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Plon niesiemy plon, urodzajny plon,
żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście
weszły w każdy dom, plon niesiemy plon
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URZĘDNICY O SWOJEJ PRACY

Pani ANNA ORŁOWSKA

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

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

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

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

Informacje dla mieszkańców:

Od jak dawna jest Pani związana z se-
rockim samorządem? 

W urzędzie pracuję od 1985 roku, a od 
01.07.1990 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej 
– jednostce organizacyjnej gminy, w której je-
stem kierownikiem od początku jej powstania.

Czym zajmuje się OPS, ile osób w nim 
pracuje?

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje 
obecnie 17 osób - są to pracownicy obsługi księ-
gowej, pracownicy socjalni, realizujący świad-
czenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, opie-
kunki domowe oraz wychowawcy w świetlicach 
socjoterapeutycznych. Działalność Ośrodka 
jest bardzo rozległa. Oprócz zadań z zakresu 
pomocy społecznej, która jest podstawową na-

szą działalnością, zajmujemy się realizacją 
świadczeń rodzinnych i funduszu alimenta-
cyjnego, wypłatą stypendiów szkolnych dla 
uczniów, organizacją usług opiekuńczych dla 
osób niepełnosprawnych i chorych, prowadze-
niem świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci 
w Jadwisinie, w Woli Kiełpińskiej i w Wierz-
bicy. Od ponad roku w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej realizowane są dwa gminne programy 
– Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ oraz w za-
kresie zmniejszania wydatków na leki pono-
szonych przez mieszkańców Miasta i Gminy 
Serock. Ośrodek Pomocy Społecznej zapew-
nia również obsługę Zespołu Interdyscypli-
narnego, który zajmuje się bardzo trudnym 
zagadnieniem polegającym na prowadzeniu 
postępowań w przypadku stwierdzenia wystę-
powania przemocy domowej. W Ośrodku Po-
mocy Społecznej udzielane są również porady 
prawne i psychologiczne. 

Co Pani lub w swojej pracy?
Jak już wcześniej wspomniałam zakres 

działania Ośrodka jest bardzo rozległy i do-
tyczy wielu sfer życia, a więc i bardzo wielu 
problemów  z jakimi przychodzi  się zmierzyć 
pracownikom. Z pewnością nie można po-
wiedzieć, aby to była praca schematyczna, bo 
każdy człowiek to inny problem. Jeżeli udaje się 
pomóc w rozwiązaniu istotnych problemów, to 
jest to duża satysfakcja.   

A co jest dla Pani trudne?
Trudności tak naprawdę występują niemal 

każdego dnia. Ale chyba najtrudniejsze z moje-
go punktu wiedzenia są sytuacje dotyczące za-
niedbań wobec dzieci oraz osób starszych. Zda-
rza się, że trzeba podjąć bardzo trudną decyzję 
odnośnie umieszczenia dziecka poza rodziną. 
Do trudnych należą również sytuacje, gdy ewi-
dentnie wszystko wskazuje na to, że konieczna 
jest pomoc, a  przeszkodą są ograniczenia for-
malno-prawne.

Co Pani lubi w Serocku?
W Serocku lubię przede wszystkim jego 

piękne położenie. Duże znaczenie ma dla mnie 
również to, że tak naprawdę wszystko  czego 
potrzebuję do codziennego funkcjonowania 
mam w zasięgu ręki.  Uważam, że jak na tak 
małe miasto  ma ono bogatą ofertę na  spędza-
nie wolnego czasu.

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

Agnieszka Woźniakowska

Z nieukrywaną radością informujemy Państwa o podpisaniu umowy o dofinansowanie 
wspólnego – z gminą Nieporęt – przedsięwzięcia, w ramach którego na terenie gminy Serock: 
w Serocku, Dębem, Jadwisinie, Borowej Górze i Stasim Lesie – powstanie blisko 18 km sieci 
kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej. Szczegóły w niniejszym numerze Informatora. 

Pożegnaliśmy lato. Ostatnim letnim akcentem kulturalno – rekreacyjnym w gminie Serock 
było Święto Darów Ziemi, organizowane co roku jako dziękczynienie za urodzaj w gospodar-
stwach. Zapraszamy do lektury. Podsumowujemy również inne letnie wydarzenia, na których 
mieliśmy przyjemność się z Państwem spotkać. 

Nadal nie zwalniamy tempa i już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennych 
inicjatywach. W numerze - ich zapowiedzi, a o szczegółach informować będziemy na stronie 
www.serock.pl.

Zachęcamy także do uczestnictwa w spotkaniach z dr. Sławomirem Jakubczakiem, pod-
czas których nie tylko usłyszymy historię miejscowości i ludzi z nimi związanych, ale również 
będziemy mieć okazję podzielić się swoimi wspomnieniami i wiedzą o tych miejscowościach. 

Redakcja
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Aktualności Inwestycje gminne
SPRZEDAŻ BILETÓW 
MIESIĘCZNYCH LOKALNEJ 
KOMUNIKACJI
AUTOBUSOWEJ 

Sprzedaż biletów miesięcznych Lokalnej 
Komunikacji Autobusowej odbywa się:

• za pośrednictwem kierowców,
• w kasie dworca autobusowego w Pułtusku.
Ważne, aby przy zakupie biletu miesięcz-

nego podać:
- dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres,
- trasę przejazdu, tj. należy podać nazwy 

przystanków autobusowych od… do …,
- kserokopię ważnej legitymacji szkolnej 

upoważniającej do zakupu biletu ulgowego.
Ceny biletów miesięcznych wynoszą :
• 35 zł ulgowy, • 70 zł normalny.
Ceny biletów jednorazowych wynoszą:
• 1,50 zł ulgowy, • 3 zł normalny.

AKCJA
„OTWARTY RATUSZ”
ZAKOŃCZONA

1 września 2013 r. została zakończona Ak-
cja Otwarty Ratusz w wakacyjne weekendy.

Celem akcji było zachęcenie miesz-
kańców, jak również gości przebywających 
w gminie Serock, do odwiedzenia ratusza 
w wakacyjne weekendy. Można było zwiedzić 
ratusz, obejrzeć film informacyjny o Serocku 
oraz wystawy tematyczne, a także uzyskać 
ulotkę promocyjną. Zainteresowanie tą nową 
inicjatywą było duże zwłaszcza wśród osób, 
które przypływały statkiem turystycznym do 
Serocka.

Referat Spraw Obywatelskich

SPRAWCY ZNALEZIENI

Na początku lipca informowaliśmy Pań-
stwa o kradzieży 9 prac będących częścią 
wystawy fotograficznej na molo „Nie śmiecę 
na relaksie”. Dzięki nagraniom monitoringu, 
sprawnej akcji Straży Miejskiej i Policji w Se-
rocku udało się znaleźć sprawców kradzie-
ży. Odpowiedzialni za przestępstwo młodzi 
mężczyźni po przesłuchaniu przez policję 
przyznali się do popełnionego czynu, wyrazili 
skruchę, przeprosili organizatorów wystawy 
oraz naprawili szkody. 

DOKOŃCZENIE BUDOWY OCHRON-
NEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO 
ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO NA TERE-
NACH GMIN NIEPORĘT I SEROCK

W dniu 18 września 2013 roku została 
podpisana umowa o dofinansowanie projektu 
pn. „Dokończenie budowy ochronnego syste-
mu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego 
na terenach Gmin Nieporęt i Serock – wcho-
dzących w skład Aglomeracji Serock w celu 
przeciwdziałania degradacji krajobrazu i śro-
dowiska przyrodniczego na Mazowszu”.

Projekt, w którym Gmina Nieporęt wy-
stępuje jako Lider, a Miasto i Gmina Serock 
jako Partner, realizowany jest w ramach Indy-
katywnego Wykazu Indywidualnych Projek-
tów Kluczowych dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013, współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projektem na terenie gminy Serock ob-
jęta jest budowa 17,9 km sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjnej i tłocznej w Serocku, Dębem, 
Jadwisinie, Borowej Górze i Stasim Lesie.

Planowany koszt inwestycji realizowany 
przez naszą gminę to 15 mln zł, a wartość do-
finansowania ze środków unijnych 11 mln zł.

Zakres zadania obejmuje budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Żeglarskiej, 
Bosmańskiej, Jachtowej, Kapitańskiej oraz 
Nawigatorów. Łączna długość zaprojektowa-
nej sieci grawitacyjnej z rur PVC Dn 200mm 
wynosi 1300 mb. W ramach zadania wybudo-
wana zostanie również przepompownia ście-
ków u zbiegu ulic Jachtowej i Nawigatorów 
oraz kanał tłoczny o długości 706 mb. W efek-
cie zrealizowania zadania do sieci kanalizacji 
sanitarnej podłączone zostanie 46 posesji.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
– UL. B. PRUSA W SEROCKU

W dniu 20.09.2013 r. została podpisana 
umowa na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dotyczącej budowy ulicy Bolesława 
Prusa w Serocku. Wykonawcą projektu bę-
dzie firma VIAINFRA Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje 
budowę jezdni wraz z ciągiem pieszym  na 
odcinku od ulicy Traugutta  do zwężenia 
pasa drogowego na wysokości ostatniej pose-
sji  (odcinek około 320m), oraz przedłużenie 
chodnika aż do ul. Picassa wraz z projektem 
oświetlenia wzdłuż tego chodnika. 

Termin zakończenia prac związanych 
z opracowywaniem dokumentacji wyznaczo-
no na dzień 31.01.2014 r.

BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH 
W SEROCKU – ETAP II

Trwają prace związane z realizacją II eta-
pu realizacji zadania związanego z przebudo-
wą ulicy Pułtuskiej w Serocku. Na odcinku 
pomiędzy ul. Chrobrego, a Stadionem Miej-
skim wybudowane zostanie 5 zatok parkingo-
wych (23 nowe miejsca postojowe), chodnik 
szer. 3,0 m z kostki betonowej oraz elementy 
małej architektury (schody z pochwytami, 
ławki). Na pozostałym terenie pasa drogowe-
go zostaną wykonane zieleńce. Wykonawcą 
prac jest firma ZARBUD Arkadiusz Zaręba 
z siedzibą w m. Ołdaki Stefanowo. Prace po-
trwają do końca października br.  

BUDOWA CHODNIKA W PASIE DRO-
GOWYM DROGI GMINNEJ NR 180416W 
W WIERZBICY

Zostały zakończone prace budowla-
ne we wsi Wierzbica związane z budową 
chodnika w pasie drogowym drogi gminnej 
Nr 180416W. W dniu 28 sierpnia 2013 r. pod-
pisany został protokół odbioru końcowego. 
W ramach realizacji inwestycji wykonano 
chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm 
o łącznej długości 1038 mb, 32 zjazdy indywi-
dualne do posesji oraz przebudowano jezdnię 
na długości 93 mb. Wykonane zostały  rów-
nież elementy  odwodnienia chodnika i jezd-
ni w postaci cieków przykrawężnikowych 
i podchodnikowych oraz nowe oznakowanie.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji  

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 
Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W SKU-
BIANCE

W dniu 18 września 2013 r. podpisana 
została z wykonawcą umowa na wykonanie 
zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej 
z przepompownią ścieków w Skubiance. Wy-
konawcą robót, wybranym w trybie przetar-
gu nieograniczonego, będzie konsorcjum 
firm: P.P.U.H. BUDAMEX M. Mironowicz, 
A. Turowski Sp. J. z siedzibą w Białystoku 
przy ul. Puchatka 11 oraz  Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno – Usługowego DRABNET Ma-
ria Drabnet i Jacek Drabnet Sp. J. z siedzibą 
w Białystoku przy ul. Rycerskiej 1 L,Ł. War-
tość umowy opiewa na kwotę 1.541.961,26 zł 
brutto. Realizacja inwestycji rozłożona została 
na lata 2013 – 2015. Termin zakończenia prac 
wyznaczony został na dzień 30.07.2015 r. 

PRZEDSIĘBIORCY
WSPIERAJĄ PROGRAM 
SEROCKA KARTA DUŻEJ 
RODZINY 3+

Pierwsi przedsiębiorcy wsparli program 
Serocka Karta Dużej Rodziny 3+. Salon fry-
zjerski Picasso oraz Salon kosmetyczny Na-
talia – przygotowały zniżki dla rodzin wielo-
dzietnych korzystających z ich usług. 

1. Salon Fryzjerski Picasso - strzyżenie 
30% zniżki 

Serock ul. Picassa 9 - konsultacja w zakre-
sie doboru fryzury 100% zniżki

2. Salon Kosmetyczny Natali - zabieg ko-
smetyczny 30% zniżki

Serock ul. Picassa 9 konsultacja kosme-
tyczna - 100% zniżki 

Zachęcamy innych serockich przedsię-
biorców do przyłączenia się do inicjatywy. 

14  p aźdz ier ni ka

Wychowawcy, nauczyciele, pe-
dagodzy odgrywają w życiu dzie-
ci i młodzieży ogromną rolę. Uczą, 
wspierają, prowadzą, wskazują drogę.  
Nieczęsto mamy szansę okazać im za 
to wdzięczność.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
wszystkim osobom zaangażowanym 
w pracę na rzecz dzieci i młodzieży 
życzmy świetnych relacji z podopiecz-
nymi, nietuzinkowych pomysłów roz-
palających ciekawość młodych ludzi, 
dużych pokładów cierpliwości i ener-
gii do podejmowania zawodowych 
wyzwań. 
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Sprawdź datę ważności
swojego dowodu osobistego

Dokładnie 12 lat temu wprowadzono 
w Polsce nowe dowody osobiste. W 2001 
roku zaczęto wydawać dokumenty tożsamo-
ści w formie plastikowych kart, a nie jak to 
miało miejsce wcześniej, papierowych ksią-
żeczek. Większość dowodów osobistych wy-
dawanych jest na okres 10 lat. Wyjątkiem są 
dokumenty dla osób nieletnich (wydawane 
na okres 5 lat) i bezterminowe dla osób po-
wyżej 65 roku życia.

Po upływie 10 lat należy swój dowód oso-
bisty wymienić, w przeciwnym razie traci on 
ważność. Datę ważności swojego dokumentu 
należy sprawdzić w prawym dolnym rogu 
strony z fotografią. W przypadku gdy kończy 
się termin ważności dowodu należy złożyć 
w Urzędzie Miasta i Gminy Serock wniosek 
o wymianę oraz dwa aktualne zdjęcia. Jeśli 
chce się mieć pewność, że nowy dowód oso-
bisty będzie gotowy na czas, wniosek należy 
złożyć co najmniej 6 tygodni przed upływem 
daty ważności poprzedniego.

Z wnioskiem trzeba zgłosić się osobiście, 
nie możemy zlecić tego innej osobie, nawet 
upoważnionej notarialnie. Wyjątkiem są oso-
by obłożnie chore lub posiadające I grupę 
inwalidzką, w tym przypadku upoważniony 
pracownik udaje się do petenta celem zała-
twienia formalności.

Referat Spraw Obywatelskich

Z wielką przyjemnością informujemy, że 
27 sierpnia 2013 roku w ramach akcji zachę-
cającej do zameldowania się na terenie Mia-
sta i Gminy Serock, został nagrodzony kolej-
ny laureat- trzynastotysięczny mieszkaniec 
gminy Serock. Aktualnie nasza gmina liczy 
już ponad 13.000 mieszkańców. Laureatem 
akcji ,,Zamelduj się w gminie Miasto i Gmi-
na Serock” jest noworodek Miłosz Franciszek 
Kwiatkowski, w imieniu którego specjalnie 
ufundowane nagrody odebrała wspólnie cała 
rodzina Państwa Kwiatkowskich. Serdecznie 
gratulujemy.

Nagrodę główną czyli voucher na obiad  

ufundowała nowo otwarta Tawerna Tra-
monti. 

Jednocześnie informujemy, że w ciągu 
każdego roku, liczba mieszkańców naszej 
gminy wzrasta średnio o ok. 300 osób.

Akcja zachęcająca do meldowania się 
na terenie naszej gminy trwa do końca tego 
roku. Na meldujących się czekają atrakcyj-
ne nagrody ufundowane przez sponsorów 
z terenu gminy Serock. Cieszy nas, że nowi 
mieszkańcy, doceniają rekreacyjne walo-
ry obszaru Serocka, bogatą przyrodę oraz 
możliwości jakie stwarza dobrze rozwinięta 
infrastruktura.

Gmina Serock nie jest już tylko miejscem 
odwiedzanym w sezonie wakacyjnym, czy 
w weekendy. Coraz więcej osób decyduje się 
zostać tu na zawsze. Chcesz przyczynić się do 
jej rozwoju? Zamelduj się w gminie Serock- 
to jest Twoje miejsce!    

Referat Spraw Obywatelskich

W gminie Serock po raz trzeci rusza 
ogólnopolski projekt „Szlachetna Pacz-
ka”, którego pomysłodawcą jest krakowski 
ksiądz – Jacek Stryczek. Założeniem pro-
jektu jest udzielanie tzw. „mądrej pomocy” 
– odpowiadającej na potrzeby konkretnej 
rodziny i dającej jej, oprócz pomocy mate-
rialnej, nadzieję na lepsze jutro.

„Szlachetna Paczka” łączy rodziny w po-
trzebie, darczyńców i wolontariuszy. I wła-
śnie ci ostatni są w tym momencie bardzo 
potrzebni, ze swym otwartym na innych 
sercem i pozytywną energią.

I Ty możesz pomóc! Aby zostać wolon-
tariuszem należy mieć ukończony 18 rok 
życia, odrobinę wolnego czasu, dobrą wolę 
i wrażliwość na potrzeby innych oraz za-
rejestrować się na stronie www.superw.pl. 
Więcej informacji na stronie www.szlachet-
napaczka.pl.

W okresie przedświątecznym organi-
zowana będzie zbiórka potrzebnych przed-
miotów i żywności dla konkretnych rodzin 
z terenu gminy.

Zostań
wolontariuszem 
„Szlachetnej
paczki”

Wciąż przybywa nam mieszkańców

15 rocznica współpracy partnerskiej
W tym roku mija 15 rocznica współpracy 

partnerskiej Miasta i Gminy Serock z włoską 
gminą Celleno. ”Współpraca partnerska to 
spotkanie dwóch gmin w celu realizacji wspól-
nych interesów, i zacieśniania więzów przy-
jaźni z uwzględnieniem europejskiej perspek-
tywy” – to definicja współpracy partnerskiej 
stworzona po II wojnie światowej przez Jeana 
Baretha, jednego z założycieli Rady Gmin 

i Regionów Europy. W ten sposób zdefiniowa-
ne zostały najważniejsze wartości partnerstwa: 
przyjaźń, współpraca i wzajemne zrozumienie 
pomiędzy obywatelami Europy.

Współpraca partnerska z Celleno obej-
muje wiele płaszczyzn. Od samego począt-
ku, zaprzyjaźnione gminy postawiły głównie 
na współpracę w dziedzinie kultury, turysty-
ki, rekreacji i samorządności, choć nie zapo-

mniano również o ważnej dla każdej ze stron 
wymianie doświadczeń w zakresie gospo-
darki i rolnictwa. Szczególną uwagę zwróco-
no na edukację młodzieży szkolnej poprzez 
organizowanie wymian międzynarodowych. 
Dla uczniów, którzy w nich uczestniczyli, ta-
kie wyjazdy, to nie tylko możliwość zobacze-
nia nowych, nieznanych zakątków Włoch, 
nie tylko zwiedzanie słynnych zabytkowych 

Już po raz szósty mieszkańcy naszej gmi-
ny mają możliwość bezpłatnego przekazania 
odpadów zawierających azbest. Zadanie pn. 
„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu 
Miasta i Gminy Serock w 2013 roku” realizowa-
ne jest dzięki otrzymaniu przez gminę dotacji 
z Wojewódzkiego oraz Narodowego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Odbiorem eternitu, zgodnie z umową zawartą 
z gminą zajmuje się Firma PHUP EURO-GAZ.

Pozyskana przez gminę dotacja w kwocie 
51.474,44 zł pozwoli na odbiór i przekazanie 

bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji 
do składania wniosków na 2014 rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzę-
dzie 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

Z początkiem września rozpoczęta została 
realizacja zadania polegającego na pielęgnacji 
pomników przyrody na terenie naszej gminy.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 
od 2009 roku, nadzór nad pomnikami przy-
rody sprawuje gmina. W ubiegłym roku spo-
rządzona została inwentaryzacja pomników 
przyrody z terenu gminy, w której przedsta-
wione zostały zalecenia dotyczących zabiegów 
pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania 
na poszczególnych pomnikach przyrody. 

Spośród przeszło 70 pomnikowych drzew, 
pielęgnacji poddane zostaną 33 najpilniej po-
trzebujące pomocy: 11 drzew z miejscowości 
Zegrze, 5 drzew z miejscowości Karolino, po 

4 drzewa z miejscowości Wola Kiełpińska, 
Serock, Dębe, po 2 drzewa z miejscowości Ja-
dwisin i Łacha oraz 1 drzewo z miejscowości 
Kania Nowa. 

Przeprowadzana obecnie pielęgnacja po-
mników przyrody na terenie gminy przyczyni 
się do poprawy stanu zdrowotnego drzew, po-
prawi wygląd i kondycję drzew. Pozwoli to na 
zachowanie pomników przyrody w dobrym 
stanie przez kolejne lata, co z kolei wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa osób przebywa-
jących w sąsiedztwie pomników, a także bę-
dzie miało znaczący wpływ ma podniesienie 
walorów przyrodniczych gminy. 

Zadanie zostanie zrealizowane przy 
udziale środków pochodzących z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej – w kwocie 10.650 zł. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Rozpoczął się odbiór eternitu
z terenu Miasta i Gminy Serock 

do utylizacji przeszło 125 ton eternitu. W la-
tach 2008 – 2012 z terenu gminy, dzięki do-
tacji przekazane zostało do unieszkodliwienia 
już prawie 500 ton eternitu.

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie 
złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane 

Pielęgnacja pomników przyrody 
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Pogodnie o Serocku w TVP

Sprzątanie Świata z mieszkańcami Cupla

5 września, wraz z poranna rosą  na se-
rockiej plaży pojawiła się ekipa TVP. Już o 
godzinie 6.07 widzowie TVP INFO i TVP 
1 mogli wysłuchać pogodnej prognozy po-
gody z Serocka. Poza tym przed kamerami 
wystąpiła Anna Kamola - Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
która  opowiedziała o jesiennej agroturystyce 
na terenie gminy, niedawno zrewitalizowanej 
ścieżce dydaktycznej Serock – Jadwisin i co-
rocznym Święcie Darów Ziemi w Woli Kieł-
pińskiej. Anna Socha- Kierownik Referatu 
Komunikacji Społecznej podczas rozmowy 
przybliżyła widzom historię miasta i  opo-
wiedziała o jego atrakcjach. Na antenie TVP 

obiektów, to przede wszystkim nawiązywa-
nie kontaktów z ludźmi z danego państwa, 
szansa na poznanie kultury i tradycji Włoch 
oraz ogromna motywacja do nauki języków 
obcych.

Kontakty między gminammi od począt-
ku działały na płaszczyźnie kultury, sportu, 
oświaty, wymiany doświadczeń między sa-

morządami. Wyznaczane były ważnymi dla 
miast uroczystościami jak np. święto Patro-
na Serocka św. Wojciecha, czy ,,Święto Cze-
reśni’’ w Celleno. Owa współpraca, trwająca 
już 15 lat, służy przede wszystkim pokony-
waniu barier językowych, łamaniu stereo-
typów kulturowych, sprzyja tworzeniu no-
wych wyobrażeń o poznanych partnerach, 

pomaga kultywować lokalne tradycje, a jed-
nocześnie otwierać się na nowe kultury.

Celleno było pierwszą gminą, z którą gmi-
na Serock podpisała umowę partnerską. Z ko-
lejnymi - litewskim rejonem Ignalina i czeskim 
miastem Lanskroun, 15-lecia partnerstwa, 
świętować będziemy w przyszłym roku.

Redakcja

W dniu 21.09.13 mieszkańcy Cupla z soł-
tysem Krzysztofem Zakolskim przyłączając 
się do wydarzenia Sprzątanie Świata  zorgani-
zowali na swoim terenie akcję porządkową.

Z okolicznych krzaków i  rowów miesz-
kańcy Cupla usunęli zalegające tam śmieci 
o charakterze niebiodegradowalnym. Puszki, 
butelki oraz plastikowe opakowania zapełniły 
wiele worków.

Duża ilość zebranych śmieci realnie 
uzmysłowiła wszystkim zebranym skalę 

zjawiska, jakim jest wyrzucanie odpadów 
w miejscach niedozwolonych. Zawieszono 
tablice zabraniające podobnych praktyk.

Warto podkreślić, że w sprzątaniu ul. 
Arciechowskiej i Nadbużańskiej brała udział 
spora grupa młodych ludzi, co świadczy 
o tym, że edukacja ekologiczna młodego po-
kolenia nie pozostaje bez echa i daje pozy-
tywne efekty.

Zakończenie akcji uwieńczono wspólną 
fotografią oraz spotkaniem przy grillu.

Tego typu działania służą nie tylko po-
prawie wspólnego bytu ale też wzajemnej 
integracji.

Zachęceni sukcesem i wysoką frekwencją 
mieszkańcy ul. Starorzecznej zapowiedzieli, 
że tego rodzaju czyn społeczny nie pozosta-
nie jedynym lecz zapoczątkuje dalsze, podob-
ne działania.

Mieszkanka Cupla
ul. Starorzecznej 

Barbara Zadrożna

5 września w obecności władz samorzą-
dowych Miasta i Gminy Serock, po ukoń-
czeniu służby przygotowawczej i zdaniu eg-
zaminu z wynikiem pozytywnym Wioletta 
Olszewska złożyła ślubowanie dołączając  do 

grona pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku.

Obowiązek odbycia służby przygoto-
wawczej przez pracownika podejmującego 
po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku 

urzędniczym określa ustawa o pracownikach 
samorządowych z 21 listopada 2008 r. Służ-
ba przygotowawcza ma na celu teoretyczne 
i praktyczne przygotowanie pracownika do 
należytego wykonywania obowiązków służ-
bowych. Jest to okres, gdy pracownik po-
winien zdobyć niezbędne umiejętności do 
wykonywania pracy na stanowisku urzędni-
czym. Decyzję w sprawie skierowania do służ-
by przygotowawczej i jej zakresu podejmuje 
kierownik jednostki, w której pracownik jest 
zatrudniony. Bierze on pod uwagę poziom 
przygotowania pracownika do wykonywania 
obowiązków wynikających z opisu stanowiska 
oraz opinię osoby kierującej komórką organi-
zacyjną, w której pracownik jest zatrudniony. 
Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 
3 miesiące i kończy się egzaminem.

Pani Wioletcie serdecznie gratulujemy 
i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Redakcja

Ślubowanie nowego urzędnika

ZAPROSZENIE
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z bezpłatnych spotkań i szkoleń informacyjnych organizowanych w Urzędzie Miasta

 i Gminy Serock, Rynek 21, 05-140 Serock w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy 
w Serocku, a Fundacją eBiznes Club. Spotkania mają na celu rozbudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizowanie

 różnego rodzaju szkoleń dla osób podejmujących/rozwijających działalność gospodarczą, przedsiębiorców i inwestorów.

 

Najbliższe szkolenie będzie miało miejsce 14.10.2013 r.
o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.
Szkolenia obejmować będą następujące zagadnienia:
• Opis zasad aplikowania o środki w ramach:

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

Zegrzyńskiego,

c) Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.
d) Powiatowego Urzędu Pracy.

• Specyfika realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
• Prawa i obowiązki beneficjenta realizującego projekty unijne.
•  Omówienieprzykładowych projektów realizowanych w Gminie 

Serock.

 S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y
Szczegółowe informacje dostępne są:
www.ebiznesclub.pl; e-mail: biuro@ebiznesclub.pl, tel.: 22 266-02-15;
Biuro projektu: ul. Pułtuska 56, 05-140 Serock, Urząd Miasta i Gminy Serock: pokój nr 1; tel.: 22 782-38-35

pojawił się również Piotr Mulik – Dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, któ-
ry poruszył temat aktywności fizycznej mło-
dzieży w gminie. Wychowawca wf-u Mariusz 
Rosiński, prowadzący lekcję wychowania fi-
zycznego na plaży  mówił o tym, jak jesienią 
można aktywnie spędzać czas z dziećmi. W 
czasie rozmów na antenie pojawiały się mi-

gawki z mola i plaży pokazujące, że miasto 
budzi się do życia znacznie wcześniej niż wy-
dawałby się. Kamery zauważyły osoby zaczy-
nające dzień od wędkowania, joggingu, jazdy 
konnej, żeglarstwa czy porannego spacerku. 
Kamery lubią Serock w różnych porach roku 
więc mamy nadzieję na kolejne spotkanie.

Redakcja
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Dożynkowo w gminie Serock

W zalanej wrześniowym słońcem Woli 
Kiełpińskiej, w niedzielę 8 września, odbyło się 
doroczne Święto Darów Ziemi. Rozpoczęła je 
uroczysta Msza św. celebrowana przez ks. Tade-
usza Wołowca proboszcza parafii w Woli Kieł-
pińskiej. Tradycyjnie była to Msza dziękczynna 
za Dary Ziemi, które dzięki trudowi rolników, 
sadowników, leśników, myśliwych, rybaków, go-
spodyń i gospodarzy wydała z pomocą Niebios 
łaskawa Natura. Jak zwykle centralne miejsce 
w kościele zajęły przygotowane przez wszyst-
kie sołectwa kosze owoców, warzyw, grzybów, 
przetworów, wieńce wyplecione ze zbóż i kwia-
tów, bochny chleba. Po Mszy, przeniesione 
w barwnym korowodzie prowadzonym przez 
gościnnie występującą Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą OSP Bogate oraz strażaków z gminnych 
OSP, stanęły pod sceną dożynkowych wyda-
rzeń, stanowiąc jej niewątpliwą ozdobę. Spo-
śród wszystkich wieńców i koszy publiczność 
wybrała te, które budziły największy podziw.

na. Obecni na święcie byli również: Radni Po-
wiatu Legionowskiego, Radni  Rady Miejskiej 
w Serocku, sołtysi, delegacja z litewskiej Igna-
liny, przedstawiciele sąsiednich gmin, wojska, 
policji, straży pożarnej, instytucji współpracu-
jących z Urzędem Miasta i Gminy w Serocku.

Już na wstępie zabawy, za sprawą Nikosa 
Rusketosa i zespołu Orfeusz, greckie rytmy 
porwały do tańca publiczność i wprawiły 
ją w świetny nastrój. Na ludowo  zauroczy-
li gości: Ludowy Zespół Artystyczny Serock 
oraz ludowy Zespół Muzyczny z Ignaliny. 
Zaskoczeniem, aczkolwiek spodziewanym, 
był świetny występ mieszkańców Nowej Wsi, 
którym owi mieszkańcy zdobyli poprzednie-
go dnia I miejsce, w kategorii występów sce-
nicznych, na Festiwalu Aktywności Społecz-
nej i Kulturalnej Sołectw w Skrzeszewie.

W trakcie festynu odbyły się również za-
wody sportowe w rzucie kaloszem do celu, 
biegi przez płotki z jajkiem i kanciastą piłką 
oraz przeciąganie ciągnika przez „trojki” so-
łeckich siłaczy. Reprezentanci sołectw napo-
cili się bardzo nie tylko z racji panującego 
upału i gorącej, festynowej atmosfery. Oprócz 
siły musieli wykazać się sprytem, mieć dobre-
go cela i duże poczucie humoru.

Piękna pogoda, bogaty program festy-
nu przyciągnęły mieszkańców gminy Serock 
i licznych gości. Mnóstwo kolorowych kra-
mów z różnościami, namioty promocyjne so-
łectw, gminnych stowarzyszeń, Kół Gospodyń 
Wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, 

placówki KRUS-u w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, MODR- u w Warszawie, IHiAR-u 
i Stowarzyszenia Polskiego Ziemniaka z Ja-
dwisina, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Woli Kiełpińskiej, Koła Pszczelarzy z Legio-
nowa, Środowiskowego Domu Samopomocy 
TPD w Serocku i innych kusiły pomysłowymi 
dekoracjami, smakołykami i gadżetami.

Muzyka i słońce towarzyszyły zabawie 
w Woli Kiełpińskiej do samego końca.

Podczas Święta Darów Ziemi 2013 wrę-
czone zostały nagrody laureatom i wyróżnio-
nym w konkursach, których organizatorem 
był Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

Na scenie, jak zwykle pojawili się zna-
mienici goście (Poseł na Sejm Zenon Durka, 
Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego, Jan Grabiec starosta legionowski,  
mer Ignaliny Bronis Rope, ks. Tadeusz Woło-
wiec, proboszcz parafii w Woli Kiełpińskiej), 
którzy towarzyszyli burmistrzowi Sylwestro-
wi Sokolnickiemu i Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Serocku Arturowi Borkowskiemu 
w dzieleniu tradycyjnego dożynkowego boch-

W konkursie „Mój balkon – moja pasja” 
nagrody odebrali:

- laureat I miejsca – Pan Mateusz Wy-
szyński z Serocka

- syn laureatki II miejsca – Pani Elżbiety 
Bilińskiej z Ludwinowa Zegrzyńskiego.

Nagrody odebrali również laureaci kon-
kursów przeprowadzonych i rozstrzygniętych 
podczas trwania Święta Darów Ziemi 2013 
– Konkursu na „Najpiękniejsze Dary Ziemi 
2013” oraz konkursu ”Najsprawniejsze Sołec-
two w gminie Serock”.

W konkursie „Najpiękniejsze Dary Zie-
mi”, przeprowadzonym w dwóch kategoriach 
statuetki i nagrody odebrali:

w kategorii „Najpiękniejszy Wieniec Do-
żynkowy”:

I miejsce – Sołectwo Cupel,
II miejsce – Sołectwo Stanisławowo,
III miejsce – Sołectwo – Ludwinowi Dęb-

skie.
w kategorii „Najpiękniejszy Kosz Dożyn-

kowy:
I miejsce – Sołectwo – Borowa Góra,
II miejsce – Bogusława i Mieszko Żacz-

kiewicz – Mieszkańcy Kani Polskiej,

III miejsce – Sołectwo Guty.
W konkursie sprawnościowym „Naj-

sprawniejsze Sołectwo w gminie Serock” 
puchary oraz nagrody ufundowane przez 

Ośrodek Narvil z Serocka oraz Alior Bank 
zdobyli:

I miejsce – Sołectwo Stanisławowo,
II miejsce – Sołectwo Guty,
III miejsce – Sołectwo Dębinki
Dziękujemy wszystkim za udział w kon-

kursach, zapraszamy do kolejnych, a laure-
atom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Beata Roszkowska - Redakcja

W konkursie „Moja posesja – moja pasja” 
nagrody odebrali:

- laureatka I miejsca w kategorii „Posesja” 
– Pani Joanna Zając z Serocka,

- laureat II miejsca – Pan Bogdan Błoński 
z Serocka

- laureatka III miejsca - Pani Teresa Sa-
wicka z Nowej Wsi

- wyróżnieni: Anna Ostaszewska z Lu-
dwinowa Zegrzyńskiego, Anna Brandebura 
z Borowej Góry oraz Barbara Wiśniewska 
z Serocka.
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13 września 2013 roku odbył się uroczy-
sty apel z okazji święta Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu, 
które jest obchodzone na pamiątkę sformo-
wania Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk 
Łączności.

Tegoroczne święto rozpoczęło się Mszą 
Świętą o godz. 10.00 w Kościele Garnizono-
wym w Zegrzu p.w. Świętego Gabriela Ar-
chanioła, odprawioną przez księdza majora 
Kryspina Raka, z udziałem licznie zgroma-
dzonych żołnierzy i pracowników Centrum.

Następnie punktualnie o godz. 12.00 na 
placu apelowym dowódca uroczystości major 
Cezary Semeniuk, złożył meldunek o gotowo-
ści pododdziałów do święta Komendantowi 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 
pułkownikowi Ireneuszowi Furze. 

„W dniu dzisiejszym mija kolejna rocz-
nica, kiedy w Zegrzu rozpoczęto szkolenie 
kadr łączności na potrzeby Wojska Polskiego. 
Obecnie Centrum szkoli specjalistów łączno-
ści i informatyki dla wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych, także na potrzeby PKW. Z każdym 
rokiem Centrum poszerza swoją ofertę szko-
leniową wychodząc naprzeciw potrzebom Sił 
Zbrojnych” - powiedział do zebranych w swo-

im przemówieniu Komendant CSŁiI pułkow-
nik Ireneusz Fura. Podziękował za współpra-
cę również przełożonym, rodzinie patrona 
Centrum, władzom samorządowym oraz do-
wódcom jednostek i instytucji wojskowych, 
centralnych MON oraz  Garnizonu Zegrze.

Podczas uroczystości wręczone zostały 
medale i odznaczenia Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodo-
wej, Dowódcy Wojsk Lądowych, Mazowiec-
kiego Oddziału Krzyża w Warszawie, Prezesa 
Oddziału Rejonowego PCK w Legionowie.

Tegoroczne święto było szczególnie wy-
jątkowe, ponieważ po raz pierwszy w historii 
Centrum odbyła się defilada wojskowych po-

Święto zegrzyńskiego Centrum

jazdów, które następnie ustawiły się na placu 
apelowym, a każdy chętny mógł je obejrzeć 
z bliska. 

Po defiladzie otwarta została siedziba Za-
rządu Głównego i Oddziału Zegrze Świato-
wego Związku Polskich Żołnierzy Łączności 
przez Prezesa Światowego Związku Polskich 
Żołnierzy Łączności generała brygady re-
zerwy Edmunda Smakulskiego. W przedsię-
wzięciu uczestniczył także m.in. Komendant 
CSŁiI pułkownik Fura oraz Prezes Oddziału 
Zegrze Światowego Związku Polskich Żoł-
nierzy Łączności podpułkownik Mieczysław 
Hucał. 

W obchodach święta Centrum w ramach 
Dnia Otwartego Koszar licznie uczestniczyły 
dzieci z zaprzyjaźnionych szkół. Dzień ten 
był dla nich doskonałą okazją, żeby obejrzeć 
bazę dydaktyczną Centrum, wojskowy sprzęt 
łączności i informatyki oraz Salę Tradycji. 
Przygotowano również punkty informacyj-
no-promocyjne Centrum oraz Oddziału Ze-
grze Światowego Związku Polskich Żołnierzy 
Łączności, na których wszyscy mogli uzyskać 
informacje na temat służby wojskowej, także 
w Narodowych Sił Rezerwowych. 

tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

W sobotę 7 września w Skrzeszewie (gm. 
Wieliszew) odbył się Festiwal Aktywności 
Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Organizo-
wany przez Lokalną Grupę Działania „Part-
nerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” festiwal 
gromadzi co roku 7 sołectw reprezentujących 
gminy wchodzące w skład Związku Gmin 
Zalewu Zegrzyńskiego. Sołectwa rywalizu-
ją ze sobą w trzech kategoriach: prezentacja 
stoiska, smaki, kuchnia regionalna i występ 
sceniczny. Dodatkową nagrodą jest nagroda 
publiczności. Sołectwo, które decyzją kapitu-
ły zwycięży w danym roku, będzie organiza-
torem kolejnego festiwalu.

W tym roku gminę Serock reprezento-
wało sołectwo Nowa Wieś. Przygotowania do 
festiwalu trwały tam już od kilku tygodni, za-
angażowali się w nie: sołtys z rodziną, człon-
kowie Stowarzyszenia Sympatyków Nowej 
Wsi, mieszkańcy i sympatycy sołectwa.

Efektowne stoisko wzbudzało zachwyt 
zgromadzonych gości i innych wystawców. 
Barwne, zaaranżowane na starowiejskie kra-
my, namiot pełen pysznych potraw, prac 
i osiągnięć mieszkańców Nowej Wsi, ludzi 
z otwartymi sercami i rękami. Pan Tadeusz 
Morawski – światowej sławy mistrz palindro-
mów opowiadał o swojej pasji, zainteresowa-
nym darował książki. Pani Katarzyna Czubryt 
– prezentowała swoje koronkowe prace. Pani 
Bogusława Żaczkiewicz (której koncepcją 
było to cudne stoisko) z synem Mieszkiem 
udekorowali kramy swoimi pracami z gliny. 
Przed namiotem ogródek z prawdziwymi 
warzywami, zjawiskowe kukły, w zagrodzie 
króliki, a w budzie pieski. I przed wejsciem 
do namiotu tłoczno, że ciężko się przedrzeć, 
by spróbować bigosu, zup, ciast, kremów, wę-
dlin, kiełbas, czy nalewek.

W tym samym czasie na scenie trwały 
prezentacje – piosenki, tańce, skecze.

Jednym z punktów programu było również 
wręczenie nagród zwycięzcom plebiscytu Gaze-
ty Powiatowej na najlepszego sołtysa. W gminie 
Serock został nim Pan Krzysztof Zakolski z Cu-
pla, drugie miejsce zajęła Maria Chmielewska 
z Wierzbicy. W kategorii „Sołectwo do 500 
mieszkańców” główną nagrodę zdobył również 
Krzysztof Zakolski z Cupla. Również Pani Ewa 
z Jadwisina odebrała nagrodę – rower za najcie-
kawsze uzasadnienie głosowania na sołtysa.

Festiwal zakończyło wręczenie nagród 
zwycięzcom w poszczególnych kategoriach. 
Nowa Wieś otrzymała główną nagrodę 3000 zł 
w kategorii występ sceniczny – za zabawny 
skecz o złotej rybce, która spełnia marzenia 
nowowiejskiego sołtysa.

Współorganizatorem festiwalu w przy-
szłym roku będzie gmina Radzymin, gdyż to 
sołectwo z tej gminy (Wolica) zajęło pierwsze 
miejsce w Skrzeszewie, po podliczeniu punk-
tów ze wszystkich kategorii.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock Sylwestra Sokolnickiego dziękujemy wszyst-
kim mieszkańcom i sympatykom Nowej Wsi, 
którzy włożyli ogromną pracę w przygotowanie 
stoiska, dekoracji i prezentacji scenicznej. 

Agnieszka Woźniakowska - Redakcja 

Nowa Wieś najlepsza na scenie
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Najlepsza Potrawa Tradycyjna
- rozstrzygnięcie konkursu w Woli Kiełpińskiej 

W dniu 19.09.2013 r. w Woli Kiełpińskiej 
już po raz szósty odbył się konkurs kulinar-
ny Najlepsza Potrawa Tradycyjna. Jak zwykle 
było wystawnie, elegancko i przede wszystkim 
smacznie. Wszak to o smak głównie chodziło 
w tym konkursie. Ale nie tylko. Wymyślne 
aranżacje prezentowanych na 4 stołach po-
traw, ciast, nalewek również robiły wraże-
nie na ekspertach od smaków, pracujących 
w komisjach powołanych przez prowadzącą 
spotkanie panią Teresę Krzyczkowską  z te-
renowej placówki MODR działającej w Woli 
Kiełpińskiej. Konkurs miał zasięg powiato-
wy, a udział zgłosiło w nim 52 uczestników. 
Cieszy bardzo zwiększająca się każdego roku 
ilość uczestników konkursu, w tym panów.

Komisja oceniająca 18 produktów cia-
sta i chleby przyznała kolejno miejsca:

1. Pani Marlena Radomska za chleb wil-
kowski,

2. Pani Marianna Makowska za ciasto 
orzechowe

3. Pani Joanna Folwarska za ciasto słodkie 
wakacje.

Komisja oceniająca 12 wyrobów i potraw 
mięsnych przyznała kolejno miejsca:

1. Pani Mariola Kościesza za kaczkę na-
dziewaną jabłkami z sosem chrzanowo-żura-
winowym,

2. Pani Janina Jakubowska za boczek za-
piekany w chlebie,

3. Pan Włodzimierz Skośkiewicz za schab 
z beczki.

Komisja oceniająca 14 napojów i nalewek 
przyznała kolejno miejsca :

1. Pani Mariola Suska za nalewkę księży-
cowe zazule,

2. Pani Elżbieta Rasińska za nalewkę raj-
skie jabłuszko

3. Pan Tadeusz Oleksiak za nalewkę żubr 
na polanie jeżynowej.

Komisja oceniająca 24 potrawy jarskie 
i półmięsne przyznała kolejno miejsca :

1. Pani Jadwiga Wołynik za rosół królew-
ski z kury zagrodowej,

2. Pani Magdalena Wyrzykowska za zupę 
Pasibrzucha

3. Pani Ewa Tyszkiewicz za masełko zio-
łowe.

Dodatkowo nagrodę wyróżnienie przyzna-
no pani Dorocie Dyga za knedle z grzybami.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego i Stowarzyszenie Wspólnota Powiatu 
Legionowskiego nagrodziły dyplomem uzna-
nia nestorkę Koła Gospodyń Wiejskich Dosin 
Panią Karolinę Szczesną za długoletnią i ak-
tywną pracę na rzecz środowiska wiejskiego 
i współdziałanie z doradztwem rolniczym.

Nagrody dla laureatek konkursu i upo-
minki dla uczestniczek ufundowało Stowarzy-
szenie Wspólnota Powiatu Legionowskiego. 
Swoje nagrody dla laureatek wręczył również 
Pan Andrzej Różycki Dyrektor Terenowego 
Oddziału Agencji Rynku Rolnego.

Nagrodę wyróżnienie ufundował anoni-
mowy darczyńca.

Swoje upominki dla członków zespołu 
SMS, który zadbał o oprawę artystyczną uro-
czystości, ufundowali Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego i Stowarzysze-
nie Wspólnota Powiatu Legionowskiego.

Na imprezie swoje ciekawe stoisko z wyro-
bami zaprezentowała Pani Marlena Radomska. 
Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem.

Laureatom konkursu serdecznie gratulu-
jemy. 

Redakcja

Problem bezdomności zwierząt dotyka 
gminy w całej Polsce. Żadna z gmin nie ma 
skutecznego sposobu jego rozwiązania, bo tak 
naprawdę kwestia bezdomności zwierząt to 
problem, za który w głównej mierze odpowie-
dzialni są nieodpowiedzialni ludzie…

 Bezdomność zwierząt to zjawisko, które 
stworzyliśmy niestety MY LUDZIE – niedba-
jąc o nasze zwierzęta, nietroszcząc się o ich los, 
wyrzucając je gdy są chore, stare, czy chociażby 
za duże, albo po prostu się znudziły... Niejed-
nokrotnie dostajemy sygnały od Państwa, że 
pies został wyrzucony z samochodu, przy uli-
cy, w lesie. To przestępstwo, dlatego pragniemy 
uczulić, że taka osoba może zostać ukarana, 
ale tylko pod warunkiem, że uda się jej to 
udowodnić. Dlatego tak ważne jest chociażby 
zapisanie numeru rejestracyjnego samochodu, 
z którego wyrzucane jest zwierzę.

Dopóki nie zmieni się mentalność naszą 
ludzi, dopóty będziemy za problem odpowie-
dzialni, a gminy do których należy realizacja 
programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 
będą, próbując rozwiązać problem wydawać 
ogromne pieniądze na zapewnienie opieki bez-
domnym zwierzętom w schronisku. Pobyt psa 
w schronisku to jak wszyscy wiemy - ogrom-
ny stres dla zwierzęcia, to tylko minimalne 
zapewnienie potrzeb bytowych – legowisko, 
woda i karma, natomiast brak ciepła i miło-
ści, której tak potrzebuje ten wierny ludziom 
czworonożny przyjaciel…

Do tej pory przekazaliśmy do schroni-
ska w miejscowości Chrcynno, z którym jako 
gmina mamy podpisaną umowę - 23 pieski. 
Kosztowało nas to jako gminę przeszło 50 
tysięcy!!! Dużo, wydaje się, że nawet bardzo 
dużo, ale gdyby nie działania gminy, podejmo-
wane wspólnie z osobami, którym nieobojętny 
jest los porzuconych zwierząt, polegające mię-
dzy innymi na szukaniu w ramach akcji „Pies 
czeka na człowieka” domów dla bezdomnych 

porzuconych zwierząt, psów, które trafiły do 
schroniska byłoby znacznie więcej. Znajdują 
się jednak wśród nas ludzie, którzy takim po-
rzuconym bezdomnym pieskom chcą stworzyć 
nowy kochający dom…

Pisaliśmy już o tym wielokrotnie, ale cały 
czas informujemy, że osoba, która zdecyduje się 
na przygarnięcie bezdomnego psa i podpisze 
umowę adopcyjną, będzie miała zapewnione 
dla swojego nowego pupila bezpłatne usługi 
weterynaryjne, takie jak pakiet szczepień okre-
sowych przeciw chorobom zakaźnym i wście-
kliźnie, trwałe oznakowanie przez wszczepienie 
pod skórę psa - elektronicznego mikroproceso-
ra wraz z wprowadzeniem danych do ogólno-
polskiej bazy zwierząt oznakowanych a także 
sterylizację lub kastrację. Dodatkowo osobie 
adoptującej bezdomne zwierzę gmina zapewni 
podanie leków i preparatów mających na celu 
odrobaczenie, odkleszczenie i odpchlenie zwie-
rzęcia. W tym roku podpisaliśmy już 30 umów 
adopcyjnych, w zeszłym roku gdy rozpoczyna-
liśmy akcję „Pies czeka na człowieka” 10. To po-
kazuje, jak rosnącym zainteresowaniem cieszy 
się inicjatywa i że są wśród nas osoby, którym 
nieobojętny jest los porzuconych zwierząt. 

Próbując ograniczyć zjawisko bezdom-
ności zwierząt w naszej gminie podejmujemy 
również działania polegające na zachęcaniu 
właścicieli do sterylizacji i kastracji zwierząt 
domowych. Jest to najskuteczniejszy sposób 
ograniczania nadpopulacji zwierząt i bezpo-
średnio przekłada się na ograniczanie zjawiska 
bezdomności zwierząt.

Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt 
domowych, finansowane są właścicielom zwie-
rząt, którzy są zameldowani w gminie. Warun-
kiem uzyskania dofinansowania sterylizacji 
lub kastracji psa jest dopełnienie obowiązku 
zaszczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie, 
trwałe oznakowanie zwierzęcia za pomocą elek-
tronicznego mikroprocesora oraz uiszczenie 
opłaty od posiadania psa w wysokości 40 zł. 

Ponadto zapewniamy również nieodpłatne 
znakowanie psów należących do mieszkańców 
gminy i znakowanie psów przebywających 
w schronisku. Znakowanie zwierząt za pomocą 
mikroprocesora (chipa) zwiększa szansę na od-
nalezienie pupila, który zaginął i jest obok ste-
rylizacji i kastracji kolejnym skutecznym sposo-
bem ograniczania bezdomności zwierząt.

Na stronie internetowej urzędu
www.serock.pl w zakładce „Pies czeka na 
człowieka” zamieszczamy informacje o pie-
skach, szukających właściciela lub osoby 
chętnej do adopcji, a także zdjęcia i informa-
cje o pieskach, co do których otrzymaliśmy 
sygnał od właścicieli, iż się zgubiły, a także 
zdjęcia i informacje o psach, które trafiły do 
schroniska z terenu naszej gminy. Pomysł 
z zamieszczaniem zdjęć na stronie interne-
towej a także w Informatorze Gminy Serock, 
zwiększa szanse zarówno na znalezienie do-
mów przez porzucone pieski, ale również 
stwarza szansę na odnalezienie zabłąkanych 
zwierząt przez właścicieli.

W październiku obchodzimy Świato-
wy Dzień Zwierząt. Pomyśleliśmy, że kolejną 
formą pomocy, jakiej możemy udzielić bez-
domnym zwierzętom jest zbiórka karmy oraz 
czystych kocy i ręczników. Osoby, które zechcą 
wspomóc nas w tej akcji zapraszamy do przy-
noszenia do 15 października 2013 roku suchej 
karmy oraz karmy w puszkach i makaronu bły-
skawicznego do zalewania wrzątkiem, a także 
czystych kocy i ręczników do pokoju nr 11
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. Wszyst-
ko zostanie przekazane zwierzętom przebywa-
jącym w schronisku w Chrcynnie. 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, tel. 22 782 88 39, 782 88 40

Poniżej - psy, które znalazły nowych wła-
ścicieli we wrześniu

„Ratując jednego psa nie zmienimy świata,
ale świat zmieni się dla tego jednego psa”
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W czasie letnim Ośrodek Kultury w Serocku
miał wiele propozycji dla osób w każdym wieku

Sezon letni rozpoczęliśmy 22 czerwca im-
prezą plenerową „Wianki 2013” oraz konkur-
sem plastycznym „Ekologiczny wianek nocy 
Świętojańskiej” na plaży w Serocku.   Impreza 
oraz konkurs plastyczny zostały zrealizowane 
w ramach działania 413. Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju dla małych projektów 
- „WIANKI 2013” - LGD  „Partnerstwo Zale-
wu Zegrzyńskiego” -  współfinansowane zo-
stały ze środków Unii Europejskiej w ramach 
osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ośrodek Kultury był również współorga-
nizatorem imprezy pn. „Wianki” w miejsco-
wościach Cupel i Kania Nowa.

Dnia 30 czerwca w sali widowiskowej 
miał miejsce pokaz spektaklu pt. „Tangoo?” 
w wykonaniu Teatru „Impresja” oraz spek-
taklu pt. „unikalność w wykonaniu „Teatru 
po 40”.

7 lipca na rynku w Serocku odbył się 
koncert galowy XXII Międzynarodowych 
Spotkań Folklorystycznych „Kupalnocka 
2013”. Impreza została zrealizowana w ra-
mach działania 413. Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów - 
„KUPALNOCKA 2013” - LGD  „Partnerstwo 
Zalewu Zegrzyńskiego” -  współfinansowana 

ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 
4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Ośrodek Kultury był także współorgani-
zatorem imprezy festynu „Krzyśki”, który od-
był się 27 lipca w Nowej Wsi.

12 lipca w Ośrodku Kultury w Serocku na 
zaproszenie CSłiI w Zegrzu odbył się koncert 
zespołu „Trio Acoustic”. 

Dnia 13 lipca Ośrodek Kultury w Seroc-
ku zorganizował imprezę w ramach 60-lecia 
OSP w Stanisławowie.

14 lipca w Serocku na grodzisku Barbar-
ka odbył się koncert Anny Osmakowicz, pro-
mujący płytę „bez Ciebie”.

21 lipca na Skwerze Litewskim w Serocku 
odbyły się warsztaty rzemieślnicze na pod-
grodziu „To barbarki robota”, których OK był 
współorganizatorem.

3 sierpnia na plaży w Serocku została zorga-
nizowana impreza pn. „Piknik Rodzinny” zre-
alizowana w ramach działania 413. Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla małych projek-
tów - „Piknik Rodzinny 2013” - LGD  „Partner-
stwo Zalewu Zegrzyńskiego” - współfinanso-
wana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

7 sierpnia Ośrodek Kultury zorganizował 
wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskie-
go w ramach obchodów 69 Rocznicy Wybu-
chu Powstania Warszawskiego.

W dniach 12-13 sierpnia w Ośrodku 
Kultury w Serocku odbył się X Jubileuszo-
wy Przegląd Piosenki Wojska Polskiego, zaś 
14 sierpnia w Zegrzu - festyn z okazji Święta 
Wojska Polskiego.

W dniu 18 sierpnia na serockim rynku 
odbył się spektakl pt. „Opowieść o Robinso-
nie Cruzoe”.

1 września w Ośrodku Kultury w Seroc-
ku programem artystycznym upamiętniliśmy 
rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Zwieńczeniem imprez organizowanych 
przez Ośrodek Kultury w Serocku były ob-
chody „Święta Darów Ziemi”, które odbyły 
się 7 września w Woli Kiełpińskiej. Impreza 
pt. Święto Darów Ziemi została zrealizowana 
w ramach działania 413. Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju dla małych projektów 
- „Święto Darów Ziemi” - LGD „Partnerstwo 
Zalewu Zegrzyńskiego” - współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 
4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Ośrodek Kultury w Serocku

IX Zlot Pojazdów Zabytkowych
„Kobyłka-Wołomin” – przystanek w Serocku

W sobotę 7 września po godz. 14:00 seroc-
ki rynek był miejscem kolejnego zlotu pojaz-
dów mechanicznych. Tym razem gościliśmy 
miłośników samochodów, motocykli, pojaz-
dów militarnych, które zostały wyprodukowa-
ne przed 1985 rokiem. Mogliśmy podziwiać 
pięknie utrzymane i odrestaurowane auta 
- wiele z nich miało żółte tablice rejestracyj-
ne. Mogą je zdobyć właściciele samochodów 
zabytkowych, czyli takich, które mają co naj-
mniej 25 lat lub są unikatowe. Kryterium wie-
ku nie zawsze musi być spełnione, ale trzeba 
udowodnić, że pojazd np.: powstał w bardzo 
krótkiej serii, jest prototypem, wykorzystano 
w nim oryginalne rozwiązania techniczne, 
jest związany z ważnymi wydarzeniami histo-
rycznymi lub należał do sławnej osoby. Wy-
jątkowo traktuje się też sytuacje, w których 
pojazd ma być istotnym uzupełnieniem ist-
niejącej już kolekcji, obejmującej co najmniej 
trzy samochody. Oczywiście, wszystko trzeba 
szczegółowo udokumentować, a pojazd musi 
być w większości oryginalny (co najmniej 
w 75 proc., w tym główne podzespoły).

 W Serocku zatrzymały się na 1,5-godzin-
ną przerwę Fiaty 125 i 126P, Wartburgi, Tra-
banty, Warszawy Syrenki, Polonezy, Citroeny, 

Tatry, Moskwicze, Ople, Volkswageny, Mer-
cedesy i pojazdy wielu innych marek. Wśród 
goszczących w naszym mieście uczestników 
zlotu była 92 letnia weteranka szos pani Ka-
zimiera Różycka.

Publiczność zgromadzona na rynku wy-
brała w konkursie elegancji 3 auta: Citroena, 
Tatrę z 1948 r i stylowego Opla z przyczepą. 
Ich właściciele otrzymali, ufundowane przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock, okolicz-
nościowe statuetki. Organizatorem zlotu było 
Wołomińskie Stowarzyszenie Miłośników 
Dawnej Motoryzacji, któremu dziękujemy za 
możliwość podziwiania niezwykłych pojaz-
dów - i ukrytych w nich elementów - przy-
pominających czasy, w których królowały nie 
tylko na polskich drogach.

Beata Roszkowska

W niedzielę 22 września w Ośrodku Kul-
tury w Serocku odbyło się spotkanie autor-
skie z Mariolą Pryzwan autorką książek bio-
graficznych o Annie German.

Spotkanie poprzedzał krótki koncert, 
podczas którego usłyszeliśmy wybrane utwo-
ry piosenkarki m.in. „Dziękuje mamo”, „Eury-
dyki”, „Pomyśl o Mnie”, „Wróć do Sorrento”.

Piosenki zaśpiewały Klaudia Krawczyk, 
Joanna Tomaszewska, Zuzanna Misiura uczen-
nice Pani Mai Radomskiej z Ośrodka Kultury 

w Serocku oraz Julita Pieńkowska z Gimnazjum 
w Zegrzu uczennice Pani Moniki Misiury.

Podczas spotkania biografistka zdradziła 
tajemnice z życia niezwykłej piosenkarki, które 
poznała zbierając materiał do dwóch książek: 
„Anna German o sobie” oraz „Tańcząca Eu-
rydyka”. Niewiele osób zna fakty z życia Anny 
German, bo nie lubiła mówić o sobie. Dlatego 
tym cenniejsze były wypowiedzi zebrane przez 

Anna German we wspomnieniach…
autorkę, od wielu lat zafascynowaną jej talen-
tem. Informacje zbierała z audycji radiowych, 
prasy polskiej i zagranicznej (włoskiej, rosyj-
skiej), wypowiedzi m.in. matki oraz męża Anny 
German, listów, prywatnych fotografii i innych 
nieznanych dokumentów. W ten sposób po-
wstała biografia przypominająca autobiografię 
Anny German. Książki zawierają fotografie, 
pochodzące głównie z rodzinnego archiwum, 
a także prywatne listy i dokumenty.

Licznie przybyła na niedzielne spotkanie 
publiczność miała okazję poznać wiele cie-
kawych wydarzeń z życia artystki nie zawsze 
wiernie oddanych przez filmy czy programy 
na jej temat.

Na zakończenie chętni mogli zadać klika 
pytań autorce oraz uzyskać autograf na bio-
grafii.

Wieczór odbył się w ramach spotkań au-
torskich Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Serock przy współpracy z Ośrodkiem Kultury 
w Serocku.

Ośrodek Kultury w Serocku
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Letnie atrakcje OSiRu
14 różnych imprez, 26 turniejów i kon-

kursów, 5 przedsięwzięć sportowo-rekreacyj-
nych sprawiło, że ponad 1000 osób aktywnie 
uczestniczyło w naszych działaniach. Liczby 
te mówią same za siebie, a trzeba jeszcze do-
dać niezliczonych kibiców tych wszystkich 
imprez. Mamy więc nieukrywaną satysfakcję, 
że nasze propozycję są ciekawe, urozmaicone 
i atrakcyjne, a mieszkańcy naszej gminy, go-
ście i turyści chętnie w nich uczestniczą.

W tym roku postawiliśmy nie tylko na 
nasze sztandarowe imprezy takie jak spływy 
kajakowe, liga siatkówki plażowej, dyskote-
ki, turnieje sportowo-rekreacyjne czy nocne 
podchody. Staramy się aby nasze propozycje 
były coraz lepsze i trafiały do jak najszersze-
go grona odbiorców. Nową propozycją były       
I Serockie Regaty Żeglarskie w klasie OPEN 
zorganizowane na zakończenie lata  z okazji 
50-lecia Jeziora Zegrzyńskiego. W ramach re-

gat odbyły się trzy wyścigi żeglarskie w okoli-
cach serockiej plaży, w których wzięło udział 
siedem jachtów. Wszystkie ekipy walczyły 
o prestiż i piękny puchar. Pozytywny odbiór 
zarówno kibiców jak i miłośników żeglarstwa 
daje nam motywację aby również w następ-
nym roku zorganizować podobną imprezę 
z jeszcze większym rozmachem i z co naj-
mniej podwojoną liczbą uczestników.

Imprezą okazjonalną, ale najbardziej zło-
żoną i logistycznie najtrudniejszą, był finał 
obchodów 60-lecia działalności sportowej 
pod egidą Klubu Sportowego „Sokół” Se-
rock. Dwudniowa impreza miała charakter 
zarówno galowy (ponad dwustuosobowa lista 
zaproszonych oficjalnych gości), jak również 

Wspomnienia z wakacji podopiecznych Zespołu 
Świetlic Socjoterapeutycznych przy OPS w Serocku

Program wakacyjny dla podopiecznych 
świetlic socjoterapeutycznych realizowany był 
w lipcu, i rozpoczął się zajęciami  stacjonarny-
mi w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wierzbi-
cy. Gościliśmy u nas pasjonatów – decoupage, 
mistrza carvingu, cukiernictwa i zawodowych 
fotografów. Oprócz bardzo ciekawych zajęć 
stacjonarnych  organizowane były wycieczki  
do skansenu wsi łowickiej, muzeum kolejnic-
twa oraz ogrodu botanicznego w Powsinie. 
Wiele radości sprawił wyjazd do Parku Wod-
nego „Warszawianka” w Warszawie.

Program  wakacyjny został zakończony
5 dniowym pobytem w ośrodku „Caritas” 
w Popowie. Dzieci korzystały tutaj z basenu, 

uczestniczyły w rozgrywkach sportowych 
z grupami z Białorusi i Ukrainy. Atrakcją były 
codzienne dyskoteki, ognisko z muzykowa-
niem oraz turniej rycerski w Czersku. Z tej for-
my spędzenia wakacji skorzystało 50 dzieci.

Zorganizowano również kolonię letnią dla 
25 dzieci w Jastrzębiej Górze. Kolonia odbyła 
się w dniach 1-14 sierpnia. W czasie pobytu 
dzieci nad morzem dopisała wspaniała pogo-
da. Dofinansowanie pobytu dzieci na kolonii 
oraz programu wakacyjnego organizowanego 
przez świetlice socjoterapeutyczne pocho-
dziło ze środków finansowych uzyskanych 
z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku

skim w Serocku we wszystkie weekendy oraz 
święta. Równoczesne pojawienie się w tych 
terminach animatora sportu i rekreacji, któ-
ry dba o bezpieczeństwo korzystających oraz 
organizuje przeróżne gry i zabawy, bardzo 
przypada do gustu wszystkim uczestnikom 
aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Dzięki rewitalizacji Plaży Miejskiej w Se-
rocku, również animator sportu i rekreacji 
w tym miejscu miał większe możliwości do 
organizacji aktywnego wypoczynku. Powsta-
ło przecież wielofunkcyjne boisko ze sztucz-
nej trawy, boisko do siatkówki plażowej, stoły 
tenisowe czy elementy siłowni zewnętrznej. 
Wszystko to w połączeniu z możliwością wy-
najęcia sprzętu sportowego, organizacją gier, 
zabaw i turniejów doskonale wypełniło czas 
osobom, które nie tylko korzystały z kąpieli 
słonecznych ale również preferowały aktyw-
ny wypoczynek.  

Dużym przedsięwzięciem były wakacyjne 
obozy sportowe zarówno te organizowane poza 
naszą gminą jak i te, które po raz pierwszy zor-
ganizowaliśmy w zmodernizowanym Ośrodku 
Wypoczynku Letniego w Jadwisinie. Nasi te-
nisiści stołowi wyjechali na tygodniowe obozy 
szkoleniowe do Jeżewa lub Międzyzdrojów, 
a drużyna piłkarska „trampkarzy”U-14, wspól-
nie ze Stowarzyszeniem UKS Sokół Serock, na 
tygodniowy obóz kondycyjny do Krasnobrodu. 
Z bazy w OWL w Jadwisinie skorzystali pił-
karze nowo tworzonej II drużyny seniorskiej 
Sokół OSiR Serock, którzy przygotowywali się 
do nowego sezonu w rozgrywkach B-klasy oraz 
drużyna „orlików” U-10, która zaraz po obozie 
przystąpiła do pierwszych w swojej karierze 
rozgrywek ligowych MZPN-u.

Tegoroczne wakacje można zaliczyć do 
bardzo udanych ze względu na ilość zreali-
zowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Serocku imprez i przedsięwzięć oraz sprzy-
jającą słoneczną pogodę.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

piknikowo-sportowy. W czasie imprezy od-
były się pokazy sekcji tenisa stołowego oraz 
mecze piłkarskie w różnych kategoriach wie-
kowych. W serockim, sportowym święcie 
wzięły udział drużyny piłkarskie z Pomorza-
nina Serock, Polonii Warszawa oraz Lechii 
Dzierżoniów. Rocznicowe uroczystości były 
niepowtarzalną okazją spotkania się z wie-
loma zasłużonymi, byłymi zawodnikami 
serockiego klubu, jak również możliwością 
konfrontacji i wymiany poglądów pomiędzy 
pokoleniami. 

Nowością, która została wprowadzona 
już od początku czerwca i będzie trwała do 
końca września jest udostępnienie obiektów 
sportowych położonych na Stadionie Miej-

W sobotę 14 września 2013 r. odbył się 
pieszy VI Wrześniowy Rajd Pamięci. Na 
starcie zjawiła się rekordowa liczba uczest-
ników, w zeszłym roku uczestników było po-

Strudzonych uczestników pokrzepiły na 
mecie słodycze, gorąca herbata  z sokiem ma-
linowym, kawa oraz pyszna kiełbaska z ogni-
ska. Nazwiska zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach na stronie www.sport.serock.pl 

OSiR

VI Rajd Wrześniowy z motywem przewodnim
50 lat Jeziora Zegrzyńskiego

nad 90 osób w tym roku ta liczba wzrosła do 
blisko 140.

Trasę z Gąsiorowa do Serocka brzegiem 
Narwi oraz Jeziora Zegrzyńskiego pokonało 
40 drużyn we ,,współzawodnictwie” oraz 18 
osób w ,,swobodnym przemarszu”. Na trasie 
były 2 punkty kontrolne przy których druży-
ny odpowiadały na zadane pytania poświęco-
ne w tym roku historii Serocka oraz 50-leciu 
Jeziora Zegrzyńskiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we certyfikaty piechura, a zdobywcy pierw-
szych trzech miejsc w poszczególnych katego-
riach „współzawodnictwa”, puchary i nagrody 
rzeczowe.
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„Historia miejsc i ludzi
– budowa i umacnianie tożsamości lokalnej”

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

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

CZAS TRWANIA
Wykłady zaplanowane są w terminie od 

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

MIEJSCA SPOTKAŃ:
Drugie spotkanie odbędzie się 26.10.2013 r. 

o godz. 15.00 w świetlicy socjoterapeutycznej 
w Wierzbicy. 

O terminach i miejscu kolejnych – infor-
mować będziemy w kolejnych numerach In-
formatora Gminy Serock, na plakatach oraz 
na stronie www.miasto.serock.pl.

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

WYKŁADOWCA:
Spotkania prowadzone będą przez pana 

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

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

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

ZAPISY, KOSZTY UCZESTNICTWA
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, nie 

wymaga wcześniejszych zapisów. Podczas spo-

tkania dostępne będą napoje i ciastka. Zachęca-
my, by wziąć ze sobą stare fotografie, pamiątki, 
by pokazać je innym, by z wykładowcą spróbo-
wać rozszyfrować miejsca trudne do scharakte-
ryzowania.  

WYSTAWA
Podsumowaniem projektu będzie foto-

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

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

Redakcja


