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Darami ziemi

gospodarze podziękowali za tegoroczne plony
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Jesień ma to do siebie, że prócz barwienia roślin na czerwień i złoto, strojenia drzew
w korale i inne cudeńka, wpuszcza do domów coraz chłodniejsze powietrze, przypominając, że niebawem nadejdzie zima. My się jednak chłodu nie boimy. Rozgrzewamy
atmosferę zapraszając Państwa na planowane przedsięwzięcia kulturalne i sportowe.
Przed nami obchody Narodowego Święta Niepodległości, które – sportową częścią – rozpoczniemy już pod koniec października. Ponadto w ofercie kulturalnej m.in. zajęcia taneczne, plastyczne, w sportowej choćby koszykówka, czy judo.
Nie zwalniają tempa również gminne inwestycje – trwają prace związane z budową
i modernizacją jezdni przy ul. Prusa i Pułtuskiej oraz budową oświetlenia przy ul. Topolowej w Nowej Wsi.
Przypominamy także, że 16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Wszystkie informacje związane z tym wydarzeniem znajdą Państwo na stronie www.bip.serock.pl.
Łącząc ciepłe pozdrowienia, zapraszamy Państwa do lektury.
Redakcja
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Informacje dla mieszkańców:
Referaty przyjmują interesantów i realizują sprawy mieszkańców w godzinach
pracy urzędu (pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 8.00
– 16.00) bez konieczności wcześniejszego
umawiania się.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów przyjmuje mieszkańców w poniedziałki,
w godz. 12.00 – 15.00 (pokój nr 23). Sprawy
nagłe, wymagające interwencji burmistrza
poza dniem przyjęcia mieszkańców, prosimy
zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 88 05.
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W tym samym czasie sugestie związane
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony
środowiska i pomocy społecznej przyjmuje
zastępca burmistrza Józef Zając. Interesanci
przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez
konieczności dokonywania wcześniejszych
zapisów.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 18.30 – 20.30
w pokoju 31, tel. 782 88 13; 782 88 00;
e-mail. radamiejska@serock.pl
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Aktualności
OSTATNI KIERMASZ

BADANIA WODY

12.10.2014 r. - zapraszamy na ostatni w
tym roku kiermasz rzeczy używanych na serockim rynku
Dla jednych forma na spędzenie wolnego
czasu, dla innych zabawa, a dla jeszcze innych
sposób na dodatkowe pieniądze w domowym
budżecie.
Kiermasz rzeczy używanych, bo o nim
mowa, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Serock.

Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy informuje, że na stronie www.wodociagiserock.pl
można zapoznać się z najnowszymi wynikami
badań wody w ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Badania
wykonane zostały w miesiącu sierpniu bieżącego roku i obejmują obszerny zakres analiz od
bakteriologii poprzez proste badania do określania substancji trujących i metali ciężkich.

NAJLEPSZE
ŻYCZENIA
Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim nauczycielom,
pracownikom placówek
edukacyjnych,
uczniom i studentom
składamy
najserdeczniejsze życzenia.
Niech wspólna nauka i praca
będą źródłem satysfakcji,
wymiany doświadczeń,
rozwijania pasji,
a czas spędzony w szkołach
pozostawi miłe wspomnienia.

W drugą niedzielę września frekwencja była
największa do tej pory - zgłosiło się ponad 50
osób handlujących.
Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji
uczestniczyć w kiermaszu w charakterze
kupujących lub sprzedających informujemy, że ostatnie w tym roku wietrzenie szaf
i garaży już 12.10.2014 r. w godz 10:00-14:00.
Mamy nadzieję, że nasze wspólne zaangażowanie przyniesie wszystkim zadowolenie.
Serdecznie zapraszamy













 





Stanowisko handlowe GRATIS!!!

ZAPRASZAMY!!!
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Plac zabaw na osiedlu mieszkaniowym
„Nowy Świat” w Serocku
W ostatnich dniach sierpnia ostatecznie zakończono prace nad remontem placu
zabaw na osiedlu mieszkaniowym „Nowy
Świat” w Serocku.
W miejsce piaszczystej nawierzchni, została ułożona nawierzchnia bezpieczna z płyt
gumowych. Wyremontowano istniejące oraz
dostawiono nowe zabawki. W ramach prac
remontowych wymieniono także obrzeża piaskownicy, a jej betonowe powierzchnie boczne zostały obłożone płytami gumowymi.
Jednocześnie, staraniem Gminy, uporządkowano teren wokół placu zabaw. Przycięto istniejące oraz dosadzono nowe drzewka
i krzewy ozdobne, zrekultywowano trawniki,
pomalowano ławki.
Oddając do użytku tak wyremontowany
plac zabaw mamy nadzieję na zadowolenie
ze strony mieszkańców a zwłaszcza naszych
milusińskich.
MGZGK

Inwestycje gminne

TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE
NA UL. B. PRUSA W SEROCKU
Mimo, iż termin zakończenia robót brukarskich przewidziano na 30 października
br., na długości ok. 100 m wykonano już
większość prac. Przypominamy, iż realizacja

zadania dotyczy budowy ulicy na odcinku
ok. 320 m. Po zrealizowaniu robót budowlanych ulica zyska jezdnię o nawierzchni
z kostki betonowej szerokości 4,5 m oraz
chodnik szerokości 1,5 m. Za prawidłowe
odwodnienie jezdni i chodnika odpowiadać
będą zaprojektowane trzy studnie chłonne
oraz pobocze z wykonaną warstwą ﬁltracyjną. Z uwagi, iż ulica położona jest na terenie
ścisłej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, aby ostudzić zapędy kierowców do
jazdy z nadmierną prędkością, w ramach realizacji inwestycji na nowo budowanej jezdni powstaną również dwa wyspowe progi
zwalniające.
Mamy świadomość, iż jak każda budowa
również i ta powoduje pewne utrudnienia dla
mieszkańców, związane z dojazdem do posesji. Z góry za nie serdecznie przepraszamy
i prosimy o wyrozumiałość.


ULICA PUŁTUSKA
– CIĄG DALSZY ROBÓT
BUDOWLANYCH
Dobiegają końca prace budowlane na
ul. Pułtuskiej w Serocku związane z budową i remontem chodników oraz budową
zjazdów i rowów. Wykonano już prawie

4

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

wszystkie roboty brukarskie, przez co piesi i kierowcy już od pewnego czasu mogą
cieszyć się korzystając z efektów zrealizowanej inwestycji. Do wykonania pozostały
jeszcze prace związane z profilowaniem rowów, ich obrukowaniem w bezpośrednim
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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sąsiedztwie wlotów i wylotów przepustów,
wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego
oraz humusowanie i obsianie trawą pasów
zieleni. Mimo, iż termin całkowitego zakończenia inwestycji i odbioru końcowego,
wyznaczony został na wiosnę przyszłego
roku, wykonawca zapewnia, że cały zakres
inwestycji wykonany zostanie do końca
września br.

drogowego na ul. Topolowej w Nowej Wsi.
Około 1,5 km odcinek ulicy wyposażony
został w 45 punktów świetlnych. Źródłem
światła są oprawy LED-owe o mocy 38W.
Koszt realizacji inwestycji wyniósł blisko
150 tyś. zł. Przekazywane przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy w/w ulicy podziękowania
za realizację tej inwestycji, potwierdzają,
że były to należycie wydatkowane środki
finansowe. Wybudowane oświetlenie zapewni bezpieczeństwo poruszania się pieszych po zmroku a także mamy nadzieję
zachęci do wieczornych spacerów.


NOWA WIEŚ
– UL. TOPOLOWA
„OŚWIETLONA”
Na początku września ukończono prace
budowlane związane z budową oświetlenia

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Wybory samorządowe 2014
Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. W tym dniu będziemy
głosować na radnych (gmin, powiatów i województw samorządowych), a także na wójtów (burmistrzów i prezydentów miast).
Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się po raz pierwszy na podstawie ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 z późn. zm.),
która sposób kompleksowy reguluje zagadnienia wyborcze.
Najbardziej rewolucyjna zmiana dotyczy
wyborów samorządowych do rad gmin, które
nie są miastami na prawach powiatu. Wprowadzono w nich okręgi jednomandatowe.
Oznacza to, że w każdym okręgu wyborczym
zostanie wybrany jeden radny. Wygra ten,
który uzyska największą liczbę głosów.
Postanowieniem Komisarza Wyborczego
w Warszawie z dnia 22 września 2014 roku

została powołana Miejska Komisja Wyborcza
w Serocku w następującym składzie:
1. Bilińska Anna, Ludwinowo Zegrzyńskie, KWW Tadeusza Salwin
2. Broniszewski Piotr, Serock, KWW Serock Łączy
3. Falkowski Roman Euzebiusz, Cupel,
KKW SLD Lewica Razem
4. Iwan-Kochańska Marta, Marynino,
KWW Nowoczesny Serock
5. Krzyczkowska Emilia, Szadki, KWW
Wspólnota Lokalna
6. Melion Alicja, Serock, KWW Sylwestra
Sokolnickiego
7. Olszewska Krystyna Janina, Wierzbica,
KWW Iwony Gryc
8. Rutkowska Joanna, Serock, KWW Grażyny Woźnickiej Porozumienie i Dialog
9. Wilczyńska Julia Maria, Zegrze, KW
Prawo i Sprawiedliwość

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Burmistrz Miasta
i Gminy Serock zwołał pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku na dzień 23 września 2014 r. Komisja
w wyniku przeprowadzonego głosowania
dokonała wyboru Pani Alicji Melion na
Przewodniczącego Komisji oraz Pani Krystyny Olszewskiej na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej
mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pokój nr 26 tel. 22 782 88
12, 22 782 88 00.
Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzenia wyborów samorządowych na
terenie gminy Serock znajdują się i będą na
bieżąco zamieszczane na stronie internetowej
www.bip.serock.pl w zakładce Wybory samorządowe 2014.

Spotkania burmistrza
z mieszkańcami Karolina i Kani Nowej
 KAROLINO
Na zaproszenie pani Sołtys Zoﬁi Łaniewskiej, 29 sierpnia, Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki spotkał się
z mieszkańcami wsi Karolino. Była to okazja aby
zapoznać mieszkańców z bieżącymi sprawami
dotyczącymi gminy, a także przedstawić najważniejsze plany na przyszłość. W trakcie merytorycznej dyskusji padło ze strony mieszkańców
wiele pytań dotyczących budowy i modernizacji
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infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja), budowy chodnika przez Karolino, utrzymania dróg lokalnych. Wiele pytań dotyczyło takżegospodarki odpadami komunalnymi.
W spotkaniu udział wzięli również Artur
Borkowski Przewodniczący Rady Miejskiej
i Józef Zając Z-ca burmistrza. W ponad dwugodzinnej dyskusji poruszono wiele spraw,
którymi żywo interesująsię mieszkańcy Karolina. Spotkanie, w którym brało udział blisko

40 osób, było potrzebne dla mieszkańców i
dla urzędników.
W związku z kończącą się kadencją burmistrz podziękował pani Sołtys i mieszkańcom za lata współpracy, wszelkie wnioski
i inicjatywy.
 KANIA NOWA
W sobotę 30 sierpnia, na zaproszenie
pani Sołtys Teresy Wierzbickiej, burmistrz

Sylwester Sokolnicki spotkał się z mieszkańcami Kani Nowej. W spotkaniu brał udział
również z-ca Józef Zając. Na wstępie burmistrz dość szczegółowo zapoznał zebranych
z inwestycjami,które realizowane są na tym
obszarze. Najważniejsze z nich, to rozpoczęta odbudowa zapory bocznej na Bugu,
na odcinku Łacha – Kania, o długości około 5,5 km. W czasie realizacji tej inwestycji,
o którą władze gminy zabiegały od 2007
roku, zostanie wykonane - między innymi wzmocnienie i podwyższenie korony istniejącego nasypu. Zapory zostaną zabezpieczo-

ne przed bobrami, wykonany będzie drenaż,
a korpus wału uszczelniony. Prace budowlane, które trwać będą do października 2015
roku, wykonuje ﬁrma SKANSKA. Burmistrz
Sokolnicki poinformował, iż kończy się również procedura wyłonienia wykonawcy na
modernizację drogi powiatowej na odcinku 0+950. - inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Legionowie. Wiele uwag i pytań
mieszkańców dotyczyło zimowego i letniego
utrzymania dróg. Zgłoszono też wiele problemów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a zwłaszcza pozostawienie przez

właścicieli nieruchomości odpadów po wyznaczonym terminie odbioru, co powoduje
zaśmiecenie pasa drogowego i lasów. Zgłaszano również uwagi dotyczące zmiany rozkładu
jazdy komunikacji lokalnej. Złożono wiele
wniosków dotyczących budowy gazociągu
i oświetlenia ulicznego. Wspólne rozmowy na
spotkaniu, które zgromadziło ponad 30 osób,
okazały się ważne dla każdej ze stron.
Na zakończenie burmistrz podziękował
pani sołtys za zaproszenie, zaś wszystkim za
blisko 4 - letnią współpracę i aktywne uczestnictwo w życiu gminy.

List otwarty Rady Seniorów
do społeczności seniorów i emerytów
Informujemy społeczność seniorów i emerytów Miasta i Gminy Serock, że uchwałą
Nr 438/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31marca 2014 r. powołano Radę Seniorów
Miasta i Gminy Serock.
Zarządzeniem Nr 154/B/2014 Burmistrza
Miasta i Gminy Serock z dnia 30 czerwca 2014
r. powołano Radę Seniorów w składzie 10 osobowym.
Rada Seniorów powstała z inicjatywy seniorów chcących swoje sprawy „wziąć we własne ręce,” żeby poprawić jakość życia i godnego
starzenia się poprzez wyznaczone w statucie
zadania.

Zwracamy się do Was z prośbą o informację
o waszych problemach z jakimi się borykacie,
o Waszych potrzebach i marzeniach. Marzenia
ma się zawsze niezależnie od wieku i często trudno je spełnić z powodu spraw prostych, z którymi
w pojedynkę możecie sobie nie poradzić.
Seniorzy, nie jesteście sami. Jesień życia
może być bardziej znośna, aktywność w każdej
dziedzinie pozwala zapomnieć o smutku, bólu
i samotności.
Podzielcie się z innymi waszymi umiejętnościami i wiedzą dla własnej satysfakcji
i podziwu przez waszych bliskich i najbliższe
środowisko.

Rada Seniorów jest po to, by pomóc wam
rozwiązywać trudne sprawy, ułatwić kontakt
z urzędnikami, placówkami medycznymi i innymi organami, z którymi z konieczności wiąże się Wasze Zycie Zwracamy się do wszystkich
seniorów z Miasta i Gminy Serock o zgłaszanie
wszelkich uwag i propozycji abyśmy mieli jak
najpełniejszą świadomość potrzeb seniorów.
Prosimy o listy z uwagami w różnej formie,
składane do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy zaadresowane do Rady Seniorów Miasta
i Gminy Serock. Wszystkie będą przeczytane
z uwagą. Rozważane będą wszystkie sprawy.
Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock

Sukces dzielnicowego policji w Serocku
Dzielnicowy st. asp. Mariusz Łapiński ma
39 lat. Pracę w Policji rozpoczął 17 lat temu
w pionie prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Na początku pracował
w Kompanii Patrolowo Interwencyjnej na
warszawskim Śródmieściu. Następnie pełnił
służbę w Wydziale Patrolowo Interwencyjnym w Warszawie. Od stycznia 2002 roku
pracuje w Komisariacie Policji w Serocku.
We wrześniu 2006 roku został awansowany
na stanowisko dzielnicowego tut. Komisariatu i tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Był
wielokrotnie nagradzany za uzyskane wyniki w służbie w tym najważniejszą nagrodą
Komendanta Stołecznego Policji otrzymaną
w grudniu 2004 roku. Do 15 maja 2013 roku
opiekował się rewirem numer 14 obejmującym miejscowości Serock, Stasi Las, Jadwisin,
Borową Górę i Zegrze. Po 15 maja 2013 roku
nastąpił nowy podział rejonów i st. asp. Mariusz Łapiński został dzielnicowym Serocka.
W tym roku dzielnicowy st. asp. Mariusz
Łapiński wziął udział w corocznie organi-

zowanym w Policji konkursie „Dzielnicowy
Roku”, gdzie na poziomie powiatowym zajął
I miejsce. W konkursie biorą udział wszyscy
dzielnicowi. Rozwiązują testy i zadania z wiedzy ogólnopolicyjnej oraz z zakresu działań
podejmowanych przez dzielnicowych.
Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:
1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem
osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń
mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego

2. realizowanie zadań z zakresu proﬁlaktyki społecznej
3. realizowanie zadań z zakresu ścigania
sprawców przestępstw i wykroczeń
4. kontrolowanie przestrzegania prawa
powszechnie obowiązującego oraz przepisów
prawa miejscowego
Ponadto dzielnicowy st. asp. Mariusz Łapiński jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
zajmującym się coraz bardziej rozpowszechniającym się zjawiskiem „przemocy w rodzinie”
oraz członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Serocku.
Jak stwierdził dzielnicowy „podczas swojej
służby dbam o wzrost poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców oraz wzmocnienie wizerunku Policji i zaufania społeczeństwa oraz dążę aby we
wszystkich działaniach, które podejmuję priorytetem był zawsze drugi człowiek”.
Panu Mariuszowi serdecznie gratulujemy
wyróżnienia!
Redakcja
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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„Dzik jest dziki, dzik jest zły…?”
Pod koniec sierpnia 2014 roku, w Urzędzie
Miasta i Gminy w Serocku zorganizowane zostało z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy
Serock – Sylwestra Sokolnickiego spotkanie
dotyczące nietypowego, ale jakże ważnego problemu, powodowanego przez nadmierną liczbę
dzików, które w ostatnim czasie obserwujemy
na terenie całego kraju, również na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczył Starosta
Legionowski – Jan Grabiec, współdziałający ze
starostą doradca ds. łowiectwa – Pan Zenon
Chojnacki, a także przedstawiciele wszystkich
kół łowieckich, mających swoje obwody na
terenie naszej gminy: Koła Łowieckiego Orlik
II, Koła Kuropatwa oraz Wojskowego Koła Łowieckiego im. Tradycji Łowieckich.
To robocze spotkanie miało na celu, o co
apelował burmistrz, rozpoczęcie wspólnych,
przemyślanych działań, których celem byłoby zmniejszenie uciążliwości powodowanej przez stada dzików. Zjawisko zgłaszają
bowiem już nie tylko rolnicy, którym dziki
niszczą uprawy rolne, powodując tym samym
dotkliwe straty ﬁnansowe ale również mieszkańcy gminy, dla których dziki, pojawiające
się w okolicach nieruchomości, czy wręcz
wkraczające na ich teren, stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest
również zagrożenie bezpieczeństwa powodowane w przypadkach kolizji drogowych,
zarówno dla osób uczestniczących w zdarzeniach jak i samych zwierząt.

Z pełnego dyskusji spotkania wypłynęło
kilka ważnych wniosków. Rzeczywiście problem jest niezmiernie trudny do rozwiązania.
Populacja dzików w ostatnich latach znacznie
wzrosła. Problem postępuje na terenach zurbanizowanych, ponieważ „przyroda wraca na
swoje miejsce”, a obszary te są w większości już
zamieszkałe. Zwiększenie odstrzału dzików nie
rozwiąże całości problemu, poza tym tak naprawdę jest trudny do zrealizowania w takiej
gminie jak nasza, gdzie zabudowa jest „poszatkowana” skrawkami lasów, pól uprawnych
i ugorów. Odstrzał jest skuteczny i możliwy do
zrealizowania w stosunku do dzików, które żyją
w lasach i w bezpośrednich okolicach lasu. Problemem jest strzelanie do dzików, które urodziły
się na obrzeżach miast, wśród działek budowlanych. One bowiem są tak oswojone z człowiekiem, że nie przeszkadza im nasza obecność,
a niemożliwym jest strzelanie do dzików w terenie zabudowanym. I tu duża rola spoczywa na
rolnikach i mieszkańcach gminy. Po pierwsze

Polskie rocznice
rolnicy muszą współpracować z kołami łowieckimi, w zakresie zabezpieczania swych upraw
i odstraszania dzików. Na rynku dostępne są
preparaty zapachowe odstraszające zwierzęta. Ich odpowiednie dawkowanie pozwala na
zabezpieczenie upraw. Skuteczne są również
ogrodzenia tzw. „elektryczne pastuchy” o także odstraszanie hukowe. Niezbędna jest także
rozważność i przemyślane zachowania mieszkańców. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że tak
naprawdę sami robimy dużo aby zwabiać dziki
w okolice swoich miejsc zamieszkania. Podstawowe nasze błędy, które przyciągają dziki to
dokarmienie zwierząt. Często sami wyrzucamy
zwierzętom pozostałości jedzenia, a to powoduje przyzwyczajanie zwierząt do miejsc, gdzie bez
wysiłku zostaną nakarmione. Poza tym chociażby brak odpowiedniej dbałości o drzewka
owocowe, na naszych działkach, pod którymi
systematycznie nie są zbierane spadłe owoce,
a także wyrzucanie skoszonej trawy i innych
odpadów biodegradowalnych do kompostowania, często na tereny pustych działek w naszych
okolicach. To wszystko przyciąga dziki nawet
z odległości 1-2 km. Nie bez znaczenia jest również niewystarczające ogrodzenie posesji, często
nawet jego brak.
Jak pokazało spotkanie problem jest bardzo złożony i na pewno niemożliwy do rozwiązania bez współpracy i zaangażowania
zarówno urzędów, kół łowieckich, a także
bezpośrednio mieszkańców gminy.
OŚRiL

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 13.10.2014 r.
c) Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.
o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.
d) Powiatowego Urzędu Pracy.
Szkolenia obejmować będą następujące zagadnienia:
• Specyfika realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
• Opis zasad aplikowania o środki w ramach:
• Prawa i obowiązki beneficjenta realizującego projekty unijne.
a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
• Omówienieprzykładowych projektów realizowanych w Gminie
b) Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu
Serock.
Zegrzyńskiego,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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
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31 sierpnia 2014 roku, o godzinie 18.00
spotkaliśmy się na serockim rynku, by wspólnie uczcić polskie rocznice.
Wrzesień nieodłącznie wiąże się z ważnymi dla Polski wydarzeniami historycznymi.
W bieżącym roku był on szczególnie uroczysty, bowiem obchodziliśmy okrągłe rocznice
historycznych wydarzeń. 1 września minęła
75 rocznica napaści Niemiec na Polskę, która
zapoczątkowała II wojnę światową. 17 września – to 75 rocznica - ataku Związku Sowieckiego na Polskę. Z tymi wydarzeniami wiąże
się rocznica przypadająca na 27 września,
kiedy zaczęło funkcjonować Polskie Państwo
Podziemne.

Wrześniowe rocznice były również dobrą
okazją, by wspomnieć o 34. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które de
facto zapoczątkowały powstanie „Solidarności”, a w dalszej kolejności – przemiany roku
1989, związane z nimi reformy i obalenie komunizmu.
W czasie niedzielnej uroczystości nauczyciele z Zespołu Szkół w Zegrzu wprowadzili zgromadzonych w tematykę historyczną, związaną z obchodzonymi rocznicami.
Przedstawiciele oświaty, gminnych straży
pożarnych i stowarzyszeń złożyli pod tablicą pamiątkową wiązanki i znicze – symbol
pamięci i wdzięczności Bohaterom, którzy

walczyli o Wolną Polskę. Na rynku stanął
symboliczny pomnik, zabrzmiały pieśni patriotyczne, okolicznościowy wiersz, wśród
zgromadzonych dało się słyszeć rozmowy
o zagrożonych dziś wartościach. Dziś, kiedy
Europa i świat mierzą się z wieloma zagrożeniami, wartości takie jak Wolność i Patriotyzm nabierają szczególnego znaczenia.
Obecność mieszkańców zgromadzonych
tego dnia na rynku była pięknym świadectwem solidarności i zaangażowania w ocalanie historii. W imieniu władz samorządowych serdecznie dziękujemy za Państwa
udział w uroczystości.
Redakcja

Wystawa kur rasowych

Podczas Święta Darów Ziemi 2014, które odbyło się w dniu 7 września 2014 w Woli
Kiełpińskiej, po raz pierwszy na terenie naszej
gminy, zorganizowany został dla uczestników
festynu dożynkowego pokaz kur rasowych.
Ta niecodzienna wystawa była możliwa dzięki nawiązaniu kontaktu ze Stowarzyszeniem
Hodowców Drobiu Rasowego Czubatka Polska, którego prezesem jest mieszkanka naszej
gminy Pani Wanda Rakoczy.
Stowarzyszenie „Czubatka Polska” działa od
2004 roku. Zrzesza członków w różnym wieku
– od uczniów do emerytów, których połączyła
wspólna pasja hodowlana. Głównym zadaniem
stowarzyszenia , wpisanym w statut organizacji,
jest tworzenie nowych i odtwarzanie ginących
rodzimych ras drobiu. Odwiedzający wystawę
zorganizowaną w Woli Kiełpińskiej mogli nie
tylko podziwiać przepiękne, a zarazem nietypowe i ciekawe rasy polskich kur, ale również mogli przyjrzeć się unikatowym rasom królików,
niespotykanym w „zwyczajnych” kurnikach
i zagrodach. Zorganizowany pokaz był również

wspaniałą okazją do pogłębienia wiedzy, ponieważ pokazowi towarzyszyło szkolenie otwarte,
dla wszystkich zainteresowanych tematyką drobiu. Rozmowy z hodowcami były zatem okazją
do uzyskania porad, a także wymiany doświadczeń w zakresie hodowli zwierząt zaprezentowanych gatunków.

Wystawa wzbudziła ogromne zainteresowanie, mamy nadzieję, że w następnym roku,
podczas obchodów Święta Darów Ziemi, po raz
kolejny uda się zorganizować ten barwny pokaz.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
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Wyjazd studyjny
W dniach 18-19 września 2014 roku odbył się wyjazd studyjny nt. dobrych praktyk
w zakresie prowadzenia gospodarstw wiejskich, zorganizowany przez Urząd Miasta
i Gminy w Serocku. Organizacja wyjazdu
była możliwa dzięki zawarciu umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jagiellońskiej
26, reprezentowanym przez Pana Radosława
Rybickiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Pana Kazimierza Porębskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a Miastem i Gminą
Serock, reprezentowaną przez Pana Sylwestra
Sokolnickiego – Burmistrza Miasta i Gminy
Serock. Przedmiotowa umowa realizowana
jest w ramach środków z Pomocy Technicznej
PROW 2007-2013, Schemat III Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich, projekt „Wizyty studyjne KSOW – 2014 rok”.
Uczestnikami wyjazdu byli przede
wszystkim sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz właściciele gospodarstw
agroturystycznych z terenu gminy Serock.
Podczas wyjazdu studyjnego odbyły się dwa
szkolenia: na temat „Kompleksowej i nowoczesnej hodowli koni”, przeprowadzone w
Ośrodku Agroturystycznym AGROFOOD
S.A. w Grabowcu k. Torunia oraz dotyczące

Grand Prix dla Jadwisina w V Festiwalu Aktywności
Społecznej i Kulturalnej Sołectw

„Ekologicznej uprawy roślin”, przeprowadzone w Gospodarstwie ekologicznym Aleksandry i Mieczysława Babalskich, w którym
stosowane są metody ekologiczne od 1986 r.
Gospodarstwo znajduje się w miejscowości
Pokrzydowo - gmina Zbiczno.
Pierwszy dzień szkolenia pozwolił uczestnikom wyjazdu na pogłębienie wiedzy m.in. w
zakresie stanu pogłowia koni i jakości hodowanych koni w Polsce i na świecie, organizacji
identyﬁkacji rejestracji koniowatych. Uczestnikom przedstawione zostały cechy charakterystyczne poszczególnych ras koni. m.in. koni
ras prymitywnych, kuców i koni małych, koni
zimnokrwistych i koni ras szlachetnych
Podczas drugiego dnia szkolenia uczestnicy
zostali zapoznani z uprawą ekologiczną zbóż,

takich jak orkisz, płaskurka i samopsza oraz z
produkcją Bio makaronu, kasz, mąk razowych,
płatków zbożowych i innych produktów zbożowych pochodzących z upraw ekologicznych.
Obydwa szkolenia spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników wyjazdu, którzy pozyskaną wiedzę będą mogli
wykorzystać w swoich gospodarstwach.
Anna Socha

Kolorowy Jadwisin – reprezentujący
gminę Serock - zwyciężył w rywalizacji 7
sołectw z gmin położonych w obszarze Lokalnej Grupy Działania Związku Stowarzyszeń „Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego”.
Dąbrówka, Jabłonna, Nieporęt, Radzymin,
Serock, Somianka, Wieliszew były reprezentowane przez wybrane wsie.
Tegoroczny festiwal odbył się, w słonecznej i niezwykle gorącej atmosferze, podgrzewanej występami scenicznymi, które
towarzyszyły tłumom gości przybyłych na to
niezwykłe wydarzenie. Organizatorem festiwalu ukazującego potencjał tkwiący w mieszkańcach sołectw był laureat zeszłorocznej festiwalowej rywalizacji, Stare Załubice z gminy
Radzymin.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

So³ectwo Stanis³awowo zaprasza na

Œwiêto D y n i
w Stan i s ³ a w o w i e
11 paŸdziernika 2014
- godz 1 3 . 0 0 p l a c p r z y O S P

II Za w o d y S o ³ e c t w o P u c h a r J e s i e n i
Konkurs kulinarny “Potrawa
Konkurs “Najpiêkniejsza
Konkurs “RzeŸba

z dyni”

Sołectwa prezentujące swe osiągnięcia,
historię, różne aktywności, rękodzieło, kulinaria i siebie samych jako mieszkańców
utożsamiających się z miejscem, w którym
żyją, stworzyły niezwykłe, odmienne i niepowtarzalne stoiska. Prezentacje stoisk oraz
smaki kuchni regionalnych oceniane były
przez 3-osobowe kapituły. Występy sceniczne
poddane były ocenie 4- osobowego jury, a całość kreacji przygotowanych przez sołectwa
oceniali goście, których głosami przyznano

nagrodę publiczności – otrzymało ją sołectwo
Stare Załubice.
Publiczność żywo uczestnicząca w świetnej zabawie, krzepiła się w stoiskach sołectw
mnóstwem własnoręcznie przygotowanych
przez mieszkańców potraw, ciast, napojów
i napitków.
Stoisko Jadwisina - najwyżej ocenione
przez kapitułę, zdobyło I miejsce w tej kategorii. Przygotowane siłami mieszkańców wspieranych przez sołtysa Jarosława Pielacha było
niezwykle ciekawą, intrygującą, harmonijną
i atrakcyjną prezentacją dorobku, aktywności
i umiejętności mieszkańców, a także funkcjonujących w Jadwisinie IHAR-u i Klubu Mila.
Smaki kuchni jadwisińskiej, były tak
rewelacyjne, że przyciągały nieprzerwanie
tłumy zgłodniałych gości – kapituła festiwalu nagrodziła je oczywiście I miejscem w tej
kategorii.
Występ sceniczny – otrzymał II lokatę
w tej kategorii. Zwrócił uwagę widzów i kapituły brawurowym wykonaniem piosenki
„Kolorowy Jadwisin” przygotowanej przez
mieszkańców specjalnie na festiwal i wy-

śpiewanej przez mieszkankę Jadwisina Alicję
Herod. Wszystkich oczarowała gra jadwisińskich muzyków, występy Zespołu Violinki
i Oli Szymborskiej, urokliwy taniec Alexii.
Podsumowaniem rywalizacji sołectw
było uroczyste wręczenie pucharów, nagród
i dyplomów przez Prezesa Zarządu LGD,
Edwarda Trojanowskiego oraz przedstawicieli kapituł w poszczególnych kategoriach.
Sołtys zwycięskiej wsi Jadwisin, Jarosław
Pielach, odebrał z nieukrywaną radością 3
puchary:
- I miejsce za prezentacje stoiska,
- I miejsce za smaki kuchni regionalnej,
- II miejsce za występ sceniczny
ora nagrodę GRAND PRIX
Mieszkańcy Jadwisina i gminy Serock
w towarzystwie burmistrza Sylwestra Sokolnickiego i zastępcy burmistrza, Józefa Zająca
przyjęli owacyjnie to spektakularne zwycięstwo, które oznacza, że gmina Serock będzie
gospodarzem przyszłorocznego festiwalu.
Gratulujemy Jadwisinowi wielkiego sukcesu.
Beata Roszkowska

dynia”

z dyni”

Wizyta “Dyniolandu”
z Wieliszewa
Na zakoñczenie zapraszamy
mi³oœników dyñ
do biesiadowania przy grillu
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SEROCKI

nia, porwano na strzępy i podeptano zwoje Tory. W jednej
z relacji mówi się, że przez jakiś czas zrobiono z synagogi
stajnię. Na ludność żydowską nałożono kontrybucję, a 15
września kilkuset osobową grupę mężczyzn popędzono
przez Pułtusk do Ciechanowa. Niektórzy młodzi Żydzi przedostali się na teren okupacji sowieckiej, doświadczając później represji sowieckich w obozach pracy jak wspominany
na tych łamach Gerszon Mida, który z Białegostoku został
wywieziony do republiki Komi.
Po ustaniu działań wojennych Serock wraz z dużą częścią powiatu pułtuskiego (Kreis Ostenburg) został włączony
do tzw. Rejencji Ciechanowskiej, która wraz z powiatem
Suwałki została wcielona do Rzeszy niemieckiej pod nazwą Prus Południowo-Wschodnich. Serock znalazł się przy
granicy z Generalną Gubernią - umieszczono tu posterunek
staży granicznej, który na swoją siedzibę zajął znajdującą
się przy rynku, kamienicę Sajnogów.

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 44 - SEROCK

Serocki wrzesień 1939 r.
75. rocznica wybuchu II wojny światowej uświadomiła nam, że żyją teraz już bardzo nieliczni świadkowie pamiętnego września
1939 r., którzy wówczas byli dziećmi. O wydarzeniach poprzedzających wojnę też wiemy niewiele.

Obóz niemieckiej kolumny sanitarnej przed wkroczeniem do Serocka

Manifestacja na rynku
W obliczu niemieckiego zagrożenia odbywały się
manifestacje oraz zbierano pieniądze na zakup uzbrojenia
dla polskiej armii. Takie organizacje ja „Strzelec” oraz Liga
Kolonialna i Morska bardziej się uaktywniły, a dla potrzeb
ćwiczeń przysposobienia wojskowego zbudowano w Serocku strzelnicę. W sytuacji gdy nadejście wojny było pewne
część rezerwistów została zmobilizowana już latem. Starsi
wiekiem rezerwiści, zostali wezwani dopiero po wybuchu
wojny. Wyruszyli zgodnie z przydziałami do swoich jednostek, ale często nie byli w stanie do nich dotrzeć. Posiadacze motocykli przekazali je wojsku, a gospodarze z Serocka
i okolicznych wsi posiadający konie zostali wyznaczeni do
ewakuacji Zegrza.
Serock znajdował się dość daleko od granicy z
Niemcami, ale w rejonie głównych punktów oporu jakimi były Warszawa i Modlin, dlatego jego mieszkańcy
doświadczyli okrucieństw wojny już 5 września. Około
południa niemieckie samoloty dokonały nalotu na mia-
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Niemieccy motocykiści przy jednym
z gospodarstw w zachodniej części Serocka

sto. Pierwsze bomby spadły na wały napoleońskie, które
Niemcy pewnie przez pomyłkę wzięli za pozycje obronne, następnie uderzono jednak na centrum miasta - w
rejonie ulic 3 Maja i Tadeusza Kościuszki. Bomby spadły
na domy Jakowa Graniewicza, Jakowa Rosenberga, Arona Lejby Zylbersztajna, Kuźnickiego i Motela Mendzelewskiego.
Najbardziej tragiczne w skutkach było traﬁenie bomby w dom Rosenberga, jeden z największych domów w
mieście, znajdujący się na rogu ulic 3 Maja i Kościuszki, w
miejscu gdzie obecnie stoi Dom Handlowy „Wodnik”. W
piwnicach tego domu schroniło się blisko 100 osób, mieszkańców Serocka i uciekinierów z sąsiedniego miasta Nasielska. Relacje mówią o różnej liczbie zabitych. Podawane są
liczby od 40 do 72 osób. Wiadomo, że zginęła część rodziny
właściciela, kilkanaście osób znanych z imienia i nazwiska
jak przedstawiciele rodzin Przykorskich, Kanarków i Pieńków. Część osób nie została jednak zidentyﬁkowana, stąd

też m.in. problem w ustaleniu dokładnej liczby oﬁar. Po tragedii wszyscy zostali pochowani na cmentarzu żydowskim
we wspólnej mogile.
Pierwsi Niemcy pojawili się w Serocku w sobotę
9 września około godz. 16. Była to grupa motocyklistów,
która nadjechała od strony Zegrza. Miasto zostało w całości zajęte przez Niemców w nocy z 9 na 10 września przez
oddziały 217 DP. Po oddziałach liniowych wkroczyły też
służby kwatermistrzowskie i sanitarne. Kompania sanitarna zajęła np. gmach szkoły powszechnej. Swoje rządy
w mieście Niemcy rozpoczęli od rabowania żydowskich
sklepów, przy okazji nie oszczędzając też polskich domów
i sklepów.
Na ulicy Zakroczymskiej właściciel polskiego sklepu
Czesław Malinowski (lat 32) broniąc swojej własności zabił niemieckiego żołnierza. Rozwścieczeni Niemcy spędzili
mieszkańców na rynek i zapowiedzieli represje. W odwecie
11 września rozstrzelano Czesława Malinowskiego i trzech
jego sąsiadów, a mężczyzn narodowości żydowskiej w wieku od 15 do 45 lat zamknięto w synagodze, która została
wcześniej zbezczeszczona - porozbijano pulpity do czyta-

Ul. Kościuszki z ruionami domu Rosenberga

Tekst i zdjęcia:
Sławomir Jakubczak

Niemieccy żołnierze przed szkołą w Serocku

Skrzyżowanie ul. Kościuszki i 3 Maja
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Darami ziemi

gospodarze podziękowali za tegoroczne plony

Tegoroczną biesiadę w Woli Kiełpińskiej
zakończył występ zespołu Larmodzieje, prezentując polskie utwory biesiadne i porywając do tańca ostatnich uczestników festynu.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że odchodzące lato upodobało sobie Wolę Kiełpińską
na miejsce swojej ostatniej zjawiskowej prezentacji. To już kolejny rok, kiedy zgromadzonym na Święcie Darów Ziemi towarzyszy
piękna pogoda, sprawiając, że przyniesione
przez przedstawicieli sołectw i gminnych instytucji dożynkowe kosze i wieńce pod sceną
wyglądają jeszcze bardziej efektownie.

W dziękczynieniu

za tegoroczne plony

Dary ziemi zostały najpierw złożone na
ołtarzu kościoła w Woli Kiełpińskiej i pobłogosławione przez księdza Andrzeja Marchlewskiego, który – nota bene – dzień wcześniej podczas uroczystego ingresu oﬁcjalnie
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objął stanowisko proboszcza paraﬁi w Woli
Kiełpińskiej.
Po dziękczynieniu na uroczystej Eucharystii, oﬁarujący dary przeszli w korowodzie na
plac koło kościoła, gdzie jak co roku odbywał
się festyn.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki – gospodarz uroczystości
– powitał towarzyszących mu na scenie przybyłych gości: Zenona Durkę - Posła na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, Przemysława Cichockiego – reprezentującego wicepremiera
Janusza Piechocińskiego, Radosława Rybickiego - Dyrektora Departamentu Rolnictwa
i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego, Edwarda Trojanowskiego – Prezesa Zarządu Związku Stowarzyszeń
Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego, Artura

Borkowskiego – Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Serocku, księdza Andrzeja Marchlewskiego i księdza Mieczysława Zdanowskiego oraz wszystkich uczestników Święta
Darów Ziemi. Wspólnie powitaliśmy również
Tomasza Gęsikowskiego, który 1 września
objął stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury
w Serocku.

Na ludowo
i nie tylko

Po symbolicznym podzieleniu dożynkowego chleba i występie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Pułtusk, przy dźwiękach której na niebie prezentował się i okazjonalnym
napisem witał zgromadzonych Mistrz Świata
w motoparalotniarstwie Paweł Kozarzewski,
rozpoczęła się tegoroczna zabawa. Publiczność skutecznie rozruszał Paweł Stasiak z zespołem PAPA D, przypominając największe
przeboje zespołu znanego kiedyś jako Papa
Dance, ale również wykonując nowe utwory
zespołu. Okazuje się, że grupa, która istnieje
na polskiej scenie muzycznej od trzydziestu
lat, ma w gminie Serock wielu fanów – nie
tylko tych, którzy pamiętają ich pierwsze lata
działalności.
Po konkursach sportowych na Najsprawniejsze sołectwo, w których przedstawiciele
sołectw musieli wykazać się sprawnością pokonując prowadzoną taczką przygotowany tor
przeszkód, czy zmierzyć się między sobą - grupowo - na prowizorycznych nartach, na scenę
zaproszono laureatów konkursów gminnych.
Wyniki konkursów przedstawiamy poniżej.
Nie sposób jednak nie wspomnieć w tym mo-

mencie o sołectwie Jadwisin, które poprzedniego dnia zdeklasowało innych uczestników
Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej
Sołectw w Starych Załubicach, zdobywając
Grand Prix. To był szczęśliwy weekend dla Jadwisina, bowiem sołtys Jarosław Pielach odebrał również tego dnia kilka nagród w konkursach gminnych. Serdecznie gratulujemy.
Podczas tej efektownej uroczystości, którą
kultywujemy regionalne tradycje, nie mogło
zabraknąć występu Ludowego Zespołu Artystycznego „Serock”. Polki, kujawiaki, oberki
– choć prezentowane nie po raz pierwszy
– przykuły uwagę publiczności, gromadząc
pod sceną - szczególnie - bliskich członków
zespołu oraz jego sympatyków.

Dziękujemy

za obecność

Festynowi towarzyszyły oczywiście stoiska promocyjne i gastronomiczne. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się wystawa zabytkowych aut i motorów sołtysa Jadwisina Jarosława Pielacha, czy zwierzęta (piękne kury
i króliki) prezentowane przez Stowarzyszenie
Hodowców Drobiu Rasowego czubatka Polska, które reprezentowała m.in. Prezes stowarzyszenia, Wanda Rakoczy z Serocka.
Jak co roku przedastawiciele Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie zaprezentowali różnorodne okazy ziemniaków i przygotowane pyszności kulinarne,
którymi częstowali uczestników tegorocznego święta.

Równie chętnie uczestnicy odwiedzali
również stoisko Pawła Kozarzewskiego, wysłuchując opowieści o jego pasji – motoparalotniarstwie i odniesionych w tej dyscyplinie
sukcesach.
W imieniu Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego dziękujemy obecnym na tegorocznym Święcie Darów Ziemi w Woli
Kiełpińskiej za wspólną zabawę. Trudno
wymienić wszystkie osoby i instytucje, do
których kierujemy słowa szczerego uznania, mamy jednak nadzieję, że przyjmiecie
tę naszą - niewypowiedzianą - wdzieczność. Dziękujemy wszystkim wystawcom,
członkom gminnych Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowane stoiska gastronomiczne i współpracę, sponsorom nagród
oraz wszystkim, którzy wsparli organizację tegorocznej uroczystości. Serdecznie
pozdrawiamy tych, którzy odwiedzili nasze stoisko promocyjne, biorąc udział w
zabawach. Mamy nadzieję, że spotkamy
się za rok.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

15

Regaty o puchar Przewodniczącego Związku Gmin
Zalewu Zegrzyńskiego, Nieporęt – Serock 30. sierpnia 2014 r.

Laureaci

konkursów:

W konkursie na Najsprawniejsze sołectwo
udział wzięły cztery drużyny. Pierwsze miejsce i vouchery na kolację w Instytucie Rozwoju Biznesu zdobyło sołectwo Skubianka,
drugie miejsce i vouchery na kolację w Hotelu
Pan Tadeusz zdobyło sołectwo Jadwisin, trzecie miejsce i vouchery na basen i kręgle w Hotelu Narvil przypadły sołectwu Stanisławowo.
PSB Mrówka ufundowało także dla laureatów
trzech pierwszych miejsc taczki, które uczestnicy wykorzystywali wcześniej w konkursie
sprawnościowym.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy nagrody zdobyli: pierwsze miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Maryninie, drugie miejsce – sołectwo Ludwinowo
Dębskie, trzecie miejsce – sołectwo Dosin.
W konkursie na najpiękniejszy dożynkowy
kosz: pierwsze miejsce przypadło Borowej
Górze, drugie – sołectwu Bolesławowo,
trzecie miejsce - sołectwu Kania Polska.
Nagrodę publiczności zdobyło sołectwo Jadwisin.
Nagrody dla laureatów, w postaci biletów
na spektakl w Teatrze Kwadrat, dotowane
zostały przez ”Europejski Fundusz Rolny na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”.
Przypominamy także laureatów konkursu „Moja posesja moja pasja”:
I miejsce w kat. zabudowana nieruchomość - ogród p. Anny Cieślak z Dosina
I miejsce w kat. zabudowana nieruchomość - ogród p. Cecylii Rosolskiej z Serocka
II miejsce w kat. zabudowana nieruchomość - ogród p. Jadwigi Jońskiej z Jadwisina
III miejsce w kat. zabudowana nieruchomość - ogród p. Moniki Raszyńskiej ze Stasiego Lasu
Wyróżnienie w kat. zabudowana nieruchomość - ogród p. Ilony Godlewskiej z Jachranki
I miejsce w kat. działka rekreacyjna ogród p. Tadeusza Pontka z Nowej Wsi
Wyróżnienie w kat. gospodarstwo rolne
- p. Wiesława Kopka z Jachranki
Gratulacje i podziękowania za współpracę, od Burmistrza Miasta i Gminy Serock
odebrały również przedstawicieli gminnych
Kół Gospodyń Wiejskich.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Agnieszka Woźniakowska
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Kotliewicz; II miejsce jacht INNA sternik
Wiesław Zmysłowski; III miejsce jacht 60-tka
sternik Grzegorz Penkala
Klasa Tango
I miejsce jacht ROZWIANY DYM - sternik Jacek Paluszkiewicz; II miejsce jacht NIEUCHWYTNY CEL - sternik Mariusz Sternicki; III miejsce jacht BŁĘKITNY WIATR
- sternik Michał Nischk
KLASYFIKACJA BEZWZGLĘDNA
I miejsce jacht PULSAR; II miejsce jacht
SŁONI; III miejsce jacht LIDA
Na zakończenie wakacji Związek Gmin
Zalewu Zegrzyńskiego zorganizował regaty
żeglarskie, na „patelni” Jeziora Zegrzyńskiego. Były one ostatnim zadaniem realizowanym w ramach projektu „Budowanie marki
Jezioro Zegrzyńskie” doﬁnansowanego ze
środków unijnych PO RYBY 2007 – 2013.
W regatach wystartowało 15 jachtów. Biuro
regat w hotelu 500 prowadził Piotr Mulik dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. Tu
zarejestrowali się wszyscy uczestnicy i otrzymali od Organizatora czapeczki żeglarskie promujące Jezioro Zegrzyńskie i jego nowy logotyp.
Na „patelni” jeziora odbyły się cztery wyścigi
krótkie, natomiast ostatni wyścig długi został
przeprowadzony na trasie Nieporęt – Serock.
Patronat medialny nad regatami sprawowała
TVP Warszawa, która przedstawiła krótką relację w programie Kurier Mazowiecki.
Regaty otworzył Wiceprzewodniczący Związku Gmin - Sławomir Maciej Mazur- gospodarz gminy Nieporęt, natomiast
zakończenie odbyło się w Serocku na Plaży
Miejskiej po godz. 18.00.Tu odbyło się uhonorowanie zwycięzców pucharami, statuetkami, kapitan każdej z załóg otrzymał także
album pamiątkowy o Jeziorze Zegrzyńskim.
Dekoracji dokonał Przewodniczący Związku

–Sylwester Sokolnicki – burmistrz Miasta
i Gminy Serock.
KLASYFIKACJA:
Klasa T1
I miejsce jacht WING - sternik Andrzej
Sobieszek; II miejsce jacht LINDA - sternik
Grzegorz Guzowski; III miejsce jacht DRAGO- sternik Andrzej Jankowski
Klasa T2
I miejsce jacht PULSAR sternik Jacek

KLASYFIKACJA PRZELICZENIOWA
I miejsce jacht LIDA; II miejsce jacht
WING; III miejsce jacht INNA
W oczekiwaniu na spływające jachty na serockiej plaży przygrywał lokalny Zespól Segram.
Po dekoracji na scenę wyszedł znany
Zespół Cztery Refy, który piosenką szantową
przyciągnął żeglarzy i zainteresowanych piosenką żeglarską.
Przygotowała: Halina Kolibabska

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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„Poławiacze Pereł”
- program odkrywania talentów
O PROGRAMIE
Organizatorem i pomysłodawcą projektu
„Poławiacze Pereł” jest Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego - pozawydziałowa jednostka uniwersytecka, której zadaniem jest
przenoszenie najnowszej wiedzy eksperckiej
do praktyki życia zawodowego. Projekt zrodził się w 2006 roku z przekonania, że utalentowani ludzie pojawiają się we wszystkich środowiskach, również tych o niższym kapitale
społeczno-ekonomicznym czy kulturowym.
Program jest skonstruowany tak, by służyć
jako zewnętrzny impuls do działania i pomoc
w podejmowaniu życiowych decyzji.
Celem programu, czytamy w jego regulaminie- jest „wyłowienie” spośród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski utalentowanych, młodych ludzi – „Pereł” i zachęcenie ich do dalszego rozwoju, „szlifowania” swoich zdolności i talentów.
Dlaczego „Perła”? - wyjaśnia koordynator
projektu Izabela Podpłomyk-Antoszek.
PERŁA- bo P jak praca, pasja, przygoda, proces; E jak energia i entuzjazm; R jak
radość i rozmowy; Ł jak łzy i płomień; A jak
aktywność.
ADRESACI PROJEKTU
Program jest adresowany do uczniów
I lub II klasy szkoły średniej o wysokim
potencjale intelektualnym, który z różnych powodów nie jest w pełni wykorzystywany w szkole. Kryterium wyboru nie
są więc wysokie oceny w nauce czy udział
w olimpiadach przedmiotowych lecz wysoka inteligencja, uzdolnienia w konkretnej
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Serca, Naczyń i Transplantologii CM im. Jana
Pawła II.
W 2014 roku po raz kolejny kandydat naszej szkoły zakwaliﬁkował się do ogólnopolskiego projektu „Poławiacze Pereł”.
Tym razem naszą szkołę reprezentowała
Anna Helwich uczennica klasy II Technikum
Eksploatacji Portów i Terminali. Tegoroczny
program obejmował cztery kampusy do wyboru: medyczny, literacko-dziennikarski, nowych
technologii i kulturoznawczy. Ania, podobnie
jak jej koleżanka z ubiegłego roku, zdecydowała się na wybór kampusu medycznego.
Poza zajęciami naukowymi, uczniowie
brali również udział w warsztatach rozwoju

osobistego oraz bloku zajęć artystycznych.
Dopełnieniem pobytu były spotkania z inspirującymi osobami ze świata nauki i kultury,
wyjścia do instytucji kulturalnych, zajęcia
sportowo-rekreacyjne, a także wycieczki do
bardzo ciekawych miejsc.
Udział w projekcie okazał się punktem
zwrotnym w życiu kilkorga naszych uczniów.
Ukończyli oni szkołę z bardzo dobrymi wynikami, otrzymali świadectwo maturalne.
Absolwenci technikum zdali też egzamin
z przygotowania zawodowego i podnoszą
kwaliﬁkacje w swoim zawodzie.
Absolwentki natomiast podjęły studia:
Ania Zasońska na Wydziale Zarządzania

i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie, kierunek- Logistyka;
Kasia Tokarska na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego,
Kasia Zasońska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Instytucie Socjologii, kierunek - Praca Socjalna.
Ani Hewich zostały jeszcze dwa lata nauki
w technikum.
Wsparcie utalentowanej młodzieży jest
możliwe dzięki hojności fundatora tj. Powiatu Legionowskiego, który ﬁnansuje w całości
koszty jej udziału w kampusach „POŁAWIACZY PEREŁ”.
Ewa Kania-Nec

5. PZU Festiwal Biegowy 5-7.09.2014 r. Krynica-Zdrój

dziedzinie, niezwykłe zainteresowania, zaangażowanie poza szkołą, np. w akcje społeczne czy wolontariat.
Istotnym aspektem programu jest uchronienie utalentowanej młodzieży przed wykluczeniem społecznym; zdominowaniem
ponadprzeciętnego potencjału przez życiowe
problemy, szarą codzienność małego miasteczka czy wsi.
NASZE „PERŁY”
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przystąpił do projektu w 2009 roku.
Wówczaspo raz pierwszy uczeń naszej szkoły Adam Ziółkowski wziął udział w letnim
obozie naukowym prowadzonym przez kadrę

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poszerzał swoją
wiedzę w kampusie nowych technologii.
W zajęciach Szkoły Letniej w 2010 roku
uczestniczyła Anna Zasońska. Nominowani
uczestnicy mieli możliwość wybrania jednego
spośród ośmiu interesujących kampusów naukowych. Nasza uczennica zdecydowała się
na ﬁzyczno-nanotechnologiczny skierowany
do osób ciekawych świata i praw nim rządzących, zainteresowanych nowymi technologiami oraz ich praktycznym zastosowaniu
w codziennym życiu.
Do udziału w VI edycji (2011 rok) zakwaliﬁkowała się Katarzyna Tokarska, która
wybrała kampus historyczno-archeologiczny z elementami antropologii. Zapoznała się
z pracą historyka społeczeństw, archeologa
i antropologa. Zwiedziła Muzeum Archeologiczne, Muzeum Żup Krakowskich oraz
wzięła udział w prawdziwych wykopaliskach
archeologicznych.
W wakacyjnym obozie naukowym
w 2012 roku Przemysław Gerek stanął
przed szansą na rozwinięcie swoich zainteresowań. Szlifował talent w kampusie
nowych technologii adresowanym do miłośników wszelkiego rodzaju gier (planszowych, rpg, konsolowych, komputerowych),
chcących poznać tajniki ich projektowania
i tworzenia.
Katarzyna Zasońska uczestniczyła w 8. edycji „Poławiaczy Pereł”. Uczennica zdecydowała
rozwijać swoje zainteresowania medyczne.
Zajęcia praktyczne w ramach kampusu medycznego odbywały się w Klinice Chirurgii

Co roku na początku września do Krynicy zjeżdżają tysiące osób z całej Polski.
Festiwal Biegowy to trzydniowe święto
wszystkich biegaczy, bez względu na wiek
i poziom wytrenowania. Uczestnicy Festiwalu mogli w tym roku wybierać spośród
21 dystansów: od 300 metrów do 100 kilometrów! W 5. PZU Festiwalu Biegowym
wzięło udział ponad siedem tysięcy osób,
w tym 13-osobowa reprezentacja „Serock
biega z hotelem Narvil”. Od piątku do niedzieli naszych biegaczy oraz ich rodziny
można było spotkać na trasach Biegu na
15 km, Biegu Deptaka, Biegu Kobiet, Biegu na Jaworzynę, Minimaratonu, Życiowej
Dychy, Półmaratonu oraz Koral Maratonu.
Była rywalizacja, ciężkie podbiegi, życiówki, ale przede wszystkim ogromna satysfakcja. Każdy z biegaczy za ukończenie
swojego biegu uhonorowany został pamiątkowym medalem.
Festiwal Biegowy to oprócz samych biegów również wiele innych towarzyszących

przedsięwzięć. W miasteczku festiwalowym
ustawiona została specjalna strefa akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami,
której głównym celem jest pomaganie niepełnosprawnym ruchowo dzieciom, podopiecznym Fundacji TVN Nie jesteś sam.
Główny sponsor, ﬁrma PZU, umożliwiła
m.in. zrobienie sobie okolicznościowych koszulek z wybranymi nadrukami. Dzieciom
zorganizowano kącik plastyczny, udostępniono gry planszowe i puzzle, a ku uciesze
maluchów, postać z popularnej kreskówki
‘Było sobie życie” przeprowadziła wiele konkursów i losowanie nagród. Zorganizowano również targi sportowe, dzięki którym
w jednym miejscu można było zapoznać
się z bogatą ofertą sklepów dla biegaczy.
Popularnością cieszyła się w szczególności
biżuteria sportowa! Na forum Sport-Zdrowie-Pieniądze swoją wiedzą i doświadczeniami podzielili się m.in. Marcin Świerc
- ultramaratończyk, wielokrotny medalista
Mistrzostw Polski w biegach górskich, Mi-

chał Bartoszak – olimpijczyk z Aten, sześciokrotny Mistrz Polski w biegach długodystansowych, prof. Grzegorz Kołodko - były
premier, maratończyk, Wojciech Staszewski
- biegający dziennikarz, bloger i trener oraz
Katarzyna Żbikowska-Jusis - redaktor naczelna portalu www.kobietkibiegaja.pl. A po
całym aktywnie spędzonym dniu - równie
aktywnie można było spędzić wieczór. Do
tańca porywała bowiem muzyka z festiwalowej sceny. Gwiazdą wieczoru był w tym roku
zespół Brathanki z wokalistką Agnieszka
Dyk, promujący singlem „Mamo ja nie chcę
za mąż” swoją nową płytę.
Przyszłoroczna, szósta edycja Festiwalu Biegowego odbędzie się w dniach 11-13
września. Rejestracja do imprezy ruszy niebawem. Warto się zapisać i już od dziś rozpocząć przygotowania!
Rafał Gliwa
Ambasador Festiwalu Biegowego
www.festiwalbiegowy.pl
www.serockbiega.pl
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Mistrzostwa Wojska Polskiego Spartakiada Jesienna

Od 29 września do 3 października 2014r.
w na obiektach szkoleniowych Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w
Zegrzu oraz 1 Brygady Pancernej w Warszawie-Wesołej odbędą się Mistrzostwa Wojska
Polskiego Spartakiada Jesienna.
W sportowych zmaganiach weźmie
udział 10 reprezentacji z następujących jednostek Wojska Polskiego: 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu (Dowództwo Generalne RSZ 1), 12 Dywizji Zmechanizowanej
w Szczecinie (Dowództwo Generalne RSZ 2),
16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu (Dowództwo Generalne RSZ 3), Sił Powietrznych
(Dowództwo Generalne RSZ 4), Marynarki
Wojennej (Dowództwo Generalne RSZ 5),
Inspektoratu Wsparcia SZ RP (Dowództwo
Generalne RSZ 6), Dowództwa Garnizonu
Warszawa, Żandarmerii Wojskowej, Instytucji Centralnych MON oraz reprezentacji
uczelni wojskowych.
Mistrzostwa mają na celu wyłonienie najlepszych struktur organizacyjnych pod względem wyszkolenia z wychowania ﬁzycznego i
sportu oraz najlepszych żołnierzy-sportowców w pokonywaniu Ośrodka Sprawności Fizycznej, biegu patrolowym, strzelaniu z broni
etatowej z pistoletu wojskowego i karabinka
oraz biegach przełajowych.

Program mistrzostw przedstawia się następująco:
29.09.2014 r. (poniedziałek)
- 9.00 – uroczyste otwarcie mistrzostw
(plac apelowy CSŁiI Zegrze),
30.09.2014 r. (wtorek)
- 9.00-14.00 – pokonywanie OSF indywidualnie – I bieg (CSŁiI Zegrze),
- 8.00-16.00 – strzelanie z PW indywidualnie (strzelnica w Warszawie-Rembertowie),
- 8.30-16.00 – strzelanie z kbk AK indywidualnie (strzelnica w Warszawie-Rembertowie),
- 16.00-20.00 – pokonywanie OSF indywidualnie - II bieg (CSŁiI),
01.10.2014 r. (środa)
- 9.00-14.00 – bieg patrolowy indywidualnie (1BPanc Warszawa-Wesoła),
- 9.00-14.00 – bieg przełajowy konkurencje indywidualne (teren CSŁiI Zegrze),
02.10.2014 r. (czwartek) (Dzień Otwartych Koszar)
- 9.00-14.00 – pokonywanie OSF – I i II
bieg zespołowy (CSŁiI Zegrze),
- 8.00-16.00 – strzelanie z PW drużynowo
(strzelnica w Warszawie-Rembertowie),
- 16.00-18.00 – bieg przełajowy sztafety
(teren CSŁiI Zegrze),
- 8.30-16.00 – strzelanie z kbk AK dru-

Święto Centrum oraz 95-rocznica szkolenia
kadr łączności w Zegrzu
6, 7, 10 i 11 września 2014 r. w Zegrzu
i Legionowie odbyły się obchody z okazji
święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) oraz 95-lecia szkolenia kadr
łączności w Zegrzu.
W pierwszym dniu obchodów na Strzelnicy Piechoty w Zegrzu odbył się Festyn Żołnierski. W jego ramach zorganizowany został

z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu należał unikatowy aparat telegraﬁczny
Hughs’a – tzw. JUZ oraz odbiornik radiostacji
N2. „Perłami” wystawy były także telefony polowe AP-30 i AP-36, radiotelefony podwodne
RU-1 i RU-2 oraz magnetofon drutowy. Wystawa będzie czynna do końca 2014 roku.
Natomiast 10 września br. w CSŁiI odbyła

ku Polskich Żołnierzy Łączności do biblioteki
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.
Ważnym dniem obchodów był 11 września, podczas którego odbyła się Msza św.
w Kościele Garnizonowym w Zegrzu, a odprawił ją Biskup Polowy Wojska Polskiego
Józef Guzdek.
Święto CSŁiI oraz 95-lecia szkolenia kadr

pokaz sprzętu wojskowego, animacje dla
najmłodszych, występy artystyczne oraz wojskowa grochówka. Festyn zgromadził wielu
uczestników, żołnierzy, pracowników wojska,
rodzin z dziećmi oraz mieszkańców Zegrza
i okolicznych.
Następnego dnia (7 września) Komendant CSŁiI pułkownik Ireneusz Fura otworzył wystawę „Druciki, pająki, radziki... 95-lat
szkolenia kadr łączności w Zegrzu” w Muzeum Historycznym w Legionowie, na której
można było obejrzeć historyczny oraz nowoczesny sprzęt łączności i informatyki. Do jej
najciekawszych eksponatów wypożyczonych

się konferencja „Ludzie 95-lecia - twórcy historii zegrzyńskiego ośrodka szkolenia kadr
łączności” oraz uroczystość nadania imienia
auli nr 73 pułkownikowi Jerzemu Ceglarkowi, pierwszemu komendantowi CSŁiI.
Odsłonięcia dokonała jego żona, Pani Lidia
Ceglarek. W konferencji uczestniczyło wielu
absolwentów zegrzyńskich jednostek wojskowych. Licznym zebranym przedstawione
zostały ośrodki szkolenia łączności w Zegrzu,
wspomnienia, a także sylwetki osób zasłużonych, służących lub pracujących w zegrzyńskich ośrodkach szkolenia. Na zakończenie
przekazane zostały zbiory Światowego Związ-

łączności w Zegrzu zgromadziło wszystkich,
aby uroczystym apelem oddać hołd tym
żołnierzom - łącznościowcom, a także żołnierzom innych specjalności wojskowych,
pracownikom wojska, którzy przyczynili się
do rozwoju Zegrza jako kuźni kadr łączności
Wojska Polskiego.
Na placu apelowym CSŁiI o godz. 12.00
major Cezary Semeniuk złożył meldunek
przedstawicielowi Dowódcy Generalnego
RSZ generałowi brygady Andrzejowi Danielewskiemu.
W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości m.in.: Poseł na Sejm RP

żynowo (strzelnica w Warszawie-Rembertowie),
- 16.00-18.00 – bieg patrolowy zespołowo
(1BPanc Warszawa-Wesoła),
03.10.2014 r. (piątek)
- 10.00 – uroczyste zakończenie zawodów
(plac apelowy CSŁiI Zegrze).
Organizatorem zawodów jest Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ,
natomiast wykonawcą tego przedsięwzięcia
sportowego jest Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Najbardziej widowiskową
konkurencją jest pokonywanie zespołowe
Ośrodka Sprawności Fizycznej. W celu jej
obejrzenia w ramach Dnia Otwartych Koszar
(2 października 2014r. w godz. 9.00-14.00)
zapraszamy wszystkich chętnych do przybycia do CSŁiI (Zegrze, ul. Juzistek 2).
Do udziału w zawodach serdecznie zapraszamy także przedstawicieli mediów. Akredytacje prowadzi oﬁcer prasowy CSŁiI kapitan
Krzysztof Baran, nr tel. 722 380 054, e-mail:
cslii.rzecznik@wp.mil.pl. W zgłoszeniu które proszę przysłać do 25 września 2014r. do
godz. 15.00, należy podać imię i nazwisko,
nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej
oraz telefonu kontaktowego.
Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

Złoty medal dla Sylwii Bogackiej i Pauli Wrońskiej
Sylwia Bogacka, Paula Wrońska (obie Wojskowy Zespół Sportowy CSŁiI Zegrze) oraz Karolina Kowalczyk zdobyły złoty medal oraz
ustanowiły rekord świata w strzelectwie w Mistrzostwach Świata
w Grenadzie.
Polska reprezentacja kobiet zdobywając drużynowo złoty medal
(19.09 br.) w konkurencji karabin trzy postawy (3x20, 300m) jednocześnie ustanowiła rekord świata z wynikiem 1717pkt. Drugie miejsce zajęły
Szwajcarki - 1707 pkt, a trzecie drużyna Estonii - 1698 pkt. To piąty medal
biało-czerwonych w Granadzie, a czwarty złoty.
Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcie: archiwum CSŁiI
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Pani Jadwiga Zakrzewska, przedstawiciel
Dowódcy Generalnego RSZ generał brygady
Andrzej Danielewski, komendant Oddziału
Morskiego Straży Granicznej kontradmirał
Piotr Stocki, Biskup Polowy WP Józef Guzdek, burmistrz Miasta i Gminy w Serocku
Sylwester Sokolnicki, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, przedstawiciele Sztabu Generalnego SZ RP, AON, instytucji centralnych MON, Światowego Związku
Polskich Żołnierzy Łączności, dowódcy jednostek wojskowych i instytucji Garnizonu
Zegrze, rodzina Patrona Centrum Państwo
Zoﬁa i Edward Potkowscy, komendanci
oraz zastępcy WSOWŁ i CSŁiI, absolwenci
zegrzyńskich ośrodków, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych Policji
i Straży Pożarnej, oraz młodzież ze szkół.
„W dniu dzisiejszym mija kolejna rocznica, kiedy w Zegrzu rozpoczęto szkolenie kadr
łączności na potrzeby Wojska Polskiego. Tym
samym dzień ten stał się dniem szczególnym
– świętem naszego Centrum. Te 95 lat to cała
historia rozwoju szkolnictwa łączności w Wojsku
Polskim, a współcześnie również informatyki.
Tu szkoleni byli pierwsi łącznościowcy, którzy
tak bardzo przyczynili się do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920r. To tu, w latach 30-

-tych ubiegłego wieku zdobywali wiedzę łącznościowcy, którzy walczyli na wszystkich frontach
II wojny światowej. …Z tego miejsca dziękuję
wszystkim za dotychczasowy wysiłek włożony
w rozwój CSŁiI. Chciałbym, aby każdy żołnierz
i pracownik wojska Centrum, niezależnie od
stanowiska czy posiadanego stopnia, był w pełni
świadomy, że jego wysiłek ma wymierne znaczenie. Każdy z was swoją służbą i pracą utrwala
dobre imię naszego Centrum, zarówno w Siłach
Zbrojnych jak również w społeczeństwie wśród
którego przecież funkcjonujemy” – powiedział
Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik Ireneusz Fura w swoim
przemówieniu do zebranych z okazji święta.
Następnie zostały wręczone żołnierzom
oraz pracownikowi wojska medale „Siły
Zbroje w Służbie Ojczyzny” oraz za „Zasługi
dla Obronności Kraju” nadane przez Ministra
Obrony Narodowej.
Zabrał głos także generał brygady Danielewski, który w imieniu własnym i Dowódcy
Generalnego RSZ przekazał „najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich zebranych,
a szczególnie dla tych, którzy ciężką pracą
i służbą codziennie dają dowód, że Centrum
jest najlepsze i nie tylko za to”. Podziękował
także kadrze naukowo-dydaktycznej, żoł-

nierzom i pracownikom Centrum za profesjonalną służbę i pracę, wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia i sprzętu oraz nowych
kadr, które zasilają wszystkie rodzaje Sił
Zbrojnych RP. Na zakończenie przemówienia
złożył życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i służbowym.
W tym dniu odbyła się także deﬁlada poddziałów oraz pojazdów łączności i informatyki,
które następnie ustawiły się na placu apelowym,
tak aby zebrani mogli je obejrzeć z bliska. Po
uroczystościach na placu Pani Zoﬁa Potkowska,
w obecności zebranych oraz pocztów sztandarowych odsłoniła tablicą pamiątkową patrona
Centrum generała brygady Heliodora Cepy, Biskup Polowy WP Józef Guzdek poświęcił tablicę
a delegacje złożyły kwiaty.
W ramach obchodów święta CSŁiI i 95-rocznicy zorganizowany został także Dzień
Otwartych Koszar, w ramach którego zaproszeni uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół
i wszyscy chętni mogli obejrzeć historyczny
oraz nowoczesny sprzęt łączności i informatyki, a także zwiedzić bazę dydaktyczno-szkoleniową Centrum.
Autor tekstu: kpt. Krzysztof Baran
zdjęcia: Mirosław Wójtowicz,
kpt. Krzysztof Baran

7 Wrześniowy Rajd Pamięci

W sobotę 20 września 2014 r. odbył się
pieszy 7 Wrześniowy Rajd Pamięci. Pogoda
- mimo porannych opadów deszczu - dopisała i na startach zjawiła się spora liczba uczestników. Trasę z Zegrza do Serocka (brzegiem
Jeziora Zegrzyńskiego) pokonało łącznie
17 osób. Służby mundurowe i seniorzy oraz
uczestnicy swobodnego przemarszu. Na drugiej trasie z Woli Kiełpińskiej do Serocka pokonali uczniowie gimnazjów i szkół ponad-

gimnazjalnych oraz uczestnicy swobodnego
przemarszu. Wszyscy uczestnicy otrzymali
certyﬁkaty piechura, a zdobywcy pierwszych
trzech miejsc w poszczególnych kategoriach
współzawodnictwa, puchary dyplomy i upominki. Trofea wręczał burmistrza Miasta
i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku
Piotr Mulik oraz Piotr Kijak członek stowarzyszenia „Nasze Zegrze”.

Zwycięzcy rajdu:

KATEGORIA „SENIORZY”
1. miejsce – Uniwersytet III Wieku Filia w Serocku (S. Woźniak,
A. Adamowski, Z. Hirsz)
2. miejsce - Uniwersytet III Wieku Legionowie (A. Kosiorek,
B. Jankowska, R. Szuba)
3. miejsce - Seniorzy Zegrze (G. Faryszewski i I. Foryszewska)
KATEGORIA „SŁUŻBY MUNDUROWE”
1. miejsce – II Drużyna Batalionu Zabezpieczenia CSŁiI w Zegrzu (J.Paszkiej, K.Krupiński, A.Wilczyński)
2. miejsce – I Drużyna Batalionu Zabezpieczenia CSŁiI w Zegrzu (A.Majos, K.Lewański, J.Świerczyński)
KATEGORIA „UCZNIOWIE”
1. miejsce – Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej Szwędacze
(K.Szymańska, A.Pińczuk, O.Śniadała)
2. miejsce – Gimnazjum w Serocku, drużyna nr 1
3. miejsce – Giminazjum w Serocku, drużyna nr 2
KATEGORIA OPEN - UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
1.miejsce - PZSP I
2. miejsce PZSP II (K. Obrębska, J. Wieszczek, M. Wardziński)
3. miejsce PZSP III (K. Dąbrowska, A. Małkiewicz, B. Chojnacka)
Po dekoracji uczestników, delegacje udały się na miejski cmentarz
by złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie Konstantego Radziwiłła
w 70 rocznicę śmierci (zm. we wrześniu 1944).
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku
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