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URZĘDNICY O SWOJEJ PRACY

Pan LESZEK BŁACHNIO

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

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

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

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

Informacje dla mieszkańców:

Od jak dawna jest Pan związany z seroc-
kim samorządem?

Z Serockiem i z pracą w serockim samo-
rządzie związany jestem od 1993 roku. Pa-
miętam rozmowę kwalifikacyjną jaką odbyłem  
w tamtym okresie, z Burmistrzem Sylwestrem 
Sokolnickim. 

Czy od samego początku była to praca 
w zakładzie budżetowym?

Nie. W 1993 roku rozpocząłem prace 
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa w serockim ratuszu. Przepraszam 
wtedy jeszcze urząd mieścił się w budynku 
przy ul. Pułtuskiej – tam gdzie dzisiaj znajduje 
się park. Następnie w roku 1998 zostałem Za-
stępcą Dyrektora Komunalnego Zakładu Bu-
dżetowego w Serocku, później dyrektorem tego 
zakładu aż do roku 2010.  

A po roku 2010?
Z dniem 1 stycznia 2010 roku Komunal-

ny Zakład Budżetowy uległ reorganizacji. 
Powstały dwie niezależne jednostki: Miejsko 

Serock. Realizuje to 10 osobowy zespół pracow-
ników poprzez administrowanie 14 stacjami 
uzdatniania wody i około 200 km sieci wodo-
ciągowej. Rocznie dostarczamy około 700 tyś 
metrów sześciennych wody dla ponad 5 tysięcy 
odbiorców. 

Co Pan lubi w Serocku?
Serock jak i cała gmina ma piękne po-

łożenie, Jezioro Zegrzyńskie, woda, plaża, 
las, można śmiało powiedzieć takie małe 
Mazury. Lubię przejść się, lub przejechać 
rowerem, wzdłuż brzegu wody, szczególnie 
już po zachodzie słońca kiedy nic nie widać, 
a tylko słychać chlupot fal uderzających 
o brzeg. Staram się odkrywać i zachowy-
wać na fotografiach obecną rzeczywistość, 
miejsca - czasem te banalne znajdujące się 
w naszym najbliższym otoczeniu. Można 
powiedzieć, że codziennie robię zdjęcie…

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

Agnieszka Woźniakowska

– Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy, któ-
rego zostałem dyrektorem.

Czym zajmuje się Pana Zakład?
Celem reorganizacji było wydzielenie 

z ogólnego koszyka spraw komunalnych zadań 
związanych z dostawą wody . Głównym za-
daniem jest więc w sposób ciągły zapewnienie 
dostawy wody dla odbiorców na terenie gminy 

Trudno nie poczuć klimatu świątecznego, kiedy od kilku tygodni w sklepach uśmiecha-
ją się do nas weseli mikołajowie, renifery, białe bałwanki. Na witrynach upominki, pro-
pozycje na świąteczne prezenty, w sklepach świąteczne rytmy rozgrzewające zmarzniętych 
klientów, biegających między półkami. Ulice miast ozdobione kolorowymi światełkami, 
bombkami, świecącymi płatkami śniegu. Bez wątpienia – święta tuż tuż. Mamy nadzieję, 
że ten świąteczny czas będzie dla Państwa okazją  do spotkań z bliskimi, odpoczynku, 
wspólnych radości i zadumy nad cudem narodzenia. 

A tymczasem – zapraszamy do lektury naszego miesięcznika, w którym podsumowa-
nia przedsięwzięć z minionego miesiąca, oraz – oczywiście – zaproszenia na przedświą-
teczne inicjatywy. 

Redakcja
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Aktualności Inwestycje gminne
GRUPA RODZINNA
AL-ANON ZAPRASZA
NA MITINGI!

Jeżeli picie bliskiej ci osoby przeszkadza ci 
normalnie żyć - przyjdź do nas!

Grupa Al-Anon „Serock” rozpoczyna 
swoją działalność. Spotkania będą odbywały 
się w każdą sobotę o godz. 16.00 w Domu Pa-
rafialnym, przy ul. Farnej 5. Miting otwarty 
– w każdą ostatnią sobotę miesiąca. 

Spis wszystkich grup znajduje się na stro-
nie www.al-anon.org.pl

GOŚCIE Z WŁOCH

Od 21 do 24 listopada w Serocku przeby-
wała delegacja włoska. Grupa samorządowców 
przyleciała z rewizytą, aby uczcić 15 lat współ-
pracy między gminami Serock i Celleno. Spo-
tkanie było okazją do wspomnień i omówienia 
tematów związanych z partnerstwem. 

ZAPRASZAMY
NA WYSTAWY
DO RATUSZA

Wystawy w ratuszu cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Zapraszamy Państwa 
do oglądania dzieł naszych mieszkańców oraz 
wystaw tematycznych związanych z obcho-
dzonymi rocznicami. 

W grudniu w holu urzędu będzie można 
podziwiać rękodzieło Pani Marleny Radom-
skiej, która w swoim Domu Pracy Twórczej 
Rybaczówka w Święcienicy tworzy cudeń-
ka metodą decoupage, koronki, zaprasza 
na warsztaty. Jej dzieła będą wystawione do 
13 grudnia (decoupage) i od 13 do końca 
grudnia - motyw bożonarodzeniowy.

Do końca grudnia zaś podziwiać bę-
dzie można prace dzieciaków, biorących 
udział w konkursie na motyw bożonaro-
dzeniowy.

POMÓŻMY KOTOM
ODEBRANYM
Z PSEUDOHODOWLI
W JADWISINIE

Każdego z nas poruszyła wiadomość 
o hodowli kotów w Jadwisinie i odebraniu 
przez Straż dla Zwierząt 72 zwierząt, które 
przetrzymywane były w bardzo złych warun-
kach bytowo-sanitarnych, zagrażających ich 
życiu. Zwierzęta są już bezpieczne, ale potrze-
bują pomocy w postaci leczenia, wyżywienia 
i zapewnienia należytych warunków do życia. 
Każdy z nas może aktywnie włączyć się w po-
moc odebranym żwierzętom.

Potrzebne są: 
• środki czystości (preparaty myjące i de-

zynfekujące typu domestos, ajax)
• czyste ręczniki
• żwirek
• karma
Zbiórkę rzeczy prowadzić będziemy do 

13 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Se-
rocku - parter, pokój nr 11. Całość zostanie 
przekazana dla Straży dla Zwierząt - Okręg 
Mazowiecki, pod której opieką przebywają 
zwierzęta.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Refetat Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa

BUDYNEK WIELORODZINNY
Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI
W JADWISINIE

towany przewód wodociągowy z rur PVC DN 
110 mm o długości 510 mb.  

3. Budowę sieci wodociągowej w ulicy do-
jazdowej dz. nr ew. 182/4 w Izbicy poprzez  włą-
czenie do zaprojektowanego wodociągu w ul. 
Wiejskiej. Zaprojektowano przewód wodocią-
gowy z rur PVC DN 110 mm o długości 56 mb. 

Planowany termin zakończenia prac usta-
lono na dzień  30.07.2014 rok. 

Na terenie gminy dzięki sprzyjającej po-
godzie trwają prace przy budowie sieci wodo-
ciągowej i sieci kanalizacji w Borowej Górze 
i Stasim Lesie. 

Referat Przygotowania
 i Realizacji Inwestycji

W dniu 20 listopada 2013 r. dokonano 
ostatecznego odbioru budynku dwukondy-
gnacyjnego, niepodpiwniczonego z miesz-
kaniami socjalnymi wraz z zagospodarowa-
niem terenu w Jadwisinie. Budynek powstał 
w technologii tradycyjnej, murowanej, kryty 
dachem dwuspadowym na konstrukcji drew-
nianej. Łącznie powstało 20 mieszkań socjal-
nych o powierzchni od 25 do 50 m2. Budowa 
w 65% została współfinansowana ze środków 
Agencji Nieruchomości Rolnych. Dokumen-
tacja projektowa została opracowana przez 
Mazowieckie Biuro Projektów „MAPRO” Sp. 
z o.o. z Płocka, zaś budowę realizowała firma 
P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o. z Pułtuska.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W IZBICY I JACHRANCE

W dniu 20 listopada 2013 roku Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock podpisał umowę na 
budowę sieci wodociągowej w Izbicy i w Ja-
chrance z Wykonawcą wybranym w przetar-
gu nieograniczonym – firmą Zakład Usług 
Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianow-
ski z siedzibą w Wyszkowie. Budowa reali-
zowana będzie dzięki współpracy gminy 
z mieszkańcami. Mieszkańcy na własny koszt 
opracowali dokumentację projektową i nie-
odpłatnie przekazali gminie, natomiast gmi-
na zobowiązała się do budowy sieci wodo-
ciągowej w przeciągu 3 lat od daty uzyskania 
pozwolenia na budowę. Umowa podpisana 
z Wykonawcą obejmuje: 

1. Budowę sieci wodociągowej - włącze-
nie do istniejącego wodociągu w ul. Wspólnej 
w Jachrance, a następnie budowę wodociągu 
w ulicy Zachodniej i drodze dojazdowej nr 
ew. 36/6, 36/4. Łączna długość sieci wodocią-
gowej (ø 90 mm, ø 160 mm) wynosi 358 mb. 

2. Budowę sieci wodociągowej w ul. Wiej-
skiej i ul. Modrzewiowej w Izbicy. Zaprojek-

szłym roku ma szansę na przedłużenie trasy 
o kolejny odcinek.

Dotychczas rowerzyści nie mogli odby-
wać jazdy na całym odcinku linii brzegowej 
jeziora, gdyż odcinek na wysokości Jadwisina, 
z uwagi na duże deniwelacje terenu, nie był 
przejezdny. Dodatkowo właściciele działek 
nie wyrażali zgody na udostępnienie swoich 
gruntów na ten cel.  W tej sytuacji konieczna 
stała się korekta przebiegu ścieżki z wykorzy-
staniem sieci istniejących dróg gminnych.

Planowana droga powstanie na odcinku 
o długości około 750 m i będzie stanowiła 
przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, 
a następnie poprzez grunty Instytutu Hodow-
lii Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i teren 
będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Na-
rodowej zabezpieczy dostęp do ulicy Juzistek 
w Zegrzu w rejonie pomiędzy ogródkami 
działkowymi a strzelnicą.

Dzięki zawartemu porozumieniu gmina 
pozyskała od Instytutu Hodowli  i Aklimaty-
zacji Roślin w Radzikowie grunt o powierzch-
ni 5429 m2 z przeznaczeniem na drogę. Aby 
ścieżka była w pełni zrealizowana do pozyska-
nia pozostał jeszcze odcinek o długości około 
70 m usytuowany na terenach wojskowych. 
Aktualnie trwają prace związane z przejęciem 
przedmiotowego gruntu, co nastąpi w I kwar-
tale 2014 r.

Powstanie nowej drogi pozwoli na prze-
dłużenie istniejącej ścieżki dydaktyczno-kra-
joznawczej biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora 
Zegrzyńskiego od miejscowości Wierzbica 
poprzez Serock i Jadwisin aż do Zegrza. Ścież-
ka ta będzie także kolejną drogą umożliwiają-
cą połączenie Jadwisina z Zegrzem, które to 
połączenie dotychczas istniało tylko przez 
drogę krajową.

Referat Gospodarki Gruntami 
i Planowania Przestrzennego

Budowa sieci kanalizacji
w ulicy Nasielskiej w Borowej Górze

NOWA DROGA Z JADWISINA
DO ZEGRZA

Ciesząca się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców ścieżka rowerowa biegnąca 
wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego w przy-
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XLI sesja Rady Miejskiej w SerockuPodsumowanie pierwszego kwartału funkcjonowania nowego
modelu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Serock

W dniu 28 października 2013 r. odbyła 
się XLI sesja Rady Miejskiej w Serocku. Na 
wstępie przewodniczący rady oraz burmistrz 
złożyli informacje o swojej działalności 
w okresie między sesjami. W dalszej kolejno-
ści radni złożyli interpelacje i zapytania. 

Z uwagi na to, iż przyjęta w 1997 r.
nazwa ul. Konwaliowa nie przyjęła się 
wśród mieszkańców wsi Jadwisin, którzy 
nazwę tę stosowali w odniesieniu do in-
nej drogi z inicjatywy burmistrza radni 
dokonali zmiany tej nazwy. Radni podjęli 
również uchwały dotyczące nadania nazw 
ulicom w miejscowości Jadwisin (ul. Kon-
waliowa) oraz w Serocku (ul. Sielankowa 
i ul. Współczesna).

W związku z koniecznością dostosowania 
statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Seroc-
ku do aktualnego stanu prawnego jak również 
do wskazania aktualnie realizowanych zadań, 

burmistrz zaproponował podjęcie uchwały 
w tym przedmiocie. Również z inicjatywy 
burmistrza przyjęto Gminny Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na 2014 rok.  

W dalszej kolejności Rada Miejska pod-
jęła uchwałę w sprawie przyznania nagrody 
za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury. 
Nagroda zostanie wręczona podczas uroczy-
stej sesji Rady Miejskiej z okazji Święta Nie-
podległości.

Podjęto następnie uchwały w sprawie 
przyjęcia protokołów Komisji Rewizyjnej 
z kontroli: Ośrodka Pomocy Społecznej 
z realizacji zadań gminy w zakresie przeciw-
działania narkomanii i alkoholizmowi oraz 
przemocy w rodzinie w 2012 r., jak również 
z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego 

oraz sołectwa Wierzbica z realizacji zadań 
jednostek pomocniczych gminy realizowa-
nych w ramach funduszu sołeckiego w I pół-
roczu 2013 r. 

W punkcie dotyczącym spraw różnych, 
na ręce Przewodniczącego Rady, został zło-
żony wniosek dotyczący zarejestrowania 
klubu radnych pod nazwą „Porozumienie 
i Dialog”. W skład klubu weszli radni: Gra-
żyna Woźnicka, Justyna Matuszewska, Stani-
sław Krzyczkowski, Marek Szajda oraz Rafał 
Tyka. Przewodniczącą klubu została radna 
Grażyna Woźnicka, funkcja wiceprzewod-
niczącej została powierzona radnej Justynie 
Matuszewskiej. 

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

Referat Obsługi Rady Miejskiej 
i Spraw Prawnych

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w seroc-
kim ratuszu - 8 listopada - zapoczątkowała 
obchody Narodowego Święta Niepodległo-
ści w naszej gminie. W czasie uroczystości 
płk Adam Bednarz, Wojskowy Komendant 
Uzupełnień z WKU Warszawa Śródmie-
ście, przekazał wyróżnionym mieszkańcom 
Miasta i Gminy Serock srebrne medale „Za 
zasługi dla obronności kraju”. Medale przy-
znane decyzją Ministra Obrony Narodowej 
odebrali wyróżnieni lub członkowie ich ro-
dzin. 

Spotkanie było również okazją do uho-
norowania osób, których działania w gminie 
Serock zasługują na wyróżnienie. 

Nagrodę za wysokie osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury (zajęcia teatralne z dziećmi 
i młodzieżą) oraz  bukiet kwiatów od swoich 
wychowanek przyjęła Anna Kutkowska.

Wyróżnienia i okolicznościowe statuetki 
przyjęli:  

- za pracę i zaangażowanie na rzecz 
wspólnoty lokalnej, Maria Chimkowska

- za wieloletnią pracę położnej Teresa 
Kopeć

Zakończyły się prace polegające na re-
alizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszko-
dliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy 
Serock w 2013 roku”. Realizacja zadania 
możliwa była dzięki otrzymaniu przez gminę 
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie oraz Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 
51.474,44 zł. Odbiór eternitu, zgodnie z umo-
wą zawartą z gminą wykonała Firma PHUP 
EURO-GAZ Sp.j.

Pozyskana przez gminę dotacja pozwoli-
ła na odbiór i przekazanie do utylizacji prze-
szło 134 ton eternitu. W latach 2008 – 2012 
z terenu gminy, dzięki dotacji przekazane 
zostało do unieszkodliwienia już prawie 500 
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 2014 rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, 
gminnym systemem odbierania odpadów ko-
munalnych objętych zostało 5464 nierucho-
mości. Z prowadzonej w urzędzie ewidencji 
wynika, że jeszcze nie wszyscy właściciele 
nieruchomości złożyli deklaracje – do oko-
ło 100 właścicieli nieruchomości zostały już 
wysłane upomnienia. Spośród nieruchomo-
ści objętych zorganizowanym przez gminę 
odbiorem odpadów 3448 nieruchomości to 
nieruchomości zamieszkałe na stałe, nato-
miast 2016 nieruchomości to nieruchomości 
zamieszkałe sezonowo. 

Podsumowując pierwszy kwartał gmin-
nego systemu odbioru odpadów w liczbach:

• w lipcu odebrano 162,94 tony zmie-
szanych odpadów komunalnych i 96,56 ton 
odpadów opakowaniowych. Ogółem odpady 
opakowaniowe poddane recyklingowi stano-
wiły 37,21 % zebranych odpadów.

• w sierpniu odebrano 175,40 ton zmie-
szanych odpadów komunalnych, 95,45 ton 
odpadów opakowaniowych i 38 ton odpadów 
ulegających biodegradacji. Ogółem odpady 
opakowaniowe poddane recyklingowi stano-
wiły 30,90 % odebranych odpadów, natomiast 
odpady ulegające biodegradacji 12,30 % ode-
branych odpadów.

• we wrześniu odebrano 170,50 ton zmie-
szanych odpadów komunalnych i 149,25 ton 
odpadów opakowaniowych. Odpady opako-
waniowe poddane recyklingowi stanowiły 
46,67 % odebranych odpadów.

Z przedstawionego podsumowania ilości 
przekazanych przez mieszkańców odpadów 
wynika, że odpady opakowaniowe stanowią 
duży procent całości odpadów. To bardzo do-
brze, ponieważ jako gmina musimy wywiązać 
się z nałożonych rozporządzeniami unijnymi 
poziomów odzysku. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, gminy w całej Polsce muszą 
dążyć do tego aby jak najmniej odpadów ko-
munalnych trafiało na składowiska odpadów, 
natomiast jak największa ich ilość poddawana 
była odzyskowi. 

Ponieważ rozpoczął się sezon grzewczy 
przypominamy mieszkańcom o obowiązu-
jącym zakazie spalania odpadów w piecach 
domowych. 

Spalanie m.in. odpadów opakowanio-
wych z tworzyw sztucznych, głównie butelek 
typu PET, worków foliowych, starych mebli, 
butów, drewna lakierowanego, wielomateria-
łowych opakowań po sokach, mleku, odpa-
dów gumowych jest źródłem wielu niebez-
piecznych zanieczyszczeń. 

Podczas spalania z kominów wydobywa-
ją się toksyczne związki chemiczne takie jak: 
dioksyny, chlorowodór, cyjanowodór, fenole, 
benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, 
które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie 
i zanieczyszczają nasze najbliższe otoczenie. 
Są przyczyną występowania wielu chorób, 
obniżają naszą odporność, mogą również ge-
nerować choroby nowotworowe. 

Piece domowe nie są przystosowane do 
spalania śmieci, gdyż proces spalania odpa-
dów wymaga znacznie wyższych tempera-
tur. Spalanie w takich warunkach powoduje 
osadzanie się tzw. mokrej sadzy w przewo-
dach kominowych, a to może prowadzić do 
zapalenia się instalacji grzewczej, popęka-
nia komina, zaczadzenia, a w najgorszym 
przypadku do pożaru  budynku mieszkal-
nego. Spalanie odpadów  w piecach jest tak-
że przyczyną odkładania się szkodliwych 
substancji w glebie i w wodach grunto-
wych, które powodują zatruwanie warzyw 
i owoców uprawianych w przydomowych 
ogródkach.  

Spalanie odpadów jest karalne, ale przede 
wszystkim ma ogromny ujemny wpływ na 
stan środowiska i zdrowie ludzi. 

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Zakończono prace usuwania i unieszkodliwiania azbestu
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

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku
- za osiągnięcia w dziedzinie kultury dla 

„Teatru po 40”, pani Anna Friedel 
- za osiągnięcia w dziedzinie kultury, 

Przemysław Gerek
- za osiągnięcia w dziedzinie sportu, To-

masz Grzybowski
Gratulacje przyjęła także nowo zameldo-

wana 13 100. mieszkanka gminy Serock, Do-
rota Bąk – Gajda.

W trakcie uroczystości, zgodnie z se-
rocką tradycją, wręczono pierwsze dowody 
osobiste sześciu osobom, które ukończyły 
18 lat w 2013 roku. Na zakończenie uro-
czystości zastępca burmistrza Józef Zając 
został odznaczony złotą odznaką Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej przyznaną 
decyzją Zarządu MZPN.

Po sesji goście mieli okazję obejrzeć 
okolicznościową wystawę „Drogi do Nie-
podległej”.

Beata Roszkowska - Redakcja
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Spotkanie z sołtysami
W dniu 12 listopada 2013 roku odby-

ło się, organizowane cyklicznie przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Serock, spotkanie 
z sołtysami sołectw z terenu gminy. Pierw-
sza część spotkania poprowadzona została 
przez burmistrza i miała na celu  przekaza-
nie aktualnych informacji dotyczących dzia-
łalności Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. 
Omówione zostały m.in. tematy dotyczące 
funduszu sołeckiego, komunikacji lokalnej, 
a także odszkodowań za szkody łowieckie, 
wyrządzane przez zwierzynę łowną w upra-
wach rolnych.

W drugiej części spotkania wzięli udział 
przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego oraz Mazowieckie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pani 
Małgorzata Zofińska – Dyrektor Placówki 
Terenowej KRUS w Nowym Dworze Mazo-
wieckim przybliżyła sołtysom temat doty-
czący dofinansowania składki emerytalno-
-rentowej z budżetu państwa dla rolnika, 
domownika oraz osoby będącej członkiem 

W dniu 29.10.2013 r. w Centrum Konfe-
rencyjnym WP odbyły się uroczyste obchody 
95. rocznicy powstania Terenowych Organów 
Administracji Wojskowej zorganizowane 
przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w War-
szawie oraz podległe wojskowe komendy 
uzupełnień.

Ustanowione Zarządzeniem Ministra 
Obrony Narodowej w dniu 5 października 
2012 roku święto TOAW przypada w rocznicę 
wydania przez Radę Regencyjną 27.10.1918 r. 
Dekretu o przystąpieniu do formowania na-
rodowej armii regularnej.

Święto było okazją do przybliżenia 
wszystkim uczestnikom zarówno historii, jak 
i teraźniejszości terenowych organów admi-
nistracji wojskowej, w tym Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz podle-
głych wojskowych komend uzupełnień.

Z okazji Święta Terenowych Organów 
Administracji Wojskowej Minister Obrony 
Narodowej wyróżnił wybranych przedsta-
wicieli władz samorządowych. Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki 
został odznaczony Srebrnym Medalem za Za-
sługi dla Obronności Kraju.

rodziny rolnika lub domownika w okresie 
sprawowania osobistej opieki nad dziec-
kiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz niektórych innych ustaw. Pani Teresa 
Krzyczkowska – Doradca rolno – środowi-

skowy MODR omówiła ogólne zasady inte-
growanej ochrony roślin.

Spotkanie posłużyło omówieniu bieżą-
cych tematów nurtujących mieszkańców i jak 
zawsze spotkało się z dużym zainteresowa-
niem sołtysów.

Referat OSRiL

Burmistrz Miasta i Gminy Serock – laureatem Wielkiej 
Nagrody Honorowej im. Witolda Hulewicza

20 listopada w Domu Literatury w War-
szawie odbyła się już po raz 16.uroczysta 
gala wręczenia nagród imienia Witolda Hu-
lewicza. Kapituła, po długich i burzliwych 
obradach  spośród ponad 200 znamienitych 
osób wyłoniła 15 laureatów, wśród których 
znalazł się Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

Obchody 95. rocznicy powstania Terenowych
Organów Administracji Wojskowej – w Warszawie

Sylwester Sokolnicki. Burmistrz Serocka 
otrzymał nagrodę za Doniosłe Przemiany 
Regionu. Przewodniczący Kapituły Romu-
ald Karaś podczas uroczystej gali wspominał 
23 lata, podczas których Serock podlegał 
wspaniałym przemianom, aby dzisiaj stać 
się „miasteczkiem, stanowiącym centrum 
świata i gminy”. Imprezę w Domu Kultury 
uświetnili swoją obecnością znani polscy ak-
torzy, wśród których znaleźli się Olgierd Łu-
kaszewicz, Barbara Wachowicz, Ewa Serda 

oraz Andrzej Ferenc. Uczestnicy gali mieli 
okazję wysłuchać poezji, recytowanej przez 
aktorów a także zapoznać się z sylwetką pa-
trona wydarzenia – Witolda Hulewicza.

Witold Hulewicz (1895-1941) - współ-
twórca Polskiego Radia, dyrektor progra-
mowy Rozgłośni Wileńskiej, twórca teatru 
Polskiego Radia, szef Działu Literackiego PR 
w Warszawie (1935 - 1939), poeta, krytyk, 
wydawca, tłumacz literatury niemieckiej, 
m.in. utworów J. W. Goethego i R. M. Rilke-

go, autor pierwszego napisanego specjalnie 
dla radia słuchowiska pt. „Pogrzeb Kiejstuta” 
oraz pierwszej pracy teoretycznej o słuchowi-
sku pt. „Teatr wyobraźni”.

Nagroda im. Witolda Hulewicza zo-
stała ustanowiona przez Zarząd Oddziału 
Warszawskiego Związku Literatów Polskich 

oraz Oficynę Literatów i Dziennikarzy „Pod 
Wiatr” w 1995 roku - w stulecie urodzin Hu-
lewicza. Przyznawana jest każdego roku pod-
czas Warszawskiej Jesieni Poezji..

19 listopada w ramach tegorocznej War-
szawskiej Jesieni Poezji w szkołach na terenie 
gminy Serock odbyły się spotkania autorskie 

młodzieży z ludźmi pióra z Wileńszczyzny, 
wśród których znaleźli się Aleksander Kołysz-
ko, Wojciech Piotrowski oraz Józef Szostakow-
ski. Poetom z Wileńszczyzny towarzyszyli pisa-
rze warszawscy.

Anna Socha - Redakcja

Jesteśmy dumni z Ani!
Nasza koleżanka Ania Helwich miesz-

ka w Dzierżeninie. Jest uczennicą Klasy II 
Technikum Eksploatacji Portów i Terminali 
w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Serocku. 

Zwykle pogodna, uśmiechnięta, pro-
mienna tego dnia (7.11.2013 –czwartek) była 
przygnębiona i smutna. Kiedy spytaliśmy, co 
się stało, odpowiedziała:  reanimowałam czło-
wieka. Zdziwienie, niedowierzanie –a może 
to żart? Ale jej zachowanie na to nie wska-
zywało. Myślami była przy poszkodowanym, 
któremu rano udzielała pomocy. Czy udało 
się go uratować?  

Dziś wiemy, że dzięki Ani i jej szybkiemu 
działaniu mężczyzna żyje. 

Jednak nieliczni słyszeli o tym zdarzeniu. 
Ania niechętnie o tym mówiła, nie szukała 
rozgłosu, ale takie zdarzenia nie pozostają 
bez echa. Teraz w różnych mediach czytamy 
i słyszymy o jej odwadze i bohaterstwie. 

Wraz z Anią kilka osób z naszej klasy uczy 
się w tej samej grupie ratowniczej na kursach 
prowadzonych przez Legionowskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Jesteśmy pełni podziwu dla umiejętności, 
które zdobyła w tak krótkim czasie. Wiedzia-
ła, jak się zachować i udzielić pomocy. 

Dużo ciepłych i serdecznych  słów skie-

rowano pod adresem naszej koleżanki. Wy-
darzenie to wywołało w nas wiele refleksji, 
którymi chcemy się podzielić.

 „Jestem dumna, że chodzimy razem do 
klasy. Może dzięki temu zdarzeniu, ludzie będą 
bardziej wrażliwi na cierpienie innych. Skrom-
na i niepozorna dziewczyna uratowała życie 
zupełnie obcej osobie, a równie dobrze mogła 
przejść obojętnie. Uważam, że wszyscy ludzie 
powinni odbyć takie szkolenia i posiadać wie-
dzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, 
ponieważ nigdy nie wiadomo, co może się wy-
darzyć”.- Ola

 „Ania była zażenowana naszymi gratu-
lacjami. A gdy zaczęło się zainteresowanie jej 

osobą, powiedziała, że pragnie, by to jak naj-
szybciej się skończyło. Nie zrobiła nic wielkie-
go, każdy na jej miejscu postąpiłby tak samo. 
Została naszą bohaterką, bo choć niepozorna, 
miała na tyle odwagi, by zachować zimną krew 
i uratować życie człowiekowi”.- Kasia

 „Ania zasłużyła sobie na wielki szacu-
nek ze strony wszystkich. Życie jest tyko jedno 
i Ania dała szansę obcemu mężczyźnie, by 
mógł się nim dalej cieszyć. Rzecz niby taka 
oczywista – wyciągnąć pomocną dłoń, ale tak 
niewielu to potrafi. Miejmy nadzieję, że ten 
przypadek, pobudzi innych do myślenia i dzia-
łania. Może ludzie nabiorą odwagi, by udzielać 
innym pomocy, gdyż jest to cenny dar, jaki mo-
żemy komuś ofiarować.”- Karolina

Nie tylko w oczach rówieśników Ania 
zasłużyła na wielkie uznanie, jej czyn napawa 
dumą całą społeczność szkolną.

Uczniowie czują także potrzebę nabywa-
nia umiejętności, które okazały się niezbędne 
dla ratowania życia. Wychodząc naprzeciw 
ich oczekiwaniom, chcemy, aby umiejętności 
ratownicze stały się elementem kształcenia 
w naszej szkole poprzez reaktywowanie Li-
ceum Ogólnokształcącego z innowacją peda-
gogiczną – ratownictwo medyczne.  

Ewa Kania-Nec,
koleżanki i koledzy z klasy Ani Helwich

www.wszwwarszawa.wp.mil.pl
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Obchody Święta Niepodległości

Biało-czerwone flagi – wywieszone przy 
domach, przypięte do piersi kotyliony, chorą-
giewki powiewające na dachach samochodów 
– 11 listopada corocznie jest okazją do ma-
nifestacji naszej suwerenności. Upamiętnie-
niem dnia, w którym Polska, po ponad 120 
latach zaborów, odzyskała niepodległość.

Pięknym przywilejem wolnych obywateli 
jest uczestnictwo w obchodach ważnych dla 
Ojczyzny rocznic. Przeżywanie ich w jedno-
ści, radości i poczuciu wspólnoty. W Serocku 
uroczyste obchody Narodowego Święta Nie-
podległości (10 listopada) zgromadziły – naj-
pierw na Mszy świętej, a po niej - na rynku 
wielu mieszkańców. Burmistrz Sylwester So-
kolnicki – w swoim powitaniu – podziękował 
uczestnikom za  tę obecność, za włączanie się 
w obchody tego radosnego święta.

Po wysłuchaniu Apelu Pamięci, upamięt-
niającego bohaterów, którzy przyczynili się 
do tego wielkiego zwycięstwa, przedstawicie-
le gminnych instytucji i różnych środowisk 

Ponad 700 amatorów sportu wzięło udział 
w XI Biegu Niepodległości, II Serockiej Dysze 
i III Nordic Walking, których start i meta znajdo-
wały się na serockim rynku. W niedzielne połu-
dnie, 17 listopada, jako pierwsi wybiegli na 500 
metrową trasę wokół rynku uczniowie gminnych 
szkół podstawowych. Do walki rwali się szczegól-
nie chłopcy, których ciężko było prowadzącemu 
zawody Piotrowi Mulikowi, dyrektorowi Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Serocku, utrzymać przed 
linią startową. Na starcie pojawiły się też liczne 
grupy dziewcząt i chłopców ze szkól gimnazjal-
nych. Ci biegacze musieli pokonać dystans 1000 
metrów. Dla wielu zawodników był to ogromny 
wysiłek. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
biegli trasą o długości 1500 m. Kończył ją 200 
metrowy podbieg ul. Brukową, od plaży do ryn-
ku, nie po raz pierwszy nazywany przez zawod-
ników  „morderczym odcinkiem”.

społecznych złożyli kwiaty pod tablicą pa-
miątkową.

Po części oficjalnej – przy dźwiękach 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Pułtu-
sku - można było obejrzeć sprzęt wojskowy 
prezentowany przez żołnierzy z Centrum 

Szkolenia łączności i Informatyki w Zegrzu, 
spróbować swoich sił na laserowej strzelnicy, 
obejrzeć pokaz szermierczy oraz skosztować 
pysznej grochówki.

Agnieszka Woźniakowska
 - Redakcja

XI Bieg Niepodległości, II Serocka Dycha
i III Nordic Walking pobiły rekordy udziału w zawodach

Tradycyjnie już odbył się również bieg 
rodzinny, w którym wszelkie kombinacje 
wiekowe i sposoby pokonania 300 metrowej 
trasy były dozwolone. Do mety jako pierw-
szy dopędził wysportowany tata z pociechą 
w wózeczku. Za nim dobiegali lub dochodzili 
inni tatusiowie i mamy z dziećmi na rękach 
lub dzielnie drepczącymi do mety. Tu czekały 
na zawodników: medale, słodkości, gratula-
cje, oklaski oraz 2 pełne jabłek skrzynie poda-
rowane przez gminnych sadowników.

Zwycięzców biegów dziecięcych, mło-
dzieżowych i rodzinnych dekorowała, w to-
warzystwie burmistrza Sylwestra Sokol-
nickiego, znana florecistka, zdobywczyni 2 
medali olimpijskich, Sylwia Gruchała. Oto-
czona przez sportowców rozdawała liczne 
autografy i pozowała do wspólnych fotogra-
fii. Następnie, na prośbę organizatora, prze-
prowadziła rozgrzewkę dla wielkiej grupy 
długodystansowców startujących w II Seroc-
kiej Dysze i niespodziewanie licznego grona 
uczestników III Nordic Walking.

Trasa tych biegów, która tradycyjnie 
prowadziła z rynku nad brzeg Jeziora Ze-
grzyńskiego, pozwalała na przeprowadzenie 
zawodów sportowych w pięknym plenerze. 
Kolorowe stroje zawodników, uśmiechy i gesty 
zadowolenia biegnących Bulwarem Nadnar-
wiańskim, czy ulicami miasta, tworzyły wraz 
z urokliwym jesiennym krajobrazem niezwy-
kłą sportową atmosferę, która udzielała się tak 
sportowcom, jak i kibicom. Widok radośnie 
przekraczających metę zawodników, cieszą-
cych się z rodzinami i przyjaciółmi lub całkiem 
obcymi osobami ze zwycięstwa, często nad 
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W Borowej Górze powstało Stowarzyszenie
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16 listopada już po raz trzeci spotkaliśmy 
się na wykładzie dr. Sławomira Jakubczaka, 
w ramach projektu „Historia miejsc i ludzi 
– budowa i umacnianie tożsamości lokalnej”. 
Zgromadzeni w dawnym budynku Kasyna 
w Zegrzu, wysłuchali referatu przybliżającego 
etymologię nazwy osiedla, jego dziejów, histo-
rię kościoła i cerkwi, okoliczności powstania 
twierdzy rosyjskiej. Prowadzący przybliżył 
również sylwetki osób związanych z Zegrzem 
– Sasina ze Smardzewa, Jerzego Strumiłły, 
Antoniego, Kazimierza i Józefa Krasińskich. 
Z wielkim zainteresowaniem słuchacze obej-
rzeli stare fotografie budynków, mostów, czy 
uwiecznione na zdjęciach wydarzenia. 

Uczestnikom dziękujemy za przybycie i już 
teraz zapraszamy na kolejne spotkanie, które 
odbędzie się 14 grudnia o godz. 15.00 w Gim-
nazjum im. Romualda Traugutta w Serocku.

Redakcja 

Szukamy osób chętnych do adopcji czterech prześlicznych około 
3 miesięcznych szczeniaków oraz dwójki młodego rodzeństwa pieska 
i suczki. Poszukujemy również właściciela psa błąkającego się w Kani 
Nowej w okolicach ulic Żeglarzy, Popowskiej i Spacerowej. Piesek ten 
jest zadbany, przyjazny i bardzo ufny. Właściciela i osoby chętne do 
adopcji prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa: tel. 22 782 88 40 lub 22 782 88 39.

Ponadto przypominamy, że osoby, które zaadoptują bezdomnego 
psa otrzymają w ramach umowy adopcyjnej bezpłatne usługi wetery-
naryjne:

- trwałe oznakowanie (chip) z wpisem do ogólnopolskiej listy 
zwierząt;

- pakiet szczepień okresowych (choroby zakaźne, wścieklizna);
- odpchlenie, kleszczenie, odrobaczenie
- sterylizację lub kastrację.
Właściciela i osoby chętne do adopcji prosimy o kontakt z Refera-

tem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: tel. 22 782 88 40 
lub 22 782 88 39.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

W Borowej Górze powstało Stowarzysze-
nie „Żołnierze Mazowsza”, które jako główny 
cel wybrało pielęgnowanie tradycji historycz-
nych jednostek Wojska Polskiego. W ramach 
stowarzyszenia utworzona została grupa re-
konstrukcyjno-historyczna, podtrzymująca 
tradycje 8 pułku piechoty Księstwa Warszaw-
skiego. Grupa ta obejmuje sekcję woltyżerską 
i grenadierską. Członkowie grupy przygoto-
wali umundurowanie i skompletowali uzbro-
jenie zgodnie z regulaminami wojskowymi 
obowiązującymi w wojsku Księstwa Warszaw-
skiego. W tym roku mieszkańcy naszej gminy 

mieli okazję zobaczyć grupę podczas uro-
czystych obchodów z okazji Święta Niepod-
ległości w Serocku i Woli Kiełpińskiej. Jako 
zwarty oddział grupa przeszła chrzest pod-
czas rekonstrukcji Bitwy Narodów z 1813 r., 
której dwusetną rocznicę obchodzimy w tym 
roku. Rekonstrukcja odbyła się w Lipsku 19 
i 20 października. Obecnie przygotowujemy 
się do rekonstrukcji związanych z okresem 
Legionów Piłsudskiego i I Wojny Światowej. 
W najbliższym czasie będziemy obchodzić 
setną rocznicę wybuchu I Wojny Światowej. 
Dlatego chcemy uczcić czasy, które były tak 

Przyjaciele czekają na swój dom...

tragiczne dla ludności Mazowsza, ale jedno-
cześnie stały się nadzieją dla Narodu. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
wstąpienia w nasze szeregi. Będziecie mieć 
okazje poznać historię oręża oraz poczuć jak 
toczyło się życie w tamtych czasach. Do na-
szych szeregów mogą wstąpić wszyscy nieza-
lenie od wieku i płci. Zapraszamy szczególnie 
młodzież. Udział w rekonstrukcji to nie tylko 
zabawa, ale przede wszystkim wychowanie 
i edukacja. Chętni mogą zgłaszać się przez 
e-mail:8pp.xiestwa@gmail.com lub stronę 
https://www.facebook.com/8pp.ksiestwa.

Rekonstrukcja Bitwy Narodów w Lipsku 19-20.11.2013
Obchody Święto Niepodległości
w Woli Kiełpińskiej 11.11.2013

Kolejne spotkanie z historią

własną słabością, był wzruszający i przysło-
wiowo bezcenny. A fakt, że II Serocką Dychę, 
w kategorii Open dla mężczyzn, wygrał biega-
jący Serocczanin Tomasz Grzybowski oraz to, 
że na podium stanęło wielu innych Serocczan 
i Serocczanek, uradowało mieszkańców Mia-
sta i Gminy Serock najbardziej.

W czasie wieczornej dekoracji i losowa-
nia nagród, można było przekonać się, że do 
Serocka zjechali sportowcy nie tylko z oko-
licznych gmin i Warszawy, ale z całej Polski.

Wyniki biegu II Serocka Dycha i marszu 
III Nordic Walking znajdują się pod linkiem: 
http://www.czasomierzyk.pl/wyniki

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, 
bo Wszyscy Oni mogą czuć się zwycięz-
cami.

Dziękujemy organizatorom i sponsorom. 
Zapraszamy w przyszłym roku.

Beata Roszkowska - Redakcja

Członkowie Stowarzyszenia
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Wielkimi krokami zbliżają się długo wy-
czekiwane Święta Bożego Narodzenia. Każde-
mu z nas ten okres kojarzy się z miłym czasem 
spędzonym z rodziną, prezentami, tradycyj-
nymi potrawami i oczywiście najróżniejszymi 
wypiekami. Z tej okazji my, jako Młodzieżowy 
System Gotowania postanowiliśmy podzielić 
się z wami przepisami na przepyszne ciasta-
-sernik i szarlotkę. Myślimy, że każdy domow-
nik skusi się na parę kawałeczków i nie tylko w 
święta, ale również przez cały rok.

SKŁADNIKI:

• 6 jaj
• 1,5  szklanka cukru
• 1 szklanka mąki tortowej
• 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej
• 1,5 kg jabłek
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1 łyżeczka cynamonu
•  1 kisiel jabłkowy lub łyżka mąki ziemnia-

czanej.
WYKONANIE: Jabłka obrać i pokroić, a następnie 
poddusić dodając kisiel lub mąkę ziemniaczaną, 
oraz cynamon. Zmiksować jajka. W innej misce 
wymieszać obydwa rodzaje mąki, proszek do pie-
czenia i cukier. Dodać jajka do suchych składni-
ków i dokładnie zmieszać. Połowę ciasta wylać 
do blaszki, wyłożonej papierem do pieczenia. 

 

SKŁADNIKI:

• 2 kg twarogu 
• 1 szklanka cukru
• 10 jajek
• paczka herbatników 
• 3 budynie śmietankowe 
• 1 opakowanie cukru wanilinowego
• margaryna
• proszek do pieczenia
• bułka tarta
WYKONANIE: Na początku należy wysmaro-
wać blachę margaryną, a jej boki posypać 
bułką tartą. Na dnie tak przygotowanej formy 
układamy herbatniki tak, aby na siebie nie 

Wielki sukces „Niedźwiadków”

nachodziły. Do miski wbić 10 jaj, oraz dodać 
szklankę cukru i cukier wanilinowy. Składniki 
zmiksować na gładką masę. W drugiej misce 
umieścić twaróg i dodać do niego przygotowa-
ną masę. Zmiksować, wsypując kolejno 3 opa-
kowania budyniu. Wylać ciasto na blachę i piec 
przez około godzinę w 170 stopniach.

„Na świętego Marcina najlepsza gęsina”

Życzymy smacznego i zapraszamy na na-
szą stronę internetową - www.projektmsg.pl

Przepisami podzieliła się z nami pani Ma-
ria Chmielewska

Projekt „MSG – Młodzieżowy System 
Gotowania”prowadzi Fundacja IDEA Rozwo-
ju w ramach programu Równać Szanse 2013 
ze środków  Polsko – Amerykańskiej Funda-
cji Wolności.

Kaja Felczak, Kamila Borówka

Podpiec około 15 minut w 180 st. C. Na upieczo-
ne ciasto wyłożyć jabłka, po czym przykryć drugą 
warstwą ciasta. Piec w 180 st. C, około 20 minut. 
Można posypać cukrem pudrem.

„Na Świętego Marcina najlepsza gęsina” 
– w myśl tego starego przysłowia ludowego, 
11 listopada w Urzędzie Miasta w Legiono-
wie zorganizowano degustację i prezenta-
cję regionalnych potraw z gęsiny i z gęsiną. 
W reprezentacji gminy Serock znalazły się 
przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
z Dosina oraz ze Skubanki. Przygotowane 
przez Panie stoiska obfitowały w regionalne 

smakołyki, wśród których znalazły się pasz-
tety, smalec z gęsiną, zupy na wywarze z gę-
siny i pierogi z gęsiną. Jako dodatek pojawił 
się chleb własnego wypieku, a na deser - dla 
zmiany smaku i dopełnienia rozkoszy pod-
niebienia - można było skosztować sernika. 
Dla wszystkich, którzy lubią nowe wyzwania 
i nie spoczywają na laurach w dziedzinie edu-
kacji pojawiła się dodatkowa atrakcja – a mia-
nowicie nauka pisania prawdziwym gęsim 
piórem, którą przekazywały Panie ze Stowa-
rzyszenia Jachranka. Mimo listopadowej aury 
i świątecznej leniwej atmosfery „Marcinowe” 
uroczystości cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem licznie przybyłych.

Mieszkańcom Skubianki szczególnie bli-
skie są tradycje związane z gęsiami, bowiem 
– jak mówią Panie z KGW w Skubiance: 
„nazwa wsi wywodzi się z tradycji skubania 
gęsi na poduchy i pierzyny, okolica bowiem 

W sobotnie przedpołudnie (17.11.2013 r.)  Ośrodek Kultury w Serocku zamienił się w pracownię projektantów. Trendy modowe prezentu-
jemy na zdjęciach. Prosimy zapamiętać te osoby, bo może wzory, które zaproponowały staną się światowymi bestselerami :)

13 listopada 2013 roku odbyła się V edycja konkursu „Zdro-
wie w bajce” w kategorii przedszkola. Do powiatowego konkursu 
zgłosiło uczestnictwo wiele przedszkoli z całego powiatu legio-
nowskiego w tym również Samorządowe Przedszkole im. Krasnala 
Hałabały w Serocku. Po wielogodzinnych przesłuchaniach komi-
sja konkursowa wyłoniła trójkę zwycięzców w której znalazły się 
i nasze dzielne 5-latki z grupy „Niedźwiadków”, które z piosenką 
„Wesołe Skrzaty” wywalczyły II miejsce w tym konkursie. Gratu-
lujemy zwycięskiej grupie z naszego przedszkola: Zuzi M, Kamilce 
K, Oliwii M, Julci S, Oli W, Karince S, Kamilkowi Sz, Danielkowi 
R, Szymonkowi B, Maciusiowi Ś oraz Pani Hani Trzopek i Beacie 
Agacińskiej za przygotowanie wychowanków do występu.

Przedszkole Samorządowe w Serocku

jest zasobna w wodę a jak mówi staropolskie 
przysłowie: wodę tylko gęsi lubią”.

Monika Krajewska, KGW w Dosinie, 
KGW w Skubiance,

Stowarzyszenie „Jachranka”

Kreatorzy mody w Serocku…
czyli kolejne zajęcia plastyczne dla rodzin za nami
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