiura Monika
5. Paliszewska Małgorzata
6. Szlęzak Bożena
Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
1. Dutkiewicz Agata
2. Oleszczuk Anna
3. Wrońska Anna
4. Zdunek - Sokołowska Anna
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli
Kiełpińskiej
1. Andrzejewska Jolanta
2. Augustyniak Agata
3. Bawor Małgorzata
4. Mikulska – Pietrzak Aneta
5. Oleszko Anna
6. Perczyńska Dorota
7. Szaga Agnieszka
8. Świątecka Katarzyna
Serdecznie dziękujemy pedagogom za
trud włożony w wychowanie i nauczanie
młodych mieszkańców gminy Serock.
ZOSiP

Gospodynie w „Promenadzie”

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy co roku w rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej, która była pierwszym
ministerstwem oświaty w Polsce. Została powołana z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu
z dnia 14 października 1773 r.
W Dzień Edukacji Narodowej odbywały się okolicznościowe akademie i spotkania
w szkołach i przedszkolach. Ten uroczysty
dzień był okazją do złożenia ślubowania przez
pierwszoklasistów, a także zaprezentowania
bogatego dorobku artystycznego i sportowego. W spotkaniach uczestniczyli także emerytowani nauczyciele i pracownicy Szkół oraz
zaproszeni goście.
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Jesień, po pracowitej wiośnie i lecie, jest
okresem zbioru plonów, a zatem i okazją do
prezentacji efektów wytężonej pracy i starań.
Tegoroczna jesień, słoneczna, ciepła i sucha
wciąż niesie posmak lata i zachęca do różnego rodzaju aktywności, a obﬁte plony, pozwalają urzeczywistniać pomysły i wprowadzać
w życie to, co zrodzi się w wyobraźni.
Fantazji, energii ani zapału do pracy nie brakuje prawdziwym gospodyniom z Tradycyjnego
Koła Gospodyń Wiejskich w Dosinie. Tuż po zakończeniu prac w swoich gospodarstwach wyruszyły w teren, by poznawać inne tradycje i smaki,

dzielić się sekretami własnej kuchni i ogrodu.
12 października wzięły udział w kiermaszu
produktów regionalnych, który miał miejsce
w białobrzeskiej Promenadzie. Stoisk i uczestników było co niemiara, ale to Panie z Dosina
ściągnęły do swojego stoiska rzesze konsumentów, którzy szybko stali się ich wielbicielami.
Gospodynie zaskarbiły sobie sympatię dzięki
przywiezionym smakołykom. Były wśród nich:
chleb na zakwasie, swojska kiełbasa i kaszanka,
pieczony schab oraz szynka. Wszystkie wędliny
i pieczenie można było smakować i degustować
do woli. Na osłodę czekały przepyszne, delikatne

serniki, a dla uciechy oka i zaspokojenia zmysłu
artystycznego decopauge – pięknie zdobione tą
niezwykłą metodą pudełka, butelki i obrazki.
Sukces naszych gospodyń w Białobrzegach nie
był przy tym jedynym ani wyjątkowym. Dzień
wcześniej uczestniczyły one bowiem w Święcie
Dyni w Stanisławowie, gdzie w konkursie kulinarnym zdobyły trzecie miejsce za chleb z dyni
oraz wyróżnienie za placuszki dyniowe. A największym zwycięzcą był ten, kto miał okazję tam
być, wszystko to widzieć i smakować i z naszymi
gospodyniami świętować…
Monika Krajewska
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Światowy Dzień Żywności w Powiatowym Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
„Wyrzucanie jedzenia, to kradzież ze stołu
biednych i głodnych.”
/papież Franciszek/
Słowa wypowiedziane w czerwcu ubiegłego roku przez papieża Franciszka na audiencji
generalnej w Watykanie korespondują z hasłem tegorocznych obchodów Światowego
Dnia Żywności i Walki z Głodem.
Celem tego świętajest przekazywanie wiedzy na temat globalnych problemów żywności
w tym głownie ubóstwa oraz systematyczne
przypominanie o konieczności wyeliminowania marnotrawstwa i niszczenia żywności.
16 października 2014 rokuw ramach obchodów Światowego Dnia Żywności i Walki
z Głodem w Powiatowym Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Serocku odbyła się specjalna akcja, której celem było uwrażliwienie
młodzieży na problem głodu i niedożywienia
występującego na świecie w sytuacji nadprodukcji i marnowania żywności.
W ramach akcji odbyły się: • kiermasz
wypieków przygotowanych przez każdą klasę; • konkurs na najlepszy plakat pod hasłem
„Nie marnuj jedzenia”.

Młodzież bardzo chętnie włączyła się do
akcji. Stoiska ze smakowicie wyglądającymi
ciastami, babeczkami i torcikami własnego
wyrobu były oblegane przez kupujących uczniów i nauczycieli. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu wypieków zostaną przekazane
na zakup zdrowej żywności dla wszystkich
uczniów szkoły.
Ponadto klasy przygotowały plakaty, na
których wyraźnie manifestowały swoje niezadowolenie z powodu bezmyślnego marnowania żywności. Uczniowie wykazali się kreatywnością, plakaty wykonane były różnymi
technikami w zależności od inwencji i charakteru przesłania.

Komisja
konkursowa
zdecydowała
o przyznaniu:
I miejsca ex aequo klasom: II Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz III
Technikum Eksploatacji Portów i Terminali,
II miejsca ex aequo klasom: I Technikum
Logistycznego oraz III Zasadniczej Szkoły
Zawodowej,
III miejsca ex aequo klasom: I Technikum
Hotelarskiego/Technikum Żywienia oraz
I Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
wyróżnień klasom: IV Technikum Hotelarskiego/Technikum Żywienia, III Technikum Hotelarskiego/Technikum Logistycznego, II Technikum Hotelarskiego/ Technikum
Eksploatacji Portów i Terminali.
„W tym roku po raz pierwszy zaakcentowaliśmy obchody Światowego Dnia Żywności. Wyrażamy nadzieję, że w następnym
roku uda nam się objąć akcją obchodów
Światowego Dnia Żywności nie tylko Grono
Pedagogiczne i uczniów PZSP w Serocku, lecz
również szerszą grupę społeczności lokalnej”
– mówią koordynatorki akcji, panie Magdalena Lusa i Marta Kulesza.
Tekst: Ewa Kania-Nec

„Powsinogi” wędrowały „Szlakiem Malego Powstańca”

Byliśmy i jeszcze będziemy – czyli wędrówki śladami warszawskich powstańców.
W ramach KLUBU TURYSTYCZNEGO
„POWSINOGI” działającego przy Gminnym Zespole Świetlic Środowiskowych OPS
w Serocku, w dniu 27.09.2014 r. 33 osobowa grupa maszerowała z przewodnikiem
„SZLAKIEM MAŁEGO POWSTAŃCA” na
Starym Mieście w Warszawie. Wycieczka ta,
to I etap cyklu poświęconego 70 ROCZNICY
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Grupa
mimo bardzo młodego wieku celująco zdała
egzamin z przyswojenia sobie najważniejszych informacji jakie przekazał przewodnik
o POWSTANIU WARSZAWSKIM toczącym
się na Starym Mieście.

11 października, w ramach II etapu, grupa
wychowanków i towarzyszących im opiekunów
odwiedziła muzeum „DULAGE 121”, gdzie
uczestniczyła w warsztatach - Tędy przeszła
Warszaw, a my jej pomogliśmy. Pruszkowskie
muzeum „DULAGE 121” zostało określone jako
miejsce pamięci okrucieństwa okupanta wobec
cywilnej ludności Warszawy, a jednocześnie
ogromnej życzliwości i wsparcia dla Warszawiaków od mieszkańców Pruszkowa i okolic. Warsztaty prowadzone przez pracowników muzeum
pobudziły wyobraźnię każdego z uczestników.
Wywołały zadumę, która pozostała z nami na
długo. Piosenki repertuaru powstańczego towarzyszyły nam w drodze powrotnej.
Przed „Powsinogami” kolejne etapy wę-

drówki: III etap, 8 listopada, Warszawa- POWĄZKI – będzie to wycieczka z przewodnikiem oraz złożenie symbolicznego kwiatka na
grobach powstańczych.
Cykl zamkniemy IV etapem, 30 grudnia - wtedy będziemy podziwiać PIĘKNO
ŚWIĄTECZNEJ WARSZAWY NOCĄ DZIŚ.
Zapalimy symboliczne znicze pod tablicą pamiątkową, na szlaku Traktu Królewskiego, poświęconą powstańcom w podzięce za oﬁarowaną krew i młodość dla przyszłych pokoleń.
Serdecznie dziękuję rodzicom i opiekunom za włączenie się w realizację tego przedsięwzięcia.
Janina Orzepowska
Koordynator Zespołu

SP Jadwisin - spotkania integracyjne w klasie II b
Rozpoczęcie roku szkolnego już za nami,
ale wykorzystując ostatnie ciepłe dni września
rodzice uczniów klasy IIB ze szkoły podstawowej w Jadwisinie wraz z wychowawczynią,
panią Anną Błaszczyk, postanowili spotkać
się w plenerze.
W sobotę 13. września udaliśmy się na
spacer wąwozem Szaniawskiego. Wyruszyliśmy o godzinie 9.30 ze szkolnego parkingu
w kierunku rezerwatu Wąwóz Szaniawskiego, po drodze podziwiając pomniki przyrody,
rzeźbę św. Stanisława Kostki z dzieciątkiem
(rzeźba pochodzi najprawdopodobniej z 1846-49 roku) oraz przepiękną okolicę. Następnym
punktem wycieczki były ruiny dworku Sza-
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niawskiego, przy których pani Ania opowiadała o Patronie szkoły - Jerzym Szaniawskim.
Następnie wyruszyliśmy w kierunku Serocka
ścieżką dydaktyczną, która biegnie wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego. Na trasie ścieżki znajdują
się tablice dydaktyczne, zawierające informacje o ﬂorze i faunie. Po krótkiej przerwie na
odpoczynek i śniadanie ruszyliśmy w dalszą
drogę. Około 13.30 dotarliśmy na rynek w Serocku. W nagrodę za udział w wycieczce pani
Ania przygotowała dla dzieci nagrody-niespodzianki. Na koniec nie mogło się obyć bez wizyty w pobliskiej cukierni, by zwieńczyć mile
spędzony czas wyczekiwanymi zarówno przez
dzieci, jak i dorosłych wielkimi porcjami przepysznych lodów.
W ostatnią niedzielę 21. września zebraliśmy się na terenie Ośrodka Wypoczynku
Letniego usytuowanego tuż obok szkoły.
Sympatycznie było usiąść przy ognisku i patrzeć, jak dzieci z wypiekami na twarzy pieką
kiełbaski. W tle słychać było rozmowy dorosłych i śmiech dzieci. Atmosfera niedzielnego
pikniku przeistoczyła się w prawdziwie sportowe szaleństwo, gdy rozegraliśmy mecz piłki

nożnej: dzieci kontra rodzice. Emocji nie zabrakło, zwłaszcza gdy najmniejszy na boisku
zawodnik dzielnie obronił atak na bramkę.
Spotkanie zakończyło się sprawiedliwym
remisem. Zmęczone dzieci z zadowoleniem
schodziły z boiska. Na uznanie zasługuje także postawa kilku mam, które odważnie stanęły w szranki do rywalizacji na boisku oraz
tatusiów, którzy wspierali swoje dzieci. Kto
wie, może wyrośnie z nich duma naszej narodowej reprezentacji?
To na pewno nie były nasze ostatnie spotkanie klasowe!
tekst: Małgorzata Kalmus, Aneta Płońska,
Aleksandra Zawisza-Ostrowska
zdjęcia: Małgorzata i Piotr Kalmus
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

19

II edycja Zawodów Pierwszej Pomocy w Serocku
W sobotę 18 października na serockim
rynku odbyła się II edycja Zawodów Pierwszej Pomocy, zorganizowane przez Oddział
Rejonowy PCK w Legionowie.
Patronat nad zawodami objął Starosta Legionowski Jan Grabiec oraz Burmistrz Miasta
i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki. W zawodach uczestniczyła młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu legionowskiego.
Zawody prowadził Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Legionowie Tadeusz Kowalewski, sędzią głównym był Piotr Fonder
z OSP Jabłonna.
Głównym celem przedsięwzięcia była nauka i kształtowanie postaw prozdrowotnych
wśród młodzieży oraz uświadamianie jak
ważna jest specjalistyczna wiedza potrzebna
dla ratowania ludzkiego życia. Zawody polegały na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym w zaaranżowanych sytuacjach.
Zadania, które wyglądały na trudne, nie
sprawiły uczestnikom większych problemów.
Świetnie wiedzieli oni bowiem co i w jaki sposób zrobić aby pomóc osobie, która potrzebo-

wała pomocy. W zawodach wzięło udział 23
uczniów z 5 szkół z naszego powiatu.
Najlepsza okazała się drużyna z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie,
II Liceum Ogólnokształcące, ul. Królowej Jadwigi 11 w składzie: Rafał FERENC, Wojciech
WRÓBEL, Natalia JARZĘBOWSKA, Konrad
RZEWUSKI
• Drugie miejsce zajęli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, ul. Piłsudskiego 26.
• Na trzecim miejscu znalazł się Zespół
Szkół Salezjańskich z Legionowa, ul. Mickiewicza 35a.
• Czwarte miejsce należało do Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku.
• Na piątym miejscu znalazły się: Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie, Gimnazjum nr 2, ul. Królowej Jadwigi 11
w Legionowie.
Konkurs indywidualny wygrali uczniowie:
• I miejsce – Rafał FERENC - Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie, II Liceum Ogólnokształcące,

• II miejsce – Tomasz KOPYTKO - Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
• III Miejsce – Julia KOWALSKA - Zespół
Szkół Salezjańskich z Legionowa.
Gratulujemy!
Podczas zawodów na okolicznym targowisku zasłabła kobieta, świadkowie poszukiwali lekarza, widząc naszą obecność poproszono o pomoc. Nie trzeba było nikogo
wskazywać aby udzielić pomocy, natychmiast
kilku obecnych sędziów – doświadczonych
ratowników udało się by udzielić pomocy. Do
czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego przy
kobiecie byli ratownicy.
Oddział Rejonowy PCK w Legionowie
dziękuje Starostwu i Gminie Serock za pomoc
w organizacji tych zawodów, członkom Klubu
HDK PCK przy CSŁiI w Zegrzu i strażakom
z Ochotniczych Straży Pożarnych i Wojskowej
Straży Pożarnej z naszego powiatu za przygotowanie stanowisk i zaaranżowanie wypadków,
oraz prowadzenie całych zawodów.
http://youtu.be/ACsuhzIEyxU - link do
wideo z turnieju

Sportowe sukcesy uczniów Gimnazjum w Serocku

Październik obfituje w duże sukcesy
sportowe chłopców z Serocka. Drużyna
piłki nożnej zdobyła mistrzostwo powiatu
legionowskiego i świetnie zaprezentowała
się na rozgrywkach międzypowiatowych
w Górze Kalwarii plasując się na wysokim
II miejscu. Chłopcy doskonale zaprezentowali się na zawodach powiatowych w biegach przełajowych w Komornicy zdoby-

wając I miejsce w punktacji szkół naszego
powiatu. Indywidualnie bardzo dobrze
wypadli Piotr Guzek i Mateusz Przybysz
zdobywając złote medale w swoich kategoriach. Uczniowie wystartowali także
w zawodach powiatowych, w sztafetowych
biegach przełajowych 10 x 1000 m, sztafeta
chłopców zajęła II miejsce tocząc do końca zaciętą walkę o zwycięstwo. Szkołę re-

prezentowali: Aleksander Giziński, Radosław Rosiński, Marcin Lewandowski, Piotr
Guzek, Kacper Walczak, Jakub Cegiełka,
Maciej Lewandowski, Rafał Świerczyński,
Hubert Różycki, Kamil Zalewski, Mateusz
Przybysz, Piotr Kozłowski, Adrian Kuszela,
Tomasz Jakubiak.
Trenerem i opiekunem był Mariusz Rosiński
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Święto Drzewa 2014
W piątek, 10 października 2014 roku,
już po raz 12 obchodzone było Święto Drzewa. Program Święto Drzewa bierze udział
w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska
(UNEP) – ogólnoświatowej inicjatywy sadzenia drzew. Idea programu dotarła już do
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35 krajów. W tym roku Gmina Serock po raz
kolejny przyłączyła się do akcji. Dokładnie
w dniu Święta Drzewa zostały posadzone
przez przedszkolaków i uczniów sadzonki drzew zarówno liściastych jak i iglastych.
Każda z placówek oświatowych z terenu gminy oraz placówka opiekuńcza TPD w Serocku
otrzymała wybrane sadzonki ufundowane
przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, w ramach podziękowania za aktywne włączanie
się w akcje, których celem jest kształtowanie
postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.
Wśród posadzonych drzew znalazły się
m.in. magnolie. Podczas sadzenia drzew
dzieci wykazały się wiedzą na temat warunków jakie potrzebne są roślinom do wzrostu
oraz rozmawiały na temat roli drzew w życiu
człowieka.
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Mamy nadzieję, że symboliczne sadzonki
posadzone przez dzieci z wielkim zapałem,
po latach będą pamiątką obchodów Święta
Drzewa w Naszej Gminie, a praktyczna lekcja
ochrony przyrody skutecznie przyczyni się do
kształtowania, już u najmłodszych, postaw
ekologicznych.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
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Hubertus inaczej 2014

To już V edycja imprezy organizowanej
w Stadninie Koni Sarmacya w Ludwinowie
Zegrzyńskim. Konwencja tego spotkania
nieco odbiega od tradycyjnych obchodów
święta patrona jeźdźców i myśliwych - św.
Huberta, gdzie głównym wydarzeniem jest
pogoń jeźdźców za „lisem” - zawodnikiem
z przypiętą do ramienia lisią kitą. W Stajni
Sarmacya, zamiast tej pogoni, młodzi miłośnicy jazdy konnej prezentują swe umiejętności w zawodach ocenianych przez kilku
sędziów. W tym roku, jeźdźcy z najkrótszym
stażem wykazywali się umiejętnościami
w czasie jazdy na koniu prowadzonym na
lonży. Starszych stażem zawodników czekał
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trail - czyli przejazd techniczny (galopem lub
wolniejszym chodem) po drążkach ułożonych
w różnych konﬁguracjach. Trzynastu startujących zawodników otrzymało pamiątkowe
rozety i dyplomy, a zwycięzcy medale i drobne upominki.
Hubertus w Ludwinowie Zegrzyńskim
jest zawsze okazją do spotkania tych, którzy
tutaj na co dzień trenują, ich rodzin i licznych
przyjaciół, którzy są jednocześnie uczestnikami wydarzenia i jego współorganizatorami. Magdalena Jakubowska – Gniadek, właścicielka stajni i zarazem instruktorka jazdy
konnej, chętnie korzysta z pomysłów i pomocy gości. Tym razem np. „dachu nad głową”

Uroczyste zakończenie obchodów 90-lecia powołania Yacht
Klubu Polski Warszawa w Ośrodku Żeglarskim w Jadwisinie
90 lat temu w odrodzonej, wolnej, II Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Komandora Antoniego Aleksandrowicza, powołano
do życia pierwsze żeglarskie stowarzyszenie,
które pod nazwą Yacht Klub Polski zarejestrowano w Warszawie, w 1924 roku. Stanowiło
ono wówczas nie tylko bazę szkoleniową dla
młodzieży zainteresowanej żeglarstwem, ale
również było miejscem, w którym tę młodzież
wychowywano - w duchu patriotycznym, w
duchu przywiązanie do tradycji narodowych
i polskiej bandery.

„Członkowie klubu żeglują po morzach i
oceanach całego świata, przestrzegając zasad etyki, etykiety żeglarskiej oraz tradycji, a słowa Honor i Ojczyzna stawiają na
pierwszym miejscu” – to słowa obecnego
Komandora ZG YKP J. M. Tabera. Rozwinięta baza żeglarska i regatowo-szkoleniowa, której dwa ośrodki znajdują się nad
Jeziorem Zegrzyńskim w Jadwisinie i Nieporęcie oraz siedziba Klubu w Warszawie,
służą doskonale jego członkom .
11 października, na terenie Ośrodka

Wśród odznaczonych znaleźli się Starosta
Powiatu Legionowskiego, Jan Grabiec oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki.
W czasie spotkania dokonano ceremonii zakończenia letniego sezonu żeglarskiego oraz obchodów 90-lecia istnienia Klubu,
a także – podniesieniem Bandery YKP - rozpoczęto zimowy sezon żeglarski 2014/2015.
Gratulujemy wspaniałej historii i wychowania pokoleń żeglarzy w duchu polskiej
tradycji żeglarskiej - 90 lat istnienia i funkcjo-

Mimo upływu 90 lat Yacht Klub Polski
Warszawa zachował swe naczelne miejsce
w rozbudowującej się nieustanie, w kraju i poza jego granicami, strukturze YKP
– obecnie to 15 Klubów w kraju i 5 polonijnych. Nadal wśród wielu celów statutowych
realizuje, jak przed laty, cele wychowawcze
i pielęgnuje polskie tradycje żeglarskie.

Żeglarskiego im. Komandora Tadeusza
Schucha w Jadwisinie odbyło się uroczyste zakończenie obchodów jubileuszowych
z okazji 90-lecia powołania Yacht Klubu
Polski Warszawa. Uroczystości te były okazją do odznaczenia zasłużonych członków
Klubu oraz osób wspierających jego działalność, Odznaką Jubileuszową 90-lecia YKP.

nowania YKPW, to historia wielu pokoleń żeglarzy wpleciona w losy naszej Ojczyzny.
Życzymy dalszego rozwoju bazy żeglarskiej oraz zachowania tradycyjnych wartości
w nowoczesnym świecie, a ponadto wyłącznie pomyślnych wiatrów.
B. R.
Fot. YKPW

czyli namiotu użyczyło sołectwo Cupel, z sołectwa Dosin pochodził chleb własnego wypieku, z innych miejscowości, a nawet z Warszawy przyjechały pozostałe smakołyki i ci,
którzy je na wspólne spotkanie przygotowali.
Niewątpliwa atrakcją tegorocznego Hubertusa było przybycie – w pełnym rynsztunku,
z pobliskiej Borowej Góry, przedstawiciela
Stowarzyszenia „Żołnierze Mazowsza”.
Impreza, chyba już na stałe wpisała się
do tradycji Sarmacyi dzięki tym, którzy chcą
kontynuować hubertusową tradycję i nawet
październikowe chłody nie odbierają im chęci do plenerowego spotkania.
B.R.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Mogliście znaleźć nasze przepisy w
miejscowym informatorze

Na Dni Patrona Serocka przygotowaliśmy
słodkości

Odbyliśmy kilka wspólnych wyjazdów

Tak wyglądaliśmy podczas przygotowywania
potraw

W dniu 18.10.2014 r odbyło się uroczyste zakończenie projektu „MSG – Młodzieżowy System Gotowania”. Był to projekt realizowany przez
Fundację Idea Rozwoju w ramach programu Równać Szanse 2013, współﬁnansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Działania w projekcie trwały 15 miesięcy od 01 sierpnia 2013. W ramach projektu młodzież samodzielnie przygotowywała dania – często przy pomocy
gospodyń wiejskich oraz zawodowych kucharzy. Raz w miesiącu nagrywała ﬁlm pokazujący jak krok po kroku przygotować wybraną potrawę.
Uczestnicy robili też artystyczne zdjęcia jedzenia oraz prowadzili kącik kulinarny w Informatorze Gminy Serock. Wszystkie swoje działania młodzież opisywała również na prowadzonej przez siebie stronie internetowej www.projektmsg.pl . Poniżej przedstawiamy zdjęcia z naszych działań.
Katarzyna Bienias - Koordynatorka Projektu

Zdjęcia, które
stworzyliśmy
podczas warsztatów
fotograficznych
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A to niektóre z naszych
dzieł

