NUMER 04/112 KWIECIEŃ 2012

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK

ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU
Gmina uhonorowana
Certyﬁkatem Akcji
„Przejrzysta Polska”

23 kwietnia, imieniny Wojciecha

Nasz solenizant jest wyjątkowy,
bo święty i nasz
Wojciech urodził się ok. 956 roku w możnej rodzinie Sławnikowiców w Lubicach (Czechy). Ojciec jego, Sławnik, był
głową możnego rodu, spokrewnionego z dynastią saską, panującą wówczas w Niemczech. Matka św. Wojciecha, Strzeżysława, pochodziła również ze znakomitej rodziny, być może z Przemyślidów, którzy wówczas rządzili państwem czeskim.
Św. Wojciech był przedostatnim z siedmiu synów księcia Sławnika. W najstarszym rękopisie imię jego brzmi Wojetech.
Wg pierwotnych planów ojca Wojciech miał być rycerzem. Ostatecznie o przeznaczeniu św. Wojciecha do stanu duchownego według biografów zdecydowała jego choroba. Rodzice złożyli ślub, że gdy syn wyzdrowieje, będzie oddany Bogu
na służbę. Możliwe, że tak było. Mogło być też tak, jak w wielu rodzinach, które miały kilku synów, że jednego z nich
przeznaczano służbie Bogu.
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Wszystko nabiera rozpędu. Wiosna odważniejsza, pogodowo łaskawsza i słoneczna.
Zrzucamy coraz chętniej ciepłe ubrania wraz ze zmęczeniem, co je przesilenie zimowo-wiosenne przyniosło. I dobrze, bo wszystko nabiera rozpędu. W kwietniu rozpoczęliśmy
„Wojciechowe świętowanie” spektaklem historycznym na serockim rynku. To była pierwsza odsłona tegorocznych obchodów Święta Patrona Serocka, św. Wojciecha. Przed nami
jeszcze wojciechowe turnieje sportowe i kulminacja na serockim rynku 27 maja. Nie może
Państwa zabraknąć – będzie wyjątkowo.
Maj to także pamiętna Konstytucja Majowa i Dzień Flagi RP. Nie zapominajmy zatem
o biało-czerwonej…
Z pozdrowieniami
Redakcja

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Jego imię zakonne brzmiało Adalbertus,
na cześć arcybiskupa Adalberta, pod którego
opieką kształcił się w Magdeburgu. Za namową cesarza Ottona III i w porozumieniu z Bolesławem I Chrobrym w końcu 996 r. przybył
do Polski, aby podjąć misję wśród pogańskich
Prusów. W podróż misyjną ruszył z bratem
Radzimem Gaudentym i prezbiterem Benedyktem Boguszą. Wisłą udał się Wojciech do
Gdańska, gdzie przez kilka dni głosił Ewangelię tamtejszym Pomorzanom. Stąd udał się
w dalszą drogę. Jednak Prusy nie chciały nawrócenia. I Wojciech postanowił zakończyć
misję powrotem do Polski. Prusacy poszli za
nim. Miejsca męczeńskiej śmierci nie udało
się uczonym dotąd zidentyﬁkować. Mogło
to być w okolicy Elbląga lub Tękit (Tenkitten). W piątek 23 kwietnia 997 roku, o świcie, uzbrojony tłum Prusaków otoczył trzech
misjonarzy: św. Wojciecha, bł. Radzima i subdiakona Benedykta Boguszę. Rzucono się na
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nich i związano ich. Zaczęto bić Wojciecha
i zawleczono go na pobliski pagórek. Tam pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny
cios. Potem 6 włóczni przebiło mu ciało. Odcięto mu głowę i wbito ją na żerdź. Przy zwłokach pozostawiono straż. W chwili śmierci
Wojciech miał 41 lat.
Trudno określić dokładnie, od kiedy św.
Wojciech patronuje naszemu miastu. W dokumentach odnaleziono wzmianki o istnieniu
paraﬁi pw. św. Wojciecha na terenie Serocka.
Odnaleziono też dokumenty z pieczęcią z wizerunkiem biskupa. Wydaje się, że postać męczennika patronuje miastu od dawna, oﬁcjalnie jednak w herbie Serocka jest od 1995 r.,
kiedy uchwałą Rady Miejskiej został przyjęty
herb Miasta i Gminy Serock z wizerunkiem
św. Wojciecha.
Tradycją Serocka stały się uroczyste obchody Święta Patrona, świętego Wojciecha,
które przypadają zgodnie z kalendarzem,
na pamiątkę jego męczeńskiej śmierci

23 kwietnia. W tym roku obchody związane z patronem miasta i gminy rozpoczęły się 22 kwietnia, w przeddzień imienin
św. Wojciecha, uroczystą mszą świętą
w intencji mieszkańców miasta i gminy.
Po uroczystym nabożeństwie, w którym
brali udział przedstawiciele władz samorządowych Serocka oraz wszystkie poczty
sztandarowe z terenu miasta i gminy Serock, na rynku miało miejsce przedstawienie historyczne z epoki. Była to przejmująca historia św. Wojciecha, męczennika.
To historia średniowiecznej Europy, bezwzględnej i rządzącej się prawem miecza
i złotego dukata. Inscenizacja lubelskich
aktorów, którym towarzyszyło bractwo rycerskie poruszała. Mimo słońca czuło się
w powietrzu przysłowiowy mrok średniowiecza. Muzyka z epoki, średniowieczna
polszczyzna – musiały robić wrażenie.
Spektakl przybliżył mieszkańcom atmosferę wieków średnich. Nie bez znaczenia
jest tu fakt, że samo miasto ma także średniowieczne korzenie, więc pojawienie się
rycerzy, wojów i białogłów miało podkreślić mocny związek postaci św. Wojciecha
z miastem. Po spektaklu seroccy mieszczanie mogli poćwiczyć tańce z epoki i wziąć
udział w zabawach i konkursach.
Niedzielne Wojciechowe świętowanie to
początek tegorocznych obchodów Święta Patrona Serocka, św. Wojciecha. W najbliższych
dniach rozpoczną się wojciechowe turnieje
sportowe, a kulminacją będzie duża impreza
plenerowa na serockim rynku zaplanowana
na 27 maja. I w ten sposób od średniowiecznych klimatów Serock przejdzie do nowoczesnej współczesności, pokazując kolejny
raz, że jest miejscem, gdzie dzień dzisiejszy
ma głębokie korzenie w przeszłości, a szacunek wobec historii jest absolutną koniecznością w budowaniu spójnej tożsamości.
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Aktualności
SZANOWNI PAŃSTWO
Nie sposób nie zauważyć, iż nasz Informator zmienił się. Zmieniliśmy papier.
Zwiększyliśmy nakład. Zamiast 1300 egzemplarzy traﬁ do Państwa 3000. Mamy nadzieję,
że dzięki temu Informator traﬁ do wszystkich,
którzy lubią wiedzieć, co się w gminie dzieje.
I jeszcze jedno – mamy nadzieję, że mimo
tego, iż już nie jest ten nasz miesięcznik taki
elegancki i błyszczący, to nie zrezygnują Państwo z jego lektury. Zawartość bowiem bez
zmian. Aktualnie i na bieżąco.

NOWE INWESTYCJE
Z UNIJNYCH FUNDUSZY
Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 02.04.2012 r.
podpisano umowę z wykonawcą „Przebudowy
chodnika z jezdnią w Jachrance”.
Jest to realizacja pierwszej z czterech inwestycji, na które otrzymaliśmy doﬁnansowanie
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
z II-go naboru objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wszystkim

Inwestycję realizuje wyłoniona w drodze
przetargu nieograniczonego ﬁrma DROGI
i MOSTY Jan Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach 76, 06-100 Pułtusk. Wartość umowy to
421.812,94 zł brutto.
Termin zakończenia prac ustalono na
dzień 15.05.2012 r. co oznacza, że na EURO
zarówno mieszkańcy, a także piłkarze Grecji oraz kibice poruszać się będą po nowej
drodze.

ŚWIĘTO PATRONA
WSPÓLNIE
Z DZIERŻONIOWEM
W dniu 22.04.2012 nasze miasto partnerskie, Dzierżoniów, świętowało niezwykłe wydarzenie – tego dnia bowiem ogłoszony został Dekret Papieski, ustanawiający świętego
Jerzego oﬁcjalnym patronem Dzierżoniowa.
Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady
Miejskiej Dzierżoniowa a po niej Jarmark św.
Jerzego. I od tej chwili łączy nas coś więcej
z Dzierżoniowem – obaj święci, Jerzy i Wojciech patronują temu samemu dniu w kalendarzu. Zatem 23 kwietnia będziemy wspólnie
z Dzierżoniowem obchodzić święto patrona.

Mamom

z okazji ich święta
życzymy dużo ciepła,
radości i satysfakcji,
frajdy z każdego
dnia mamowania,
anielskiej cierpliwości
i stalowych nerwów
– gdy będą potrzebne
oraz
odrobiny dobrego egoizmu,
by nie zapominały nigdy o sobie.

MOJA PIOSENKA
NA EURO
W poprzednim numerze Informatora
pisaliśmy o ogólnopolskim konkursie „Moja
Piosenka na Euro”, w którym brało udział Stowarzyszenie Miłośników Skubianki, ze swoją
piosenką „Polska gra”. Kiedy zamykaliśmy
Informator trwało jeszcze głosowanie ﬁnałowe. Dziś wiemy, że piosenka Stowarzyszenia
zajęła drugie miejsce, wygrywając jednocześnie z piosenką grupy To Be Up z Nieporętu.

STREFY RÓŻNORODNOŚCI

Gminny Dzień Strażaka
80-lecie OSP Wola Kiełpińska


19 maja 2012
Program:
17.00 msza św.

w intencji strażaków w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej

Część oficjalna 18.00 - Strażnica OSP Wola Kiełpińska
- uroczysty apel pododdziałów OSP
- wręczenie wyróżnień i odznaczeń strażakom OSP

Część artystyczna 19.00 - Strażnica OSP Wola Kiełpińska

- gminne prezentacje artystyczne
- zabawa taneczna
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- występ orkiestry dętej
- pokaz sztucznych ogni

Serock przyłącza się do ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej
UEFA EURO 2012 „Respect Diversity”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Nigdy więcej” i sieć Football Against Racism In Europe,
które jest oﬁcjalnym partnerem UEFA w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Celem programu jest promowanie pozytywnego
przesłania wielokulturowości i różnorodności.
Ustanawiając oznakowane w specjalny sposób
strefy różnorodności deklaruje się tym samym
otwartość i przyjazne nastawienie wobec ludzi bez względu na ich pochodzenie etniczne,
narodowość, płeć, niepełnosprawność. Widoczne oznaczenia Strefy Różnorodności mają
podkreślać dobrą atmosferę wielokulturowego
święta, jakim jest Euro 2012.

ona eksponowana przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
Ekspozycję tworzy 28 plansz zawierających zdjęcia ﬂagi wraz z opisami w języku
polskim oraz angielskim. Zdjęcia zostały udostępnione przez wybitnych polskich himalaistów, podróżników, naukowców, żeglarzy.
Niezwykłe historie bohaterów i ich osiągnięcia pokażą młodemu pokoleniu możliwości
szukania sposobu na realizację własnych marzeń i planów życiowych. Charakter wystawy
potwierdza w pełni status Polaków, jako społeczeństwa międzynarodowego i wspólno-

towego, z poczuciem odrębności narodowej
i kulturowej.
Na stronie www.bialo-czerwona.org znajdują się dydaktyczne materiały do pobrania,
pomocne w organizacji lekcji wiedzy o społeczeństwie, ułatwiające przybliżenie dzieciom
pojęcia patriotyzmu.

POLSKA-GRECJA
– MECZ OTWARCIA
I już za nami pierwsze emocje z boiska, na
którym zmagały się drużyna grecka z polską.

Wszystko co prawda w atmosferze rodzinnego pikniku polsko-greckiego, ale emocji nie
brakowało. Mecz odbył się na warszawskim
Ursynowie i był doskonałą okazją do wspólnego poznania się przy specjałach obu narodowych kuchni. Z Serocka w spotkaniu wziął
udział Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Serock, Józef Zając, który podkreślał spontaniczność i otwartość grecką. Wynik meczu nie podlegał żadnym klasyﬁkacjom, ze
względu na duuuuże rozbieżności wiekowe
obu drużyn. Sportowych emocji jednak dostarczył ogromnych.

Inwestycje gminne - sezon budowlany w pełni
Trwają prace budowlane na następujących inwestycjach:
1. plac zabaw w Serocku,
2. boisko przy stadionie miejskim w Serocku,
3. przebudowa chodnika wraz z jezdnią
w Jachrance,
4. rozbudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej,
5. remont garaży OSP w Woli Kiełpińskiej,
6. rozbudowa Ośrodka Kultury w Serocku,
7. przebudowa sieci wodociągowej
w Zegrzu,
8. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miłosza w Serocku.

Poziom zaawansowania wybranych prac
obrazują zdjęcia poniżej.
Umowy podpisane w kwietniu:
1. opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Serocku z ﬁrmą Biuro Techniczno-Handlowe Ciepłownictwa, Wodociągów
i Kanalizacji CEWOK z Warszawy,
2. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji przedszkola w Zegrzu z firmą UNICA
DESIGN Katarzyna Kuryłowicz z Legionowa,
3. budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego

przy ul. Pułtuskiej w Serocku z Firmą Elektryczną Usługi Elektryczne z Żyrardowa,
4. przebudowa ogrodzenia stadionu
w ramach zadania ,,Modernizacja stadionu
miejskiego w Serocku” z ﬁrmą ASM Bramy,
Ogrodzenia z Ząbek,
5. budowa punktów świetlnych- Serock,
ul. Pobyłkowska z ﬁrmą LUMEN z Legionowa.
Przetarg ogłoszony w kwietniu dotyczy wykonania projektu budowlanowykonawczego budowy budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi
w Jadwisinie.
PRI

Plac zabaw w Serocku

Przebudowa chodnika wraz z jezdnią w Jachrance

Rozbudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej

Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu

2 MAJA DZIEŃ FLAGI RP
WYSTAWA
„BIAŁO-CZERWONA
NA BIAŁYM”
Polecamy wystawę „Biało-czerwona na
białym”, którą honorowym patronatem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Wystawa będzie otwarta i ogólnodostępna.
W dniach 2 maja-15 czerwca 2012 r. będzie
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Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne
W dniu 11 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał dwie umowy na
realizację następujących zadań:
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Tuwima w Serocku oraz
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku.
Najtańsze oferty spełniające wszystkie
wymogi formalne zgodne z Prawem Zamówień Publicznych złożył Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski
z siedzibą w Wyszkowie i to on będzie wykonawcą wymienionych robót.
W ramach pierwszego zadania zostaną

wybudowane 44 metry sieci wodociągowej
o średnicy 90mm oraz 66 metrów sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,20 m.
Druga umowa natomiast obejmuje przedłużenie istniejącego kanału sanitarnego
w ulicy Norwida o 37,5 metra w celu umożliwienia podłączenia się kolejnym posesjom do
systemu kanalizacji sanitarnej obrzeża Jeziora
Zegrzyńskiego.
Zakończenie budowy obydwu inwestycji
planowane jest na dzień 31.05.2012 roku.
 Obecnie trwają roboty przy budowie
sieci kanalizacji w ulicy Miłosza w Seroc-

ku. Zakończenie prac przewidziane jest do
końca maja br. W ramach inwestycji zostanie wybudowane 201,5 m sieci kanalizacji
o średnicy 0,20 m. Inwestycja docelowo
umożliwi podłączenie 13 posesji do systemu
kanalizacji sanitarnej obrzeża Jeziora Zegrzyńskiego.
Jednocześnie informujemy, że w bieżącym roku planowane jest wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej
nr 180716W (ul. Czesława Miłosza) obejmującego wykonanie nawierzchni utwardzonej.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w mieście
Głównym celem budowy obwodnicy
miasta było udrożnienie ruchu w centrum
Serocka poprzez wyprowadzenie ruchu
tranzytowego poza jego granice. Założone
cele oczywiście w głównej mierze zostały
zrealizowane. Czemu w głównej mierze? Bo
nadal możemy zaobserwować przejeżdżające przez miasto tiry z zagranicznymi rejestracjami. Powodem tego stanu są najprawdopodobniej przyzwyczajenia kierowców

oraz brak aktualizacji map drogowych w nawigacjach GPS. Tak czy inaczej, nie czekając
na to, aż kierowcy na dobre przyzwyczają
się do funkcjonowania obwodnicy miasta,
Urząd Miasta i Gminy przystąpił do wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Zlecono
już opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w rejonie obwodnicy w zakresie wprowadzenia ograniczenia w ruchu
pojazdów ciężarowych po starych odcin-

kach dróg krajowych. Znaki ograniczające
tonaż pojazdów w postaci tablic B-5 16 ton
umieszczone zostaną na zjazdach z obwodnicy do centrum miasta. Ruch pojazdów
ciężarowych o masie całkowitej przewyższającej dopuszczalną umożliwiać będą wydawane na wniosek indywidualne zezwolenia.
Po uzyskaniu wszelkich opinii i zatwierdzeń
w/w projektu organizacji ruchu, Urząd przystąpi niezwłocznie do jego wdrożenia.

Projekt komunikacji lokalnej
Problem komunikacji na terenie gminy Serock jest znaczący. Podnoszące się co
pewien czas głosy o tym, że w tym temacie
władze nie robią nic, wypływały prawdopodobnie stąd, iż o planach, kiedy są jeszcze
w powijakach, nie mówi się zbyt głośno. Jednak nie oznacza to, że w temacie kłopotów
transportowych nie działo się nic. W chwili obecnej jesteśmy przed istotnym etapem
rozwiązywania problemu komunikacji. Na
najbliższej sesji Rady Miejskiej w Serocku
głosowaniu zostaną poddane dwie uchwały związane z uruchomieniem komunikacji
lokalnej. W wypracowanym wspólnie z radnymi projekcie uwzględnia się kursowanie
komunikacji autobusowej na trasie: Serock,
ul. Pułtuska – ul. Nasielska ZK – ul. Nasielska „las” - ul. Moczydło – Marynino, Sołtys
– wieś – plac zabaw – Szadki, stacja gazowa – Wola Kiełpińska, szkoła – Wola Smolana I – Wola Smolana II – Wola Smolana,
wieś - Pólki – Zalesie Borowe, droga wojewódzka – Święcennica, droga wojewódzka
– Zabłocie, droga wojewódzka – Zabłocie,
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droga powiatowa – Guty – Stanisławowo,
wieś – Stanisławowo, wieś II – Ludwinowo
Dębskie, droga wojewódzka – Dębe, rondo
– Dębe, droga powiatowa – Izbica, droga powiatowa – Izbica, droga powiatowa II – Jachranka, Warszawianka – Jachranka,GUS
– Jachranka, MPWiK – Skubianka – Dosin
– Zegrze, DK61 – Zegrze, osiedle – Zegrze
DK61 – Borowa Góra, DK61 – Jadwisin,
DK61 – Stasi Las, ul. Długa – Borowa Góra,
ul. Nasielska – Ludwinowo Zegrzyńskie, ul.
Radziwiłłów – Stasi Las, ul. Główna – Stasi
Las, ul. Główna sklep – Karolino, dojazdowa
– Serock, ul. Radziwiłła, rondo – Serock, ul.
Wyzwolenia/Miłosza – Serock, ul. Wyzwolenia/TP – Serock, ul. Wyzwolenia/SP ZOZ
– Serock, ul. Pułtuska/park. Szczegółowy
wykaz przystanków zostanie opublikowany
w późniejszym terminie.
Założenie jest następujące: w ciągu
dnia, od poniedziałku do piątku realizowanych będzie osiem kursów dwoma autobusami, które jednocześnie ruszają z początku/końca trasy. Planowane godziny

rozpoczęcia kursów to 6.30, 11.00, 15.30,
18.30. W projekcie przyjęto realizację kursów autobusami bądź busami na minimum
20 miejsc. Koszt biletów – 3.00 zł normalny, 1.50 zł ulgowy. Dostępne mają być również bilety miesięczne na okaziciela w cenie – 70.00 zł normalny i 35.00 zł ulgowy.
Do korzystania z ulgowych przejazdów
autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
emeryci i renciści. Do bezpłatnych przejazdów mają prawo dzieci do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego nauczania
w szkole podstawowej, inwalidzi I grupy wraz z opiekunami oraz przewodnicy
towarzyszący inwalidom zaliczanym do
I grupy inwalidztwa. Podstawą korzystania z ulg oraz bezpłatnego przejazdu jest
dokument potwierdzający istnienie podstawy do ich zastosowania.
W tegorocznym budżecie na ﬁnansowanie komunikacji lokalnej zostało wygospodarowanych 140 tys. zł.

Biedronka w Serocku?
W związku z licznym zainteresowaniem
mieszkańców odnośnie wybudowania na
terenie gminy Serock sklepu dyskontowego
Biedronka oraz rozpowszechnianiem na forach internetowych nieprawdziwych informacji dotyczących blokowania przez urzędników gminnych inwestycji wyjaśniam, iż
dotychczas żaden z inwestorów planujących
wybudowanie sklepu nie poinformował organów gminy o swoich zamierzeniach inwestycyjnych.
Brak pełnej informacji w tym zakresie
wynika również z faktu, iż od dnia 1 stycznia 2004 r. decyzję o pozwoleniu na budowę
wydaje starosta powiatu legionowskiego, który nie ma obowiązku powiadamiania gminy
o złożonym przez inwestora wniosku. O toczącym się postępowaniu administracyjnym,
wszczętym na wniosek inwestora, gmina informowana jest dopiero po uzyskaniu przez
inwestora decyzji zezwalającej na budowę.
Wynika z tego, że gmina nie posiadając statusu strony praktycznie nie ma wpływu na
decyzje, których wydanie leży w zakresie
kompetencji starosty powiatowego. Ponieważ gmina nie jest informowana o toczącym

się postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek inwestora nie ma tym
samym wpływu na ewentualne blokowanie
inwestycji. Prawo do takiego działania mają
wyłącznie właściciele nieruchomości sąsiednich, którzy wykażą negatywne skutki
oddziaływania planowanej inwestycji na ich
nieruchomość.
Działania gminy w zakresie inwestycji
mogących powstać na jej terenie odnoszą się
przede wszystkim do stworzenia warunków
umożliwiających jej mieszkańcom rozwój
gminy. Zachętą inwestycyjną jest z pewnością uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprawa stanu
dróg i uzbrojenie terenów przeznaczonych
pod zabudowę. Przyszli inwestorzy mogą
liczyć także na pomoc we współdziałaniu
w procesach inwestycyjnych.
Jednakże największy wpływ na poprawę
jakości życia poprzez m.in. dostępność do
wszelkiego rodzaju usług mają przede wszystkim jej mieszkańcy, którzy swoją przedsiębiorczością inicjują społeczne zmiany.
Zasadniczo każdy właściciel działki może
zabudować nieruchomość według swoje-

go uznania, jednakże wymaga to spełnienia
trzech podstawowych warunków:
• legitymowanie się prawem do dysponowania nieruchomością
• zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
• inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko oraz sąsiednie działki.
Aktualnie obowiązujący miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock przewiduje tereny pod inwestycje o charakterze usługowym umożliwiające wybudowanie sklepów dyskontowych o powierzchni
do 2000 m2 powierzchni sprzedażnej. Nie ma
zatem przeszkód aby oczekiwania społeczne
w tym zakresie mogły być realizowane przez
potencjalnych inwestorów, w tym Biedronkę.
Trwające aktualnie prace nad zmianą miejscowych planów poszerzają obszary przeznaczone pod usługi handlowe. Wszystko zatem
jest w rękach inwestorów od których zależą
inwestycje na naszym terenie.
Joanna Gwadera
Kierownik
Referatu Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

Wybory uzupełniające
W związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji radnego Rady Miejskiej w Serocku,
Mirosława Pakuły z mandatu radnego oraz
w związku ze śmiercią radnej Marii Zawadzkiej, Rada Miejska w Serocku uchwałami
178/XIX/2012 oraz 179/XIX/2012 na XIX
sesji w dn. 29.02.2012 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatów ww. radnych. Zarządzeniem
Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia
14 marca 2012 r. datę wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Serocku wyznaczono na 20 maja 2012 r.
Postanowieniem Nr 1/12 Komisarza
Wyborczego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 r. została powołana Miejska Ko-

misja Wyborcza w Serocku w następującym składzie:
1. Olszewska Krystyna - Przewodnicząca
Komisji
2. Wiśniewska Barbara - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Bilińska Anna - członek Komisji
4. Jakubczak Elżbieta - członek Komisji
5. Orłowska Anna- członek Komisji
6. Rutkowska Joanna- członek Komisji
7. Skwarska Grażyna- członek Komisji
Według stanu na dzień 19 kwietnia
2012 r. zarejestrowanych zostało 6 list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających:

W okręgu wyborczym nr 1- Serock
1. Tomasz Pszczoła
2. Grażyna Irena Woźnicka
3. Janina Osińska
4. Irenuesz Mróz
5. Mariusz Śledziewski
W okręgu wyborczym nr 10- Zegrze
1. Adam Lipowski
2. Leszek Janusz Bielowicz
3. Betina Małgorzata Dubiel
4. Anna Suchecka
Zgłoszenia list kandydatów na radnych
były przyjmowane do 20 kwietnia 2012 r.
do godz. 24.00 w siedzibie Miejskiej Komisji
Wyborczej w Serocku, Rynek 21.

Wiosenne prace na drogach
Wraz z nadejściem wiosny ruszyły roboty drogowe. Rozpoczęto naprawy cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych. Roboty
trwają w Wierzbicy, Stasim Lesie, Zegrzu.
Prace wykonuje firma TIP TOP Władysław Szulc, wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego. Na ten cel Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

w Serocku przeznaczył kwotę 76.690,50 zł.
Równocześnie trwają prace przy równaniu
i żwirowaniu dróg gruntowych. Prace wykonuje firma Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka. Na ten cel
zaplanowano kwotę 227.175,00 zł. Oczyszczaniem dróg i ulic z pozimowych pozostałości zajmuje się firma PUH IMPERF.

Na mechaniczne zamiatanie zaplanowano
kwotę 59.724,00 zł. Trwa również pozimowe sprzątanie pasów drogowych z zalegających śmieci. Prace wykonują osoby
zatrudnione w ramach prac publicznych
i prac społecznie użytecznych.
Mirosław Smutkiewicz
Dyrektor M-GZGK w Serocku
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Pozostajesz bez zatrudnienia? Szukasz pracowników?
Zajrzyj tutaj.

Sprzątanie w gminie
… Żyć nie można w bałaganie,
więc się bierzmy za sprzątanie.
Zmykaj, śmieciu, do śmietnika.
Bałaganie, brudzie, znikaj!
Śmieciu, precz, brudzie, precz!
Ład, porządek dobra rzecz.
Karaszewski Stanisław

Gospodyń Wiejskich, Koło Wędkarzy z Serocka i Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna.
Sprzątaniem zostały objęte między innymi
Grodzisko Barbarka z przyległymi jarami,
Rezerwat Przyrody Wąwóz Szaniawskiego, fragmenty lasów położonych w często
odwiedzanych miejscach gminy. Każda ze
zorganizowanych grup zebrała po kilka
worków śmieci. Ilości śmieci sprzątniętych

Urząd Miasta i Gminy w Serocku zorganizował w dniach 16-21 kwietnia 2012
roku „Wiosenną akcję sprzątania gminy”.
Chętnym do przyłączenia się do akcji urząd
zapewnił odpowiednią ilość worków i rękawic oraz odbiór zebranych śmieci. W akcję
włączyły się dzieci i młodzież ze wszystkich
szkół z terenu gminy, przedszkoli oraz Koła

w lasach, i w rezerwacie przyrody powinny
wszystkich zawstydzić.
Dzieciaki ze szkoły podstawowej w Jadwisinie podsumowały to krótko:
Gdy wczoraj na spacer wyszliśmy,
to bardzo się zmartwiliśmy.
Zrzedła nam także mina
drodzy mieszkańcy Jadwisina…
Bo czy TAKIE ŚMIECI
muszą zbierać Wasze dzieci?!
Dziękujemy wszystkim za wspólne porządkowanie i liczymy na pomoc również w przyszym roku, jeśli będzie taka konieczność.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Ratujmy kasztanowce!

Szrotówek kasztanowcowiaczek
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Serock wraz ze
Zespołem Szkół w Zegrzu, dzięki pomocy
Fundacji Nasza Ziemia i Tupperware Polska Sp. z o.o., rozpoczął akcję ratowania
kasztanowca białego. Tupperware Polska
Sp. z o.o część dochodu ze sprzedawanych
ekobutelek przeznaczyła na program „Pomóżmy kasztanowcom”, dzięki któremu dostaliśmy budki lęgowe dla sikorek i pułapki
kominowe.
Kasztanowiec posiada walory dekoracyjne, lecznicze, wykorzystywany jest także
w kosmetyce, poza tym owoce kasztanowca
stanowią karmę dla zwierzyny.
W gminie Serock, na terenie Zegrza, rośnie ok. 100 kasztanowców. Istnieje jednak
realne zagrożenie, że te piękne i pożyteczne drzewa mogą na stałe zniknąć z naszego krajobrazu za sprawą ich największego
wroga jakim jest szrotówek kasztanowcowiaczek.
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Szrotówek kasztanowcowiaczek to 3 5 milimetrowy motyl, wyglądający bardzo
niewinnie. Ten mały, niepozorny owad stał
się bardzo dużym zagrożeniem dla kasztanowców w całej Europie. Zimuje w postaci
poczwarek w kokonach, znajdujących się
w opadłych liściach. Na przełomie kwietnia
i maja następuje wylot motyli z poczwarek i składanie jaj na liściach. Larwy przechodząc kolejne etapy rozwoju żerują cały
czas na liściach. Zaatakowane przez niego
liście brązowieją i przedwcześnie opadają,
w efekcie czego drzewa w sierpniu pozostają w stanie bezlistnym. Chore drzewo, aby
zwiększyć powierzchnię asymilacyjną jesienią wypuszcza nowe pędy i ponownie kwitnie. To bardzo osłabia kasztanowca, który
często zimą przemarza, zmniejsza się ilość
i wielkość owoców a czasami powoduje nawet ich brak.
Obecnie znanych jest kilka metod zwalczania tego szkodnika. Najprostszą metodą jest grabienie i zbieranie opadłych liści
a następnie ich spalanie lub kompostowanie. Inna metoda polega na zastosowaniu
pułapek w formie płytek feromonowych.
Płytki te zawierają substancje jakie wydzielają samice, dzięki czemu wabią samce, które
zostają unieruchomione. W efekcie samice
składają niezapłodnione jaja, z których nie
powstają larwy. Pułapki zakłada się w koronie drzew, ich ilość jest uzależniona od wielkości drzewa.

Szkodnikowi nie są straszne ani mrozy
(poczwarki tolerują temperaturę do -230ºC)
ani upały. Bardzo upalne lato może przyczynić się wręcz do większego rozwoju tego
owada. Naturalnymi wrogami szrotówka
kasztanowcowiaczka są sikorki. Dlatego też
w pobliżu kasztanowców zostały powieszone
budki lęgowe dla tych ptaków. W zawieszaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół
w Zegrzu i szkoły Podstawowej w Jadwisinie.
Mamy nadzieję, że sikorki znajdą u nas swój
dom, będą licznie się rozmnażać i pomogą
nam w walce ze szrotówkiem.
Kolejnym etapem akcji będzie zawieszenie na początku maja pułapek na drzewach,
a jesienią sprzątanie opadłych liści.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Pod numerem telefonu 19524*specjalnie
dla osób zainteresowanych i potrzebujących
pomocy w zakresie usług rynku pracy, świadczeń oraz innych form wsparcia oferowanych
przez powiatowe urzędy pracypowstałatzw.
„Zielona Linia” dostępna od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00-18.00.
„Zielona Linia” to jedno, scentralizowane miejsce, którego celem jest polepszenie

dostępu do usług urzędów pracy oraz modernizacja tych usług, tak aby można było
szybko i sprawnie uzyskać do nich dostęp
z wykorzystaniem technicznychśrodków
komunikacji, a ponadto uzyskać informację o:
- ofertach pracy,
- możliwościach zdobycia nowych kwaliﬁkacji,

- możliwościach wsparcia klientów urzędów pracy,
- bazie kandydatów do pracy (bezpłatna
rekrutacja).
Więcej informacji znajdziecie Państwo na
stronie internetowej www.zielonalinia.gov.pl
*infolinia płatna tak jak za połączenia lokalne z telefonów stacjonarnych, z telefonów
komórkowych według taryfy operatora

Kwietniowe spotkania w sprawie „Parku Inwestycyjnego
Partnerstwa Wschodniego AGROGROD Ługańsk”
Od 2 do 6 kwietnia Powiat Legionowski
gościł dziesięcioosobową delegację z Ługańska na Ukrainie pod przewodnictwem starosty Vadima Safronowa. Wizyta służyła kontynuacji wcześniej podjętych działań, których
celem było określenie możliwości współpracy
przedsiębiorców naszego powiatu z przedsiębiorcami na Ukrainie w Specjalnej Streﬁe
Przemysłowej „Park Inwestycyjny Partnerstwa
Wschodniego AGROGROD Ługańsk”.
Przedmiotem kwietniowych spotkań było
opracowanie szczegółów współpracy w dwóch
obszarach: w obszarze współpracy gospodarczej obejmującym sektory rolno - spożywczy,
przetwórczy, przemysłowo-budowlany, spedycyjno – transportowy i magazynowy oraz
obszarze współpracy administracji. Obszar
ten obejmuje pomoc przedsiębiorcom, oświatę, kulturę, sport i ochronę zdrowia - dlatego
w programie pobytu delegacji ukraińskiej przewidziano wizyty w placówkach związanych
z różnymi dziedzinami działalności społecznej i gospodarczej. Patronat nad programem

-rekreacyjny charakter gminy podkreślił on, że
sadownictwo jest ważną i rozwojową gałęzią
rolnictwa w gminie. Goście mogli przekonać
się o tym osobiście wizytując gospodarstwa sadownicze w Dębem (państwa Beaty i Marcina
Więckich, Ryszarda Zakolskiego i Tomasza Kalisiaka). Z wielkim zainteresowaniem oglądali
sady, przechowalnie, budynki gospodarcze, bazę
maszynową. Interesowały ich warunki uprawy
i przechowywania owoców, plony, zatrudnienie,
rynek zbytu i wiele innych zagadnień dotyczących ewentualnej współpracy.
AGROGROD Ługańsk objął Komitet Współpracy Wschodniej Krajowej Izby Gospodarczej
w Polsce. Dla przedsiębiorców polskich biorących udział w projekcie zostaną wprowadzone
uproszczone procedury ułatwiające transport
i odprawę towarów w obrębie działania Ługańskiego Parku Inwestycyjnego.
W ramach spotkań z włodarzami gmin Powiatu Legionowskiego goście spotkali się z burmistrzem Serocka, Sylwestrem Sokolnickim.
Przedstawiając historię i obecny turystyczno-

Konstytucja 3 maja 1791
Ile by o Konstytucji Majowej nie pisać, to
zawsze w konkluzji dochodzi się do stwierdzenia niepodważalnego – Konstytucja 3 Maja była najnowocześniejszym i najbardziej
przełomowym aktem prawnym w u schyłku
XVIII w. w Europie i na świecie.
W Polsce koniec XVIII w. był trudny. Polityczne rozbicie, rozdrobnienie społeczne,
zbyt bujny rozwój przywilejów szlacheckich.
Jeśli dodamy do tego nadużywane liberum
veto, które praktycznie paraliżowało jakąkolwiek inicjatywę ustawodawczą, zmierzającą
do poprawy stanu Rzeczypospolitej Obojga

Narodów, jeśli dołożymy sarmackie rozpasanie złotych czasów szlacheckich – trudno nie
dostrzegać niebezpieczeństwa. I byli tacy, którzy je dostrzegli. Oświeceniowy duch, który
ogarnął Europę dotarł i do Polski. To dzięki
otwartemu, racjonalnemu myśleniu, podczas
trudnych i burzliwych obrad Sejmu Czteroletniego narodziła się Konstytucja 3 Maja.
I choć nie miała szansy przetrwać, choć jej
uchwalenie wymagało wiele wysiłku i odwagi - na zawsze zmieniła myślenie o państwie.
Zwrócenie uwagi na konieczność reform,
na przebudowę całego systemu polityczne-

go i społecznego, na budowę społeczeństwa
obywatelskiego, jako na niezbędne działania
mające wzmocnić państwo, - to dobrze rokowało. I choć rok po 3-Majowej Konstytucji
doszło do II rozbioru i Targowicy – to wiele
pokoleń Polaków już nigdy nie porzuciło myśli o wolnej, niezależnej i sprawiedliwej Polsce. Pozytywistyczna praca organiczna i hasła
pracy u podstaw – to echa Majowej Konstytucji wcielane w życie. Konstytucji, która stała
się uniwersalnym symbolem myśli demokratycznej i tego, co w Polskiej kulturze i historii
najlepsze i najbardziej uniwersalne.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Ulica Kościuszki, a może „Kiedyś Żydowska”
Nazwa funkcjonuje wprawdzie dopiero od 90 lat, ale od wieków była to główna ulica miasta. Prowadziła ona początkowo od miejsca połączenia
dróg z Zakroczymia, Warszawy i Radzymina, czyli od południowej bramy miasta do rynku. Do czasu wytyczenia w latach 20-tych XIX w. Traktu
Petersbursko-Kowieńskiego, przebiegała nią ważna droga z Warszawy do Pułtuska, prowadząca dalej przez rynek, ulicą Brukową, przez Mały
Rynek zw. też Rybackim u zbiegu ulic Brukowej, Retmańskiej, Piaskowej i Niskiej i dalej wzdłuż Narwi w kierunku Wierzbicy. Pierwotnie nosiła
nazwę ulicy Zakroczymskiej, którą zmieniono po odzyskaniu przez Serock praw miejskich w 1923 r.

Widok ulicy Kościuszki od strony Rynku na pocztówce z 1916 r.
(ze zbiorów Autora)
Nie wiemy, jak wyglądała w XIX wieku, ale na początku
XX w. znajdowało się przy niej więcej piętrowych kamienic
niż przy Rynku. Potwierdzają to dwie niemieckie pocztówki
wykonane w 1916 r. Pokazują one wyraźnie reprezentacyjny, niemal wielkomiejski charakter ulicy, wyrażający się nie
tylko okazałą architekturą, ale też dużym ruchem ulicznym.
Większość mieszkańców tej ulicy stanowili Żydzi,
jednak nie aż w takim procencie (95%), jak sądzi jeden
z autorów Sefer Serock Jakow Brzuchański, ale porównując
inne obszary miasta, ten rejon był faktycznie zdominowany
przez ludność żydowską. Według danych z 1931 r. Żydzi stanowili aż 48,8% mieszkańców Serocka. Byli w zdecydowanej większości właścicielami domów i sklepów. Tylko nieliczne nieruchomości były własnością Polaków i należały do
rodzin Siedleckich i Kacperskich, a jedynym chyba polskim
sklepem był sklep z obuwiem Antoniego Dębskiego.
W świadomości wielu Żydów prawdziwy serocki sztetl
znajdował się między Rynkiem oraz ulicami: Kościuszki,
3 Maja i Listopadową. Najruchliwiej było tu w dni targowe – środy i piątki, a już szczególnie w czasie jarmarków,
które w okresie międzywojennym odbywały się dwa razy
w miesiącu: w środy po 1 i 15 dniu każdego miesiąca, kiedy
od świtu wjeżdżały tędy setki chłopskich furmanek z towa-
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rem. Życie zamierało tu tylko w szabas, to jest w piątek po
zmierzchu, kiedy po wizycie w rytualnej łaźni (mykwa) oraz
synagodze, Żydzi czas spędzali w domach, pozwalając sobie
jedynie na sobotnie spacery po wałach napoleońskich lub
brzegu Narwi.
Od ulicy Kościuszki odchodziło kilka bocznych uliczek.
Wszystkie, poza ulicą Św. Ducha, w kierunku północnym.
Najważniejsza prowadziła do wielkiej synagogi, wybu-

Żyd z ul. Kościuszki rzezak Mendel Frenkel

Widok ulicy Kościuszki od strony zachodniej
na pocztówce z 1916 r. (ze zbiorów Autora)
dowanej na początku XX wieku, a stojącej już blisko ulicy
Listopadowej. Przy tej uliczce miały swoje siedziby różne
instytucje i organizacje żydowskie, wspominając choćby
orkiestrę żydowską, założoną w 1926 r. i kierowaną przez
Hersza Borensteina, który w młodości był muzykiem w orkiestrze nadwornej cara.
Przy innej uliczce, położonej bliżej ul. 3 Maja, znajdowała się synagoga zwana małą, należąca do bardziej ortodoksyjnych wyznawców religii mojżeszowej - chasydów,
w dużej części należących do kręgu wyznawców słynnych
cadyków z Góry Kalwarii.
Przy uliczce znajdującej się zaraz za zabudową zachodniej pierzei Rynku znajdował się natomiast budynek poczty
i zakład fotograﬁczny Leokadii z Inwentarzów Wilkowskiej.
Ulica Kościuszki była nie tylko strefą handlu i usług.
Znajdowało się tu też wiele chederów, czyli religijnych szkół
żydowskich, z których wielką renomą cieszyła się szkoła
Chaima Sempa, z siedzibą w domu Kuźnickiego oraz szkoły Elii Arona Rosenthala i Hersza Bogusławskiego. Część
uczniów tych szkół kontynuowała później naukę w 7 klasowej Szkole Powszechnej im. R. Traugutta.
We wrześniu 1939 r. został traﬁony bombami dom
Rozenbergów na rogu ul. Kościuszki i 3 Maja, pod gruza-

Widok od strony ul. Pułtuskiej
mi którego miało zginąć nawet 70 osób. Po wysiedleniu
5 grudnia 1939 r. Żydów z Serocka, część domów zajęli
Niemcy, dla których uruchomiono tu dwa sklepy i restaurację „Nur für Deutsche”. Większość domów zasiedlili jednak Polacy z innych części miasta i sąsiednich wsi. Domy
te zniszczeniu uległy dopiero w czasie działań wojennych
na przyczółku serockim w okresie między wrześniem 1944
a styczniem 1945.
Część lepiej zachowanych domów przejęło Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej, traktując je jako kwaterunkowe i do dziś wchodzą one w skład komunalnego zasobu
mieszkaniowego gminy. Część domów wyburzono, a cegłę
sprzedano, m.in. sąsiednia gmina Nasielsk kupiła tę cegłę na budowę szkoły we wsi Popowo Borowe. Z polskich
właścicieli solidny remont kamienicy Zalewskich na rogu
ul. Kościuszki i Poniatowskiego, przeprowadził znany serocki krawiec Aleksander Łazarski.
Tuż po wojnie próbowano przywrócić ulicy życie.
W jednym z budynków umieszczono posterunek Milicji
Obywatelskiej, w innym uruchomiono olejarnię, a nieco
później rzeźnię.
Dziś ulica kojarzy się z kilkoma popularnymi sklepami, w tym chemicznym Kazimierza Popielarza, z domami nauczyciela, zamieszkałymi przez nauczycieli nie
tylko serockich szkół. Przez wiele lat mieszkała w jednym z tych domów córka nauczyciela, zdobywająca coraz większą popularność młoda poetka Julia Fiedorczuk.
Od blisko 20 lat znajduje się tu siedziba Biblioteki Miasta
i Gminy, którą kieruje dyrektor Zdzisław Lewandowski,
z duszy bardziej poeta niż kierownik, autor kliku tomików wierszy.

Budynek Banku z lat 90 tych XX w.

Południowa strona ulicy w części od Rynku

Dom Nauczyciela i Biblioteka

Północna strona ulicy z 2003 r.
W nieistniejącym już parterowym budynku
w pierwszych latach po II wojnie światowej
był posterunek MO
Pastelowe kolory komunalnych kamieniczek stanowią
świetne tło przemarszów dla zespołów ludowych, uczestniczących w corocznych Międzynarodowych Spotkaniach
Folklorystycznych „Kupalnocka” i orkiestr strażackich.
Tekst i zdjęcia Sławomir Jakubczak

Widok ulicy od strony Rynku

Nieistniejący już budynek na rogu
ul. Kościuszki i Rynku.
Przez wiele lat działała w nim biblioteka.
Obok budynek banku

Widok ulicy od strony Rynku
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Katyń - pamiętamy
Zapraszamy na wystawę
poświęconą Zbrodni Katyńskiej
i pamięci Serockich
Katyńczyków
Przed 72 laty, w kwietniu 1940 r. władze
sowieckie dopuściły się niespotykanej zbrodni
ludobójstwa, mordując tysiące polskich oﬁcerów i policjantów. Dla Polski była to ogromna
strata, bowiem oﬁary te, to w większości oﬁcerowie rezerwy reprezentujący różne inteligenckie zawody. Pojęciem zbrodnia katyńska

obejmowano nie tylko zagładę oﬁcerów z obozu w Kozielsku w Lesie Katyńskim, ale również
jeńców z obozów w Starobielsku i w Ostaszkowie, bowiem dopiero od niedawna znamy
miejsca ich pomordowania i pochowania w Charkowie i w Miednoje koło Tweru. Zbrodnia została ujawniona w kwietniu 1943 r., gdy
odkryto zbiorowe groby w Katyniu, przeprowadzono ekshumację i zidentyﬁkowano część
oﬁar. Niemcy nadali temu wymiar propagandowy, zarówno w prasie jak i w specjalnym
kilkusetstronicowym wydawnictwie książkowym. Jedną z osób, które odegrały ważną
rolę w upublicznieniu tej sprawy i nadaniu jej
właściwego wymiaru, był - rodzinnie związany
z ziemią serocką - sekretarz Polskiego Czerwonego Krzyża, Kazimierz Skarżyński, autor
pierwszego obszernego „Raportu z Katynia”.
Pochodził on z rodziny długoletnich właścicieli dóbr Popowo koło Serocka (w podziemiach
kościoła w Popowie pochowany jest jego ojciec
Henryk Skarżyński właściciel majątku Jedwabno oraz stryj Stanisław, dziad Edmund i pradziad Tomasz Skarżyńscy).
Przez dziesiątki lat o zbrodni tej się nie
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mówiło i nie pisało, a jeśli już to fałszywie
przypisując mord Niemcom. Próby pisania
prawdy były gorliwie wymazywane przez
cenzurę, nie tylko w tekstach pisanych przez
historyków, ale nawet z nekrologów. Była jednak w pamięci rodzin i znajdowała miejsce
w inskrypcjach nagrobnych na wielu polskich cmentarzach. Dwa przykłady tego znalazły się też na serockim cmentarzu – Katyń
na grobie Urbańskich i Maciejewskich oraz
Starobielsk na grobie Głowackich. Zbrodnia

katyńska, to wielotysięczna lista pomordowanych - 4410 jeńców z obozu w Kozielsku,
3811 jeńców z obozu w Starobielsku oraz
6314 jeńców z obozu w Ostaszkowie. Niemal
każda większa miejscowość w Polsce ma na
tej liście swoich bohaterów. Wśród nich jest
również Miasto i Gmina Serock z listą 10 osób
związanych z Serockiem, czy to z racji urodzenia w tym mieście lub którejś z sąsiednich
miejscowości, czy też przez fakt dłuższego
w nich zamieszkiwania. Lista ta nie obejmuje licznej grupy absolwentów Szkoły Podchorążych Łączności w Zegrzu oraz byłych
oﬁcerów Centrum Wyszkolenia Wojsk Łączności, z wyjątkiem majora Pilcha, który jako
lekarz był przez szereg lat blisko związany nie
tylko ze środowiskiem lokalnym Zegrza, ale
też i całej gminy. (Wśród oﬁar sowieckiego
mordu znalazło się ponad stu oﬁcerów wojsk
łączności, w tym oﬁcerowie służący lub zmobilizowani w przedwojennym Ośrodku Szkolenia Kadr Łączności w Zegrzu.) Najwięcej
osób urodziło się w Serocku – 5, w Jadwisinie
– 1 i w Wierzbicy -1. Najstarszy urodził się
w 1893 r. najmłodszy w 1908 r. W przypadku

osób urodzonych w Serocku mamy przede
wszystkim przedstawicieli starych rybackich
rodzin, od wielu pokoleń osiadłych w mieście: Andrzejczaków, Głowackich i Uniewiczów. Z nich tylko Mieczysław Głowacki po
studiach powrócił do Serocka, podejmując
pracę jako lekarz weterynarii, ale tuż przed
wybuchem II wojny światowej i on wyprowadził się na Kresy. Chaim Inwentarz reprezentuje dość liczną w Serocku, bo liczącą 40 %
mieszkańców, społeczność żydowską.
Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
podczas uroczystości obchodów katyńskich
w dniach 9 – 10.11.2007 r. Oﬁcerowie Wojska Polskiego i Policjanci Policji Państwowej
zamordowani w Katyniu, Miednoje i Charkowie, zostali pośmiertnie mianowani na kolejne stopnie wojskowe.
W czasie obchodów 70 rocznicy Zbrodni
Katyńskiej w 2010 roku rozpoczęliśmy w Serocku akcję sadzenia dębów pamięci w ramach programu stowarzyszenia Paraﬁada
„Katyń… ocalić od zapomnienia”. Na terenie
gminy Serock zostało posadzonych 10 dębów
pamięci symbolizujących pamięć 10 Serockich Katyńczyków.
Wg opracowania
dr Sławomira Jakubczaka

„Niewiadoma rocznica”
spektakl poetycko - muzyczny
poświęcony pamięci oﬁar
mordu katyńskiego
Niedzielny, kwietniowy wieczór nie zapowiadał tak silnych wzruszeń, jakie stały się
udziałem widzów oglądających premierowy
spektakl poetycko-muzyczny „Niewiadoma
rocznica”. Spektakl ten, zaplanowany jako
jedno z wydarzeń związanych z serockimi
obchodami 72 rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
nie okazał się bynajmniej przysłowiową akademią ku czci. Był to w każdym calu profesjonalny i niezwykły spektakl w reżyserii Betiny
Dubiel z choreograﬁą Katarzyny Sobieckiej-Tomporowskiej. Dzieło pań znanych i ce-

odrodzenia i dziecięcej radości, widowisko
stało się poetycko-muzycznym pomostem.
Pomostem łączącym wydarzenia 1940 roku
z dniem dzisiejszym, pomostem międzypokoleniowym, który pomoże ocalić od zapomnienia pamięć o Katyńczykach.
Spektakl odbył się 15 kwietnia 2012 r.
w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Serocku.
Obsada aktorska: Monika Misiura, Agata
Maruszak, Anna Pakuła, Stefan Piekut, Małgorzata Król, Michał Kozłowski, Mirosław
Kosakowski.
Sekcja taneczna: Julia Ciemińska, Wiktoria Gogolewska, Paulina Mrozińska, Karolina
Deja, Wiktoria Zielińska, Amelia Danił, Kasia
Brusiło, Wiktoria Stefaniak, Weronika Uczyńska, Alicja Kędzierska.
nionych za profesjonalizm i zaangażowanie
w artystyczną edukację nie tylko młodego pokolenia Serocczan. Wykonany przez aktorów
Teatru Impresja i grupę taneczną „4U”przy
CSŁiI w Zegrzu oraz gościnnie występującą
Monikę Misiurę, wzbudził w publiczności
niezwykłe wzruszenia i reﬂeksje. Wywołały je
wspomnienia bolesnych i ważkich dla historii
naszego narodu faktów. Dzięki spoetyzowanym wspomnieniom i symbolicznym obrazom nadziei, tęsknoty, cierpień i rozpaczy rodzin oﬁar mordu katyńskiego, dzięki tańcowi

a następnie referatu Zdzisława Lewandowskiego.
„Z Ziemi Serockiej i Zegrzyńskiej do Katynia, Charkowa i Miednoje”, poświęconego
oﬁcerom i policjantom tam pomordowanym,
a związanym z naszą ziemią z racji urodzenia
lub służby.
Na zakończenie uczczono pamięć 96 oﬁar
katastrofy lotniczej, w której zginęła cała oﬁcjalna delegacja państwowa, podążająca do
Katynia dla uczczenia 70 rocznicy dokonania
tam zbrodni na polskich oﬁcerach.
Powiązała te dwie tragedie recytacja wierszy Zbigniewa Herberta „Guziki” i Zdzisława
Lewandowskiego „Pętle”.
Spotkanie to zorganizowała Biblioteka
Publiczna w Serocku.

W cieniu Katynia
- dwie rocznice
Gimnazjaliści i licealiści uczestniczyli16 kwietnia 2012 roku w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury w Serocku w spotkaniu z okazji 72 rocznicy Zbrodni Katyńskiej
i 2 rocznicy katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.
Młodzież wysłuchała prelekcji dr Jolanty Załęczny „Polscy poeci w cieniu Katynia”,
połączonej z pokazem multimedialnym,

XI Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej
atmosferze. Dzieciaki, nauczyciele i instruktorzy
wymienili doświadczenia i choć nie zabrakło rywalizacji, wszyscy wyjechali uśmiechnięci z poczuciem ciekawie spędzonego czasu. Do jury
przeglądu zaproszono fachowców, którzy swoją życzliwością i uśmiechem dodawali otuchy
młodym artystom. Stąd serdeczne podziękowania dla Bogumiły Stachurskiej za uśmiech
i fachową ocenę, Jacka Jarzyny za miłą atmos-

XI Przegląd Amatorskiej Twórczości
Scenicznej Miasta i Gminy Serock odbył się
14 kwietnia w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury w Serocku.
W tej edycji udział wzięły dzieci i młodzież ze szkół w Serocku, Jadwisinie, Zegrzu,
Woli Kiełpińskiej, Środowiskowego Domu
Samopomocy, Ośrodka Kultury w Serocku
oraz najmłodsi adepci sztuki z przedszkoli
w Serocku i Woli Kiełpińskiej.
Przegląd odbył się w przyjaznej, artystycznej

ferę i profesjonalizm oraz Jacka Pacocha za
perfekcjonizm i obiektywizm.
A oto szczęśliwcy, którzy w ramach uznania dla ich talentu aktorskiego, niedługo wystąpią na scenie sali widowiskowej dla większego grona publiczności:
• Zajączki z Samorządowego Przedszkola
w Serocku (opiekun Anna Kurcz)
• Dziecięca Grupa Teatralna z Ośrodka Kultury w Serocku (opiekun Anna Kutnowska)
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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• Przyjaciele Elemelka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (opiekun Aneta Zajączkowska)
• Dzieci Pana Astronoma ze Szkoły Podstawowej w Serocku (opiekun Anna Kutkowska).
W kolejną sobotę, 21 kwietnia, w sali widowiskowej odbyła się druga część XI Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej
Miasta i Gminy Serock, podczas której prezentowały się grupy taneczne, wokalno-taneczne, wokalne, chóry oraz soliści.
Prezentujące się grupy zostały bardzo
wysoko ocenione przez jurorów i otrzymały zaproszenie do występu na dużej scenie
podczas Święta Patrona Serocka – św. Wojciecha.
Jurorami w tej części przeglądu byli:
Ewelina Hańska – solistka operowa,
pedagog i wykładowca w WSEiI w War-

szawie oraz PSM II st. im. J. Elsnera
w Warszawie. W roku 2009 otrzymała honorową odznakę „Zasłużony dla kultury
polskiej” nadaną przez Ministra Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego;
Ewa Gomółka – wieloletni instruktor,
trener tańca towarzyskiego oraz licencjonowany sędzia tańca towarzyskiego. Członek
zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego
Towarzystwa tanecznego;
Bogumiła Stachurska - reżyser, pedagog
teatralny, choreograf. Absolwentka Studiów
Teatralnych na Sorbonie Paris III oraz Międzynarodowej Szkoły Jacques Lecoq w Paryżu. Specjalizuje się w dynamice przestrzeni scenicznej, realizuje zajęcia, warsztaty
i spektakle teatralne z dziećmi i młodzieżą;
Marcin Mierzejewski - instruktor tańca,
choreograf, członek Zespołu Pieśni i Tańca
Mazowsze.
Miło nam, że specjaliści wysoko ocenili
nasze gminne prezentacje.
Ośrodek Kultury w Serocku

Mickiewiczowskie „Dziady” w Ośrodku Kultury w Serocku
14 kwietnia 2012 r. zespół Środowiskowego Domu Samopomocy wystawił sztukę pod
tytułem Dziady Cz. 2 z na podstawie utworu
Adama Mickiewicza.
Przedstawienie odbyło się w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Serocku pod-

czas XI Przeglądu Amatorskiej Twórczości
Scenicznej Miasta i Gminy Serock.
Premiera spektaklu odbyła się 20 grudnia
2011 lecz i tak byliśmy bardzo przejęci występem przed szeroką publicznością i szacownym jury.
Pierwszy raz oceniało nas profesjonalne
jury, znawcy sztuki teatralnej. Ku naszej radości przedstawienie zostało bardzo ciepło
przyjęte zarówno przez jurorów, organizatorów jak i publiczność.
Doceniono naszą pracę, talent, radość
i entuzjazm jaką daje nam możliwość grania.
To serdeczne przyjęcie jest szczególnie ważne
dla nas ponieważ jesteśmy osobami niepełnosprawnymi. Swoim graniem chcieliśmy

pokazać, że mamy potencjał i możliwości,
które odpowiednio wydobyte mogą przynieść
radość nam wszystkim i być krokiem ku integracji z lokalnym społeczeństwem.
Uczestnicy ŚDS

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu
pt. Baśniowy Świat Andersena
Zakończył się ogólnopolski konkurs
plastyczny pt. Baśniowy Świat Andersena
zorganizowany przez Miejską i Powiatową
Bibliotekę Publiczną im. R. Kincla w Raciborzu. Wśród ogromnej liczby zgłoszonych
uczestników konkursu, jury nagrodziło 145
najlepszych prac (61 nagród i 84 wyróżnienia). W konkursie wzięło udział 1321 uczestników w wieku od 3 do 49 lat z całej Polski,
m.in. z gminy Serock. W sumie na konkurs
wpłynęło 1306 prac. Tematem konkursu było
wykonanie ilustracji, kukiełki, pacynki, marionetki do wybranej baśni J. Ch. Andersena.
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Najczęściej ilustrowanymi baśniami były:
Królowa Śniegu, Dziewczynka z zapałkami, Brzydkie kaczątko i Calineczka. Z mniej
znanych baśni wybierano następujące tytuły:
7 kruków, Śniegowy bałwan, Stokrotka, Imbryk, Bzowa babuleńka. Prace oceniane były
w następujących kategoriach wiekowych:
3-4 lat, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-14 lat,
pow. 15 lat i kategoria rodzinna (prace wykonane przez dzieci, które nie ukończyły 18 roku
życia i ich rodziców lub prawnych opiekunów).
Wśród laureatów znaleźli się podopieczni
Ośrodka Kultury w Serocku, którzy wykony-

wali swe prace pod okiem instruktora plastyki, Pauliny Nowaczyk-Pisarskiej.
• I miejsce w kategorii ilustracje - kat.
wiekowa 9-10 lat - zdobyła Joanna Osińska za
ilustrację do baśni „Królowa Śniegu”
• I miejsce w kategorii kukiełki - kat.
wiekowa 11-14 lat - zdobyła Adrianna Socha
za wykonanie kukiełki do baśni „Królowa
Śniegu”
• wyróżnienie w kategorii kukiełki - kat.
wiekowa 15 lat - zdobył Damian Sosnowski
za wykonanie kukiełki do baśni „Nowe szaty
cesarza”

Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa CSŁiI
W poniedziałek, 16 kwietnia 2012 r.
w Zegrzu po raz kolejny odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa.
W tym przedsięwzięciu uczestniczyli
żołnierze oraz pracownicy wojska Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki, a także
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
20 osób oddało łącznie 9 litrów tego
życiodajnego płynu. Część dawców stanowili żołnierze I turnusu 2012 r. służby

przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych, którzy aktywnie włączyli się
w akcję honorowego krwiodawstwa. Dużą
rolę w propagowaniu idei honorowego
krwiodawstwa odgrywa prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, starszy chorąży sztabowy
rezerwy Tadeusz Kowalewski. Kolejna akcja - 21 maja 2012 r.
Tekst i zdjęcie: kpt. Krzysztof Baran

Grupa Sportowa WL w Zegrzu
Utytułowani sportowcy z Grupy Sportowej Wojsk Lądowych (WL) przeszli w podporządkowanie Komendanta Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI)
w Zegrzu.
W grupie są m.in. szermierze, zapaśnicy,
pięcioboiści nowocześni oraz strzelcy. Wielu
z nich to medaliści olimpijscy, Mistrzostw Świata i Europy, olimpijczycy oraz reprezentanci Polski. Ci utytułowani polscy sportowcy to m.in.:
starsza szeregowa Sylwia Gruchała, szeregowa
Małgorzata Wojtkowiak starsza szeregowa Danuta Dmowska – Andrzejuk. starsza szeregowa
Aleksandra Socha-Szelagowski, starszy szeregowy Robert Andrzejuk, szeregowy Krzysztof Mikołajczak oraz szeregowy Radosław Zawrotniak
(który ma się stawić nieco później).
Przejęcie w podporządkowanie odbyło
się 12 i 17 kwietnia 2012 r. Żołnierze Grupy
Sportowej WL zostali przeniesieni służbowo
z 3 Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa
Wojsk Lądowych do Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu. Dowódcą
Grupy Sportowej WL jest major Jerzy Świnoga. Nowych żołnierzy przywitał Zastępca
Komendanta zegrzyńskiego Centrum podpułkownik Karol Sawicki.

***
Grupa Sportowa Wojsk Lądowych Warszawa usytuowana była w strukturach 3 Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk
Lądowych. Powstała na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 90/MON z dnia
09.04.2002r. w wyniku likwidacji Wojskowych
Ośrodków Szkolenia Sportowego. Kadra dowódcza, trenerska i zawodnicy wywodzili się
z Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa, którego losy w latach

dziewięćdziesiątych zmierzały ku rozpadowi.
W latach 2004/05 odeszło wielu nie spełniających oczekiwań sportowych zawodników
a powołano do służby wojskowej młodszych,
utytułowanych i perspektywicznych. Odeszło
także kilku trenerów. W 2005 roku Grupa
Sportowa Wojsk Lądowych Warszawa jako
pierwsza ze wszystkich Grup i Zespołów Sportowych powołała do wojska kobiety, szpadzistkę Danutę Dmowską, szablistkę Aleksandrę
Sochę oraz ﬂorecistkę Sylwię Gruchałę. To one
rozwiały wszystkie wątpliwości wśród sportowców. Chętni do pełnienia służby wojskowej
w Grupie Sportowej ustawili się w kolejce. Od
2005 roku rozpoczął się dynamiczny proces
powoływania najlepszych zawodników i trwa
on do dziś. Pomysłodawcą koncepcji sportu
wyczynowego w Wojsku Polskim jest pułkownik Michał Bułkin, mentor Grupy Sportowej
Wojsk Lądowych Warszawa. On tworzy jej historię wraz z Dowódcą Grupy Sportowej majorem Jerzym Świnogą i zastępcą kapitanem
Radosławem Bastą.
Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran,
Jacek Szustakowski
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Chorzy na bluesa

Uczniowie z Zegrza pomagają
w schronisku dla zwierząt w Józefowie
Wolontariusze Zespołu Szkół w Zegrzu w wyjątkowy sposób pomagają psom
ze schroniska. Tym razem nie jest to tylko
zbiórka pokarmu, czy koców. W marcu nawiązana została współpraca ze schroniskiem
w Józefowie koło Legionowa. Młodzież
spotyka się tam z doświadczonymi już wolontariuszami, wraz z którymi opiekuje się
zwierzętami, poświęcając na to swój wol-

ny czas w soboty. Praca polega na pomocy
pracownikom schroniska przy sprzątaniu
podwórek, psich misek i boksów, a jest co
robić, bo schronisko liczy sobie ponad trzystu mieszkańców. Najprzyjemniejsze dla obu
stron są jednak spacery z czworonogami po
okolicznym lesie. Pomimo dużego wysiłku
nikt z pracujących wolontariuszy nie zrezygnował, a nawet są nowi chętni. Potrzebna

jest zgoda rodziców i zapał do bezinteresownej pracy. Przyświeca nam myśl, że człowiek
jest tyle wart, ile może pomóc innym, choćby tym słabym, porzuconym i całkowicie zależnym od nas istotom.
W Józefowie czeka na właścicieli wiele
psów. Są gotowe zaoferować swoją wierność
i psią miłość w zamian za opiekę.
Wolontariusze z Zegrza

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997
roku o ochronie zwierząt Rada Miejska w Serocku w dniu 28 marca 2012 roku uchwaliła
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku”. Za
problem bezdomności zwierząt odpowiedzialność ponosi człowiek i to on powinien zmienić swoje postępowanie, aby sytuacja ta mogła
ulec poprawie. Los tych zwierząt ciągle zależy
od świadomości i odpowiedzialności ich właścicieli. Problem bezdomności zwierząt nie jest
możliwy do rozwiązania bez pomocy, wsparcia
oraz dobrej woli mieszkańców gminy. Dlatego
też jednym z ważniejszych celów programu
jest poszukiwanie opiekunów dla porzuconych
i potrzebujących pomocy zwierząt.

W przypadku otrzymania zgłoszenia
o błąkającym się zwierzęciu Urząd Miasta
i Gminy w Serocku prowadzić będzie działania zmierzające do odnalezienia opiekuna, a jeśli nie uda się ustalić właściciela,
będziemy szukać osoby chętnej do przejęcia opieki nad zwierzęciem. Ogłoszenia
zamieszczane będą na stronie internetowej
urzędu.
Nowy opiekun, który zaadoptuje bezdomne zwierzę, otrzyma dla swojego podopiecznego bezpłatne usługi weterynaryjne:
- trwałe oznakowanie (chip) z wpisem do
ogólnopolskiej listy zwierząt;
- pakiet szczepień okresowych (choroby
zakaźne, wścieklizna);
- sterylizację lub kastrację;

- uśpienie ślepego miotu w przypadku zaadoptowania szczennej suczki lub kotki.
W przypadku, gdy nie znajdzie się właściciel
porzuconego psa, ani też osoba chętna by go zaadoptować, zwierzę traﬁa do schroniska. Pobyt
w schronisku to dla psa ogromny stres. Zwierzę
w schronisku ma zapewnione legowisko, karmę i opiekę weterynaryjną, jednak schroniska
są ciągle przepełnione, a psy otrzymują tam ze
strony ludzi, jedynie minimalną opiekę i życzliwość, której tak bardzo przecież potrzebują.
Od dnia wejścia w życie programu, trzy
bezdomne psiaki traﬁły do nowych domów.
Zachęcamy do włączenia się w akcję „Pies
czeka na człowieka”.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

„Nocna zmiana bluesa” okazała się doskonałym antidotum na kapryśną pogodę.
W sali widowiskowej Ośrodka Kultury, ten
bluesowy zespół z 30 – letnim stażem, zagrał
dla serockiej publiczności swój jubileuszowy koncert. Dźwięk harmonijki ustnej od
początku wprowadził wszystkich w bluesową atmosferę. Leader, Sławek Wierzcholski
uzbrojony w baterię harmonijek zatkniętych
w kieszonki skórzanego pasa, pokazał się nie
tylko jako wszechstronny wirtuoz tego instrumentu, ale także jako wokalista – z charyzmą prawdziwego bluesmana. A ponieważ
nie tylko muzyką człowiek żyje, nie zabrakło
na tym muzycznym spotkaniu elementów
poszerzających horyzonty poznawcze widzów. Dowiedzieli się oni mianowicie, że harmonijkę wynaleziono w 1823 roku; że tara,

której nasze babki czy prababki używały do
prania może być instrumentem bluesowym;
że można śpiewać wesołego bluesa ze smutnym tekstem; że harmonijka i gitara mogą
prowadzić ze sobą dźwiękonaśladowczy dialog, a także, że w bogatej karierze zespołu

odliczanej kolejnymi utworami i wydanymi
płytami, pojawiła się współpraca z Ryszardem Riedlem, z legendarnego Dżemu i wiele
koncertów w zakładach karnych.
Wiemy, że koncert bluesowy może się
odbyć bez fruwających marynarek, ale bez
wokalnego wsparcia publiczności nie byłby emocjonujący. Widzowie śpiewali więc,
brzmiący anglojęzycznie refren „How, how,
how” – zapożyczony, jak zaznaczył Wierzcholski, od Joe Cockera. A na koniec koncertu wszyscy głośno i wielokrotnie przyznali, że
są chorzy na bluesa… I pewnie tak zostanie,
ponieważ ten świetny mimo, że kameralny
koncert, wzmocnił działanie bluesowego wirusa w serockiej publiczności.
B.R.
Fot. Leszek Błachnio

SMS - przyjaciel Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”
Stowarzyszenie Miłośników Skubianki, po sukcesie spektaklu „Warszawa da się
lubić” na deskach serockiej sali widowiskowej, otrzymało wiele propozycji występów poza naszą gminą. SMS-owy spektakl
urozmaicony dodatkowo elementami piłkarskimi, uświetnił ogólnopolskie spotkanie „Solidarni z cierpiącymi na chorobę
Parkinsona”. Spotkanie to było związane
z Ogólnoświatowym Dniem Osób z cho-
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robą Parkinsona. Występ zespołu SMS,
którego aktorzy mają od 8 do 68 lat, miał
szczególny wymiar z racji ustanowienia
przez Parlament Europejski i Radę Unii
Europejskiej roku 2012 - Europejskim
Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Spotkanie
objęte było patronatem honorowym małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej
i Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ire-

ny Lipowicz. W podziękowaniu za występy
organizatorzy zaprosili naszych aktorów do
Centrum Nauki im. M. Kopernika w Warszawie, a w pisemnym podziękowaniu nie
szczędzili słów zachwytu i wdzięczności za
artystyczne uniesienia.
SMS wstąpił w poczet partnerów i przyjaciół Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”.
Obie strony mają nadzieję na współpracę i realizację wspólnych projektów.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Klub Mila zaprasza już w maju
Klub Mila to nowy ośrodek sportowo-rekreacyjny nad Jeziorem Zegrzyńskim,
w gminie Serock i zarazem pierwsza z baz
mistrzowskiej Akademii Kusznierewicza. Cechuje go w pełni żeglarski charakter, a wyróżnikiem jest autorski projekt wystroju wnętrz.
Pokoje są urządzone w stylu kajut na klasycznym żaglowcu. Goście zasypiają i budzą się
na łodzi.
Ośrodek jest położony w pięknym otoczeniu Rezerwatu Przyrody „Wąwóz Szaniawskiego”, w miejscu dawnej stanicy
PTTK w Jadwisinie - Zegrzynku. Miejsce
stworzone dla tych, którzy lubią aktywny
wypoczynek. Goście do dyspozycji mają
żeglarską przystań, szlaki pieszo-rowerowe

i nadnarwiańskie ścieżki, wijące się wśród
bujnej przyrody, prowadzące do zabytków
i atrakcji turystycznych.
Akademia Kusznierewicza powstała
zarówno dla tych, którzy kochają żeglar-

stwo, jak i tych, którzy dopiero chcą poznać tę dziedzinę sportu. Pomysłodawcą
i współwłaścicielem Akademii jest Mateusz
Kusznierewicz – polski żeglarz regatowy,
wielokrotny mistrz świata i Europy, złoty
i brązowy medalista olimpijski, niekwestionowany autorytet w dziedzinie żeglarstwa
oraz inicjator i ambasador wielu programów
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Osobiste zaangażowanie Mateusza Kusznierewicza
stanowi gwarancję mistrzowskiej jakości
i klasy przedsięwzięcia.
Otwarcie Klubu Mila zplanowane jest na
19 maja 2012 r.
Więcej informacji na www.klubmila.pl
www.akademiakusznierewicza.pl

Serocki Kwiecień Sportowy
W dniu 15.04.2012 r. w hali PZSP w Serocku odbyło się ostatnie potkanie Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w Serocku, a po
turnieju wręczenie nagród dla najlepszych
drużyn. Na to ostatnie spotkanie udało się
przybyć wszystkim drużynom, choć niektórym w okrojonym składzie. UKS Dębina
Nieporęt niestety miała już inny zaplanowany
turniej i zastąpiła ich zaprzyjaźniona drużyna
z Legionowa - Gwardia.
Wyniki VII spotkania
Demony Wiejska Górka- Atom Serock 2:1
(26:28, 25:17,15:10)
Gwardia(UKS Dębina)- Demony Wiejska
Górka 1:2 (23:25,30:28,13:15)
Atom Serock - Gwardia (UKS Dębina) 2:0
(25:23,26:24)
Atom Serock - Quadra Team 0:2 (14:25,
23:25)
Quadra Team- Demony Wiejska Górka 2:0
(25:20,14:25)
Quadra Team- Gwardia (UKS Dębina) 2:0
(25:23, 25:20)
I miejsce Quadra Team +30 punktów
II miejsce Atom Serock +20 punktów
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uczestników. Brak kłótni z sędziami, przyznawanie się do popełnionych błędów, zwracanie się
do siebie w sposób bardzo serdeczny i kulturalny
(co jest rzadkością o obecnych czasach) - to...
to było widoczne w każdym meczu. Wynik dla
tych młodych ludzi był ważny, ale uważam, że
nie najważniejszy. W każdym meczu zawodnicy dawali z siebie dużo wysiłku i okazywali
swoje duże umiejętności sprawnościowe i siatkarskie. Poziom rozgrywek z turnieju na turniej stale się podnosił, a to dzięki temu iż nie
tylko uczestnikami byli „typowi amatorzy”, ale
też byli zawodnicy drużyn Mazowsza (MOS,
MDK i Metro). Z rozmów z zawodnikami wynika, iż bardzo cieszą się z tego iż mogą sobie
pograć. Turniej odbił się też echem w ościennych gminach (Płońsk, Nowy Dwór Maz.
Wyszków), którzy kontaktują się telefonicznie
celem ewentualnego udziału w przyszłym sezonie. Uważam, iż w sezonie jesienny rozpocznie rozgrywki wiele nowych drużyn. Myślę, że
tak będzie, gdyż opinia o tym turnieju „poszła
w świat” i oczekiwane efekty będą widoczne”.

• Wyniki meczy ligowych (14.04.2012 r.)
JUNIORZY MŁODSI - podopieczni Mariusza Rosińskiego
SOKÓŁ OSIR SEROCK- SP POLONEZ
WARSZAWA 1:3 (1:1). Bramkę dla Sokoła
zdobył Marcin Pawlak.
Skład: Ł.Karpik [k], T. Lipski, D. Głowac-

ki (K. Czarnecki), J. Czestkowski, C. Walkowski (K. Jędrasszewski) D. Matusiak, D. Burakowski (B. Mikosza), D. Zaręba, M. Stalmach,
Ł. Kaniewski, M. Pawlak
MŁODZIKI (rocznik 2000) - podopieczni Tomasza Jaczyńskiego
DRUKARZ WARSZAWA - SOKÓŁ
OSIR SEROCK 9:1. Honorową bramkę dla
Sokołów zdobył Michał Czarnecki.
SENIORZY - podopieczni Arkadiusza
Siemińskiego
SOKÓŁ OSiR SEROCK - RKS MAZUR
RADZYMIN 7:1 (3:0). Bramki: Norbert
Smyk, Tomasz Luks, Michał Kaczor 3x, Adam
Zych, Paweł Żbikowski
Skład: Piotr Malinowski - Krzysztof Szymański, Michał Krasnowski, Dominik Pakieła, Adam Zych (Krystian Skłucki), Grzegorz
Oktaba, Tomasz Luks, Sebastian Ściechowicz
(Paweł Calak), Michał Kaczor, Łukasz Zalewski (Paweł Żbikowski), Norbert Smyk (Tomasz Jaczyński).
OSiR

Współzawodnictwo w tenisie stołowym
szkół podstawowych i gimnazjów

III miejsce Demony Wiejska Górka +10
punktów
IV miejsce Gwardia
KLASYFIKACJA GENERALNA
I miejsce QUADRA TEAM 135 punktów
II miejsce DEMONY WIEJSKA GÓRKA
130 punktów
III miejsce ATOM SEROCK 130 punktów
IV miejsce UKS DĘBINA NIEPORĘT
30punktów
(miejsce II i III uzależnione od bezpośrednich spotkań w całej klasyﬁkacji w 7 turniejach)
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Za pierwsze miejsce stroje
sportowe, II miejsce koszulki z logo ALPS,
III miejsce frotki legea oraz gadźety OSiR.
Nagrody wręczyli zastępca burmistrza MiG

Serock- Józef Zając oraz dyrektor OSiR Piotr
Kowalczyk.
Amatorską Ligę tak skomentował sędzia
główny zawodów - Jan Wróblewski:
,,Mogę to tylko skomentować krótko!
Chwała za to, że mimo wielu różnych kłopotów i nieprzewidzianych przyczyn „historyczna” Amatorska Liga Piłki Siatkowej w Serocku
ruszyła. Wiadomo, iż początki są zawsze najgorsze, ale nie należy się załamywać. Reasumując zawody można dojść do pozytywnych
wniosków, mimo iż frekwencja drużyn była nie
za wysoka. Pozytywem jest to, iż młodzież chce
grać, chce się spotykać w zdrowej rywalizacji
a taka dominowała przez wszystkie turnieje.
Pozytywem jest także to, iż oprócz zawodników
z Serocka i okolic udział brali ludzie z Warszawy a nawet z Wyszkowa. Z systematycznością
drużyn było różnie, ale na podkreślenie zasługuje duża kultura osobista wszystkich ich

I. MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH.
W dniu 11.04. br., w hali sportowej
w Wieliszewie, odbyły się mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców
szkół gimnazjalnych.
Wśród dziewcząt gminę Serock reprezentowała drużyna gimnazjum z Serocka,
w składzie: Magda Klik, Joanna Gorczyńska
i jest Marta Korzeniowska. Nasze zawodniczki zdobyły I miejsce w powiecie. Trenerem
dziewcząt jest Barbara Klik, a nauczycielem
wychowania ﬁzycznego Mariusz. Rosiński.
W grupie chłopców gminę reprezentowała drużyna gimnazjum z Woli Kiełpińskiej
w składzie Krzysztof Kasperski i Arek Kasperski. Uzyskali oni w zawodach II miejsce. Trenerem chłopców i zarazem nauczycielem wychowania ﬁzycznego jest Ryszard Świątecki.

rem i nauczycielem wychowania ﬁzycznego
dziewcząt jest Barbara Klik,
- III miejsce SP Jadwisin w składzie: Julia Dąbrowska i Alicja Kapczyńska – Trenerem i nauczycielem wychowania ﬁzycznego
dziewcząt jest Piotr Plechacki.
Grupa chłopców:
- I miejsce SP Serock w składzie: Kamil
Zalewski, Danie Laskowski l i Jakub Dytyniak
– Trenerem chłopców jest Zbigniew Chodkowski, a. nauczycielem wychowania ﬁzycznego Barbara Klik,
- II miejsce SP Jadwisin w składzie: Jakub
Gajos, Mateusz Jasicki i Sebastian Warowny.
Trenerem i nauczycielem wychowania ﬁzycznego chłopców jest Piotr Plechacki.

III. TURNIEJE MIĘDZYPOWIATOWE.
W dniach 18 - 19. 04. br. odbyły się turnieje międzypowiatowe, w których uczestniczyły następujące powiaty: Nowy Dwór,
Otwock, Wołomin, Piaseczno i Legionowo.
Reprezentacje gminy Serock uzyskały następujące wyniki:
Grupa dziewcząt:
- I miejsce Gimnazjum Serock. Magda
Klik, Joanna Gorczyńska i Marta Korzeniowska., Grupa chłopców:
- II miejsce SP w składzie miejsce SP Serock w składzie: Kamil Zalewski, Daniel Laskowski i Jakub Dytyniak.
Oba zespoły zakwaliﬁkowały się do zawodów Wojewódzkich. Gratulujemy.

II. MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH.
W dniu 12.04. br. w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku odbyły się mistrzostwa powiatu
w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców
szkół podstawowych. Reprezentacje gminy
uzyskały następujące wyniki:
Grupa dziewcząt:
- II miejsce SP z Serocka w składzie: Angelika Mietelska i Alicja Zawadzka – TreneINFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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