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Wojciechowe Świętowanie
Niedziela, 27.05.2012 r., była kulminacją tegorocznego Wojciechowego Świętowania,
które wyraźnie przesunięte w kalendarzu było połączone
z Dniem Samorządu Terytorialnego.
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Rys historyczny OSP w Woli Kiełpińskiej

Poświęcenie sztandaru w roku 1982
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kiełpińskiej powstała w 1932 roku z inicjatywy
ówczesnego wikariusza, późniejszego biskupa płockiego, ks. Piotra Dziedzica. Na siedzibę straży przeznaczono część zabudowań
przy kościele. Do powstania OSP przyczyniły się głównie rodziny Kacperskich, Perczyńskich, Kaczmarczyków i Sikorskich. Dzięki
staraniom kolejnego proboszcza, ks. Ludomira Lisowskiego, oraz wysiłkom strażaków
i stowarzyszeń katolickich, wybudowano
remizę strażacką. Niestety, uległa ona zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Na nową
przyszło mieszkańcom Woli Kiełpińskiej
i okolicznych wsi poczekać do 1964 roku.
Okres II wojny światowej przyniósł zawieszenie działalności na rozkaz okupanta. Wielu
strażaków było aresztowanych i więzionych
za współpracę z partyzantami. Wznowienie
działalności nastąpiło w 1945 roku, po po-

wrocie do paraﬁi ks. Witolda Sujkowskiego.
Był to ciężki okres, gdyż ludzie odbudowując własne domy i gospodarstwa nie mieli

czasu na działalność w straży. Ożywienie
nastąpiło w roku w 1949 r. z inicjatywy ks.
Zająca i okolicznych mieszkańców. W roku
1961 OSP otrzymała z demobilu pierwszy
samochód Amer – Dodge. Rok 1964 to budowa i oddanie do użytku nowej strażnicy.
W 1972 roku straż w Woli Kiełpińskiej dostała wóz bojowy tzw. beczkowóz – Star 26.
Na uroczystości 50-lecia powstania, w dniu
16.05.1982 r., jednostka otrzymała sztandar
ufundowany przez lokalnąspołeczność. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. kanonik
Kazimierz Śniegocki. W 1985 r. rozbudowano remizę o dwa boksy garażowe. W 1996 r.
podpisano akt notarialny na nieruchomość
OSP. Nowy sztandar OSP otrzymała na
75-lecie istnienia w 2007 r. od społeczności
lokalnej. Obecnie OSP posiada 3 samochody bojowe, sprzęt hydrauliczny i sprzęt do
pomocy przedmedycznej. Średnia wyjazdów
na akcje w okresie ostatnich 5 lat to sto wyjazdów rocznie.

To był dobry miesiąc. Wyjątkowo intensywny, a dzięki temu nie nudny. Po sportowych
emocjach Wojciechowe Świętowanie weszło w fazę kulminacyjną 27 maja na serockim rynku.
Dziękując za udział w korowodzie, gratulując dobrej zabawy i humoru cieszymy się, że tyle
nas było tego dnia. Maj był ważny również dla serockiego samorządu – odbyły się bowiem
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Serocku. Przed nami już tylko trzy wiosenne tygodnie. Lato zbliża się już wielkimi krokami. Sezon turystyczny już też rozpoczęty. Większy ruch
w mieście, więcej weekendowych gości. Przy molo „Albatros” czeka na chętnych na spacer po
Jeziorze Zegrzyńskim. Warto skorzystać. Lato za chwilę…
Redakcja

Zdjęcie „budowa remizy” przedstawia zawody w roku 1959

Kolejna laureatka akcji „Zamelduj się”
Miło nam poinformować, że jako
12.700 mieszkanka gminy zameldowała
się Beata Sobiech z ul. Moczydło, która
w dniu 21.05.2012 r. odebrała z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Sylwestra
Sokolnickiego, nagrodę ufundowaną przez
Hotel Narvil, jaką jest pobyt w hotelu dla
dwóch osób.
Przypominamy, że nagrodzeni laureaci
są wyłaniani w ramach akcji „Zamelduj się”,
która trwa do końca tego roku.
Na kolejnego setnego mieszkańca czeka
również atrakcyjna nagroda!
Serdecznie zapraszamy do udziału.
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Aktualności
DOFINANSOWANIE
BUDOWY
PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI
- JUŻ MOŻLIWE
Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia
24 kwietnia 2012 r. weszła w życie Uchwała
Nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku, w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Serock. Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków ma na celu poprawienie stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązanie
problemu niewłaściwego pozbywania się
ścieków, szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa zbiorczej
sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadniona lub technicznie niemożliwa.
Dofinansowanie udzielane jest w kwocie
do 2.500 zł. Zainteresowanych zapraszamy
do zapoznania się z regulaminem przyznawania dofinansowania oraz do składania
wniosków, które dostępne są bezpośrednio
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 11) oraz na stronie internetowej urzędu.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

BĘDZIE POŁĄCZENIE
UL. TOPOLOWEJ
Z UL. WIERZBOWĄ
W NOWEJ WSI
W dniu 14.05.2012 r. doszło do podpisania umowy notarialnej w sprawie zakupu
przez gminę działki położonej w Nowej
Wsi o powierzchni 295 m2, która zostanie

przeznaczona pod drogę łączącą ul. Topolową z ul. Wierzbową. W najbliższym czasie podjęte zostaną prace umożliwiające
przejazd przez zakupioną działkę. Nabycie
przedmiotowej działki do zasobu gminnego
pozwoli rozwiązać problem komunikacyjny
w rejonie wymienionych ulic i przyczyni się
do rozwoju tej części Nowej Wsi pod inwestycje budowlane, gdyż jak dotychczas brak
połączenia obu dróg uniemożliwiał pozytywne opiniowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, o które występowali
właściciele gruntów zlokalizowanych na
tych terenach.
Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE PRZYZNAŁ
POŻYCZKI GMINIE
SEROCK
W tym roku przyznano doﬁnansowanie
w formie pożyczki na realizację pięciu inwestycji:
1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Prusa w Serocku w kwocie 48.000,00 zł,
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.
Prusa w Serocku w kwocie 40.000,00 zł,
3. Budowa sieci wodociągowej w Dębe
w kwocie 119.000,00 zł,
4. Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze w kwocie 40.000,00 zł,
5. Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu w kwocie 87.000,00 zł.
Pożyczki te charakteryzuje preferencyjne
oprocentowanie oraz możliwość ubiegania się
o umorzenie części zadłużenia po zrealizowaniu zadania zgodnie z założeniami.

Chociaż mało macie lat
tak naprawdę niewiele
choć lubcie w piłkę grać
i pojeździć rowerem
choć na wszystko macie czas
tyle zabaw Was czeka
wiemy, że każdy z Was,
wyrośnie każdy z Was
na wielkiego na człowieka!

Kolorowe i słoneczne serdeczności

Wszystkim Dzieciom
składają Dorośli

ZGŁOSZENIA
DO 15 CZERWCA
Jeszcze do 15 czerwca przyjmowane są
zgłoszenia udziału w konkursach „Moja posesja – moja pasja” oraz „Mój balkon – moja
pasja”. Zachęcamy wszystkich miłośników
zieleni i ogrodów, choćby tylko w balkonowych wydaniach do udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród – podczas
tegorocznego Święta Darów Ziemi w Woli
Kiełpińskiej we wrześniu.

KUKIEŁKA 2012
Do XII Ogólnopolskiego Konkurs Plastycznego na postać z bajki “Kopciuszek”, organizowanego przez Klub Kultury Zastów, zgłoszono
145 kukiełek. Jurorzy, Joanna Bereda i Dariusz
Krysiak wybrali te najładniejsze i przyznali
37 nagród. Przy ocenie prac szczególną uwagę

DRODZY MIESZKAŃCY

Fundacja EMANIO ARCUS w ramach akcji ,,SOLARNA GMINA”
zaprasza do składania wniosków na KOLEKTORY SŁONECZNE.
Fundacja gwarantuje pomoc w dopełnieniu formalności związanymi z :
- uzyskaniem 45% dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
- pozyskaniem niskooprocentowanego kredytu bankowego nawet do 10 lat
- wyborem wykonawcy i dostawcy (norma ISO 9001, 10 lat gwarancji).
70% OSZCZĘDNOŚCI ENERGII W ROKU, ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2.
Wnioski przyjmowane będą w czerwcu w dniach 25-29.06.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, pok. nr 11
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antenie!
SEROCK na
89, 4 FM

zwracano na nawiązanie do tematu konkursu,
samodzielność i staranność oraz pomysłowość.
Wśród najładniejszych prac znalazły się
również prace podopiecznych Pauliny Nowaczyk - Pisarskiej, instruktora oraz nauczyciela
plastyki w Ośrodku Kultury w Serocku oraz
Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku. W kategorii wiekowej 7 – 10 lat wyróżnienia otrzymały Joanna Osińska (l. 10)
i Zuzanna Murawska (l. 10 ) z Ośrodka Kultury w Serocku, w kategorii 11 – 13 lat I miejsce zdobyła Jolanta Tomczak (l. 13) z Ośrodka Kultury, natomiast w kategorii wiekowej
14 – 16 lat I miejsce zdobyła Natalia Goźlińska, (l. 14) z Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku.

SEZON NA „ALBATROSA”
JUŻ OTWARTY
Od 1czerwca zapraszamy na spacerowe
rejsy Albatrosem po Jeziorze Zegrzyńskim.
Rejsy będą odbywały się w każdą sobotę
i niedzielę oraz dni świąteczne o 11.00, 12.00
i 13.00. Bilety do nabycia jedynie u kapitana
statku w cenie 11 zł osoby dorosłe oraz 9 zł
dzieci i młodzież do lat 18 i seniorzy. Trasa rejsu Serock Molo – Jezioro Zegrzyńskie
– Serock Molo. Czas trwania – ok. 45 minut.
Tegoroczna edycja rejsów po Jeziorze Zegrzyńskim jest doﬁnansowana przez Urząd
Miasta i Gminy w Serocku.

TRENINGI OTWARTE
REPREZENTACJI GRECJI
TYLKO DLA ZWYCIĘZCÓW
Z informacji uzyskanych w Referacie
Marketingu legionowskiego ratusza wynika,
że jedyną drogą do zdobycia wejściówek na
otwarte treningi reprezentacji Grecji, które
będą odbywać się 5 i 9 czerwca na stadionie
miejskim w Legionowie - jest udział w konkursach organizowanych przez miasto. Warto
zatem śledzić stronę www.legionowo.pl.

MIODOWY TURNIEJ
W dniach 18-20 maja 2012 r. Seroccy
samorządowcy wzięli udział w MIODOWYM TURNIEJU SAMORZĄDOWYM
w Kluczborku. Zaproszone drużyny mieszkały w Wojewódzkim Kampusie Sportowo Rekreacyjnym Stobrawa, natomiast całe zawody
odbywały się w Ośrodku Turystyczno Wypoczynkowym w Bąkowie.
Jednym z wymogów organizacyjnych
był mieszany skład drużyn - 3 kobiety
i 3 mężczyzn. Serock reprezentowali Piotr
Mulik, Tomasz Luks, Olga Gros, Tomasz
Świerczewski, Małgorzata Popowicz i Anna
Łosiewicz. Nasi reprezentanci brali udział
w niezwykłych konkurencjach, tak jak bieg
pszczelarza, sztafeta pszczółek, w pszczelim
gaju, miodowa bitwa, walka ślepych samu-

rajów i mini turniej piłki nożnej. Wszyscy
dbali o sportową atmosferę i zdrową rywalizację.
W ostatecznej klasyﬁkacji Serock zajął
2 miejsce. Uczestnicy otrzymali puchar i pamiątkowy dyplom.

POWIATOWY FINAŁ
OMNIBUSA 2012
Za nami ﬁnał powiatowego Konkursu
dla Trzecioklasistów Omnibus 2012, który odbył się 10 V 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół w Legionowie,
w którym wzięło udział 73 uczniów z terenu
całego powiatu.Głównym celem konkursu
było promowanie uczniów posiadających
rozległą wiedzę i szerokie zainteresowania
z różnych dziedzin wiedzy. Serocką szkołę
podstawową reprezentowali trzecioklasiści,
którzy byli zwycięzcami szkolnego etapu
konkursu: Bartosz Aniszewski z klasy III a,
Adam Korzniakow z klasy III a, Rafał Sperczyński z klasy III b, Grzegorz Obrębski
z klasy III b.
Pytania wymagały wykazania się bardzo
rozległą wiedzą polonistyczną, historyczną, matematyczną, społeczno-przyrodniczą
i geograﬁczną. Uczniowie z SP Serock wykazali się dobrą orientacja w tych dziedzinach,
czego dowodem jest III miejsce Grzegorza
Obrębskiego.

NOWA O G R A N I Z AC JA RU C H U
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od18 maja 2012 r.
obowiązuje na terenie miasta nowa organizacja ruchu w zakresie wprowadzenia ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych. Postawą wprowadzenia organizacji ruchu jest projekt zatwierdzony przez Starostę
Powiatu Legionowskiego. Celem wprowadzonej organizacji jest przede
wszystkim wyeliminowanie ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych
przez miasto, gdyż mimo otwartej dla ruchu w ubiegłym roku obwodnicy
miasta, nadal obserwuje się przejeżdżające przez miasto samochody ciężarowe na zagranicznych rejestracjach. Wprowadzona organizacja ruchu
zakazuje wjazd na teren miasta samochodów ciężarowych o rzeczywistej
masie całkowitej przewyższającej 16 ton. Ograniczenie w postaci znaku
B-5 dotyczy również ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych
i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 16t, ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych. Ruch w/w pojazdów po terenie miasta możliwy jest po uzyskaniu
uprzednio zezwolenia od gminy. Wszystkie osoby oraz podmioty gospodarcze dla których funkcjonowania czy prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne jest posiadanie przedmiotowego zezwolenia, prosimy
o składanie wniosków. We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy,
pojazd lub pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
16 ton których dotyczy wniosek identyﬁkowane na podstawie ich numeru rejestracyjnego oraz dopuszczalnej masy całkowitej, właściciela
pojazdu(ów) lub ich dysponenta, miejsce wjazdu pojazdu(ów) w strefę
ograniczenia tonażowego, trasę przejazdu, cel wjazdu pojazdu z podaniem adresu. Do wniosku należy dołączyć również wszelkie dokumenty
uzasadniające konieczność dojazdu pod wskazany we wniosku adres.

Każda

89, 4 FM
środa godz. 11
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Inwestycje gminne

Podsumowanie wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Serocku
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
20.05.2012 r.
Obwód głosowania Nr 1: Szkoła Podstawowa, ul. Pułtuska 68
1. Osińska Janina 103 głosy,
2. Pszczoła Tomasz 100 głosów,
3. Woźnicka Grażyna 70 głosów,
4. Śledziewski Mariusz 8 głosów,
5. Mróz Ireneusz 4 głosy.
FREKWENCJA: 24%
Liczba wyborców uprawnionych: 1 172
Liczba kart ważnych: 287
Liczba głosów ważnych: 285

Przebudowa drogi gminnej w Jachrance
W tym miesiącu inwestycje na terenie miasta i gminy przebiegają sprawnie. Dość prężnie
rozwija się infrastruktura drogowa na terenie
gminy. Rozpoczynając od przetargów - w trakcie oceny jest postępowanie na przebudowę
drogi w Dębe. Zakres zamówienia obejmuje
przebudowę jezdni i chodnika w pasie drogowym drogi gminnej Nr 180429W oraz jezdni
w pasie drogowym drogi gminnej Nr 180721W
w miejscowości Dębe. Ogółem zostanie wybudowane około 370 mb drogi oraz 407m²
chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm.
Budowa jezdni wraz z chodnikiem poprawi
komunikację i stworzy bezpieczne i przyjazne
warunki dla ruchu pieszego oraz pojazdów.
W przygotowaniu jest postępowanie
przetargowe na przebudowę wraz z budową
zatok parkingowych i chodnika w Zegrzu
przy ulicy Drewnowskiego. Zakres zamówienia obejmuje budowę jezdni drogi gminnej

o długości 120 mb oraz budowę 47 stanowisk
parkingowych z kostki betonowej. Przebudowa drogi ma na celu poprawę komfortu
uczestników ruchu - istniejąca obecnie droga
nie jest docelowo utwardzona i ma nierówną
nawierzchnię.
W trakcie czynności odbiorowych jest
droga gminna Nr 180718W w Jachrance,
która łączy się drogą powiatową Nr 1807W
Zegrze-Dębe, z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi oraz osiedlem budynków
mieszkalnych.
Rozpoczęto prace budowlane przy budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej
w miejscowości Dębinki. Zakres zamówienia
obejmuje budowę jednostronnego chodnika
o długości około 1027 mb i 27 zjazdów w ciągu drogi gminnej Nr 180413W.
Z zakresu infrastruktury szkolnej - prace
przy rozbudowie szkoły podstawowej w Woli

Kiełpińskiej znajdują się na etapie układania instalacji elektrycznej oraz kładzenia tynków wewnętrznych. Wykonano elewację zewnętrzną.
Prace przy rozbudowie Ośrodka Kultury
w Serocku są na etapie pokrycia dachu oraz
prac wykończeniowych wewnętrznych. Bardzo
ważnym elementem rozbudowy Ośrodka Kultury jest również zagospodarowanie placu przy
budynku, w okolicy przystanku autobusowego.
Powierzchnia zostanie wyposażona w nowoczesne elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, donice przenośne, zegar uliczny, słup ogłoszeniowy), zostanie
ustawiona nowa wiata przystankowa. Teren
zostanie również zagospodarowany zielenią.
Całość będzie utrzymana w charakterze minimalistycznym z naciskiem na funkcjonalność
i wysoki standard dla potrzeb mieszkańców.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

wadzenie całej wody opadowej do kanału
deszczowego w ulicy Pułtuskiej. Tu też na
włączeniu zostanie wybudowany separator
- osadnik. Jednocześnie zostanie przebudowana trasa dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej od budynku Nasielska 1 i Pułtuska
27A. Dzięki tym pracom zostanie wyłączo-

ny z eksploatacji stary osadnik ściekowy.
Prace zakończą się najpóźniej 30 września
2012 roku. Firmą, która wygrała zamówienie publiczne jest Zakład Usług Budowlanych INWOKAN z Wyszkowa za łączną
kwotę 182.040,00 zł.
MGZW w Serocku

A jednak Biedronka
W poprzednim numerze zamieszczona
została informacja odnosząca się do społecznej dyskusji na temat wybudowania na
terenie gminy Serock sklepu dyskontowego „Biedronka”, przedstawiająca możliwości uzyskania pozwolenia na budowę w/
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3. Pszczoła Tomasz 195 głosów,
4. Śledziewski Mariusz 36 głosów,
5. Mróz Ireneusz 17 głosów.
Obwód głosowania Nr 6: Dom Paraﬁalny, ul. Groszkowskiego 1, Zegrze
1. Dubiel Betina 122 głosy,
2. Lipowski Adam 119 głosów,
3. Bielowicz Leszek 75 głosów,
4. Suchecka Anna 0 głosów.
FREKWENCJA: 36%
Liczba wyborców uprawnionych: 886
Liczba kart ważnych: 318
Liczba głosów ważnych: 316

Rozbudowa Ośrodka Kultury w Serocku

Prace na osiedlu Nowy Świat w Serocku
W dniu 14 maja 2012 r. rozpoczęły
się prace związane z budową kanalizacji
deszczowej wraz z przebudową kanalizacji
sanitarnej na osiedlu Nowy Świat w Serocku. W zakres prac wchodzi budowa dwóch
odwodnień liniowych, budowa odwodnień
od istniejących wpustów ulicznych i spro-

Obwód głosowania Nr 2: Samorządowe
Przedszkole, ul. Wolskiego 15
1. Woźnicka Grażyna 190 głosów,
2. Osińska Janina 153 głosy,
3. Pszczoła Tomasz 95 głosów,
4. Śledziewski Mariusz 28 głosów,
5. Mróz Ireneusz 13 głosów.
FREKWENCJA: 24%
Liczba wyborców uprawnionych: 2 037
Liczba kart ważnych: 480
Liczba głosów ważnych: 479
Cały Okręg Nr 1
1. Woźnicka Grażyna 260 głosów,
2. Osińska Janina 256 głosów,

w obiektu handlowego. W maju do Urzędu
Miasta i Gminy w Serocku wpłynęła decyzja Starosty Legionowskiego zatwierdzająca
projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 1087 m2

na terenie dawnej siedziby GS „SCH” przy
ul. Warszawskiej w Serocku. Jak wynika
z informacji uzyskanych od inwestora, na
w/w terenie powstanie sklep dyskontowy
„Biedronka”.
Aktualnie prace budowlane już trwają.

Azbestowa dotacja - uzyskana
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa informuje, że po raz kolejny wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o pozyskanie środków
ﬁnansowych na utylizację wyrobów zawierających azbest w 2012 roku. WFOŚiGW
udzielił Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock
promesy o przyznaniu dotacji o wysokości
51.450,26 zł, co stanowi 100 % kosztu kwaliﬁkowanego zadania pn. „Demontaż, odbiór,

transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest w 2012 roku”. Przyznane środki pozwolą unieszkodliwić ok. 100 ton wyrobów
azbestowych, z czego ok. 24 tony to płyty
azbestowo-cementowe, pochodzące z demontażu pokryć dachowych obiektów budowlanych. Pozostałe 76 ton pochodzić będzie
z odbioru wyrobów azbestowych, składowanych luzem na posesjach. Dzięki pozyskanej
dotacji, w 2012 roku azbestu pozbędzie się
54 właścicieli nieruchomości. Osoby, które do

tej pory jeszcze nie złożyły wniosku, a posiadają na swoich posesjach eternit, którego chcą
się pozbyć, zachęcamy do składania wniosków. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11
lub na stronie internetowej www.serock.pl
w zakładce dokumenty i wnioski – ochrona
środowiska. Bliższych informacji w sprawie
można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel.
22 782 88 39 i 22 782 88 40.

Sięgnij po 40 tys. na własną ﬁrmę
W 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie przygotował pierwsze projekty ﬁnansowane z unijnej pomocy, z działania 6.2 ”Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” programu
Kapitał Ludzki. Umożliwiają one rozpoczęcie działalności gospodarczej dzięki
bezzwrotnej dotacji do 40 tys. zł i specjalistycznym szkoleniom przygotowującym do
prowadzenia ﬁrmy.
Do końca 2011 roku powstały już 1104
firmy. Na ich utworzenie przeznaczono
około 60 mln zł. Firmy działają w różnych
branżach, np. doradztwo księgowe, mechanika samochodowa, ale też agroturystyka,
produkcja ekologicznych produktów, hipoterapia.
W czerwcu i lipcu br. oraz w pierwszym
kwartale 2013 roku, Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie planuje kolejne projek-

ty o wartości około 25 mln. zł pn. „Kierunek – Własna Firma III”, w których szansę
na utworzenie działalności gospodarczej
mają 404 osoby. Dokumenty konkursowe
będzie można składać w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Warszawie. Szczegółowe
informacje i terminy są podane na stronie
internetowej www.wup.mazowsze.pl (menu
- projekty planowane – Priorytet VI). Już
dziś wiadomo, że rozpoczęcie realizacji
projektu planowane jest od 1 czerwca 2012
roku, a termin naboru wniosków w województwie mazowieckim rozpocznie się
17 lipca 2012 r. i potrwa do 14 sierpnia
2012 r. Regulamin Rekrutacji wraz z Formularzem Rekrutacyjnym będzie dostępny
do pobrania na minimum 10 dni roboczych
przed rozpoczęciem rekrutacji na stronie
internetowej www.wup.mazowsze.pl (menu
– zakładka projekty własne – projekty reali-

zowane) oraz w Biurze Projektu: ul. Ciołka
10a, 01-402 Warszawa, IV piętro, pokój nr
410 i 408.
O dotację na założenie własnej firmy mogą starać się mieszkańcy powiatów podwarszawskich (z wyłączeniem
Warszawy) i Mazowsza, którzy nie prowadzili zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy, a ponadto spełniają jeden lub kilka
warunków: mają poniżej 25 lub powyżej 45 lat, zamieszkują tereny wiejskie,
są długotrwale bezrobotni. Uczestnicy
projektu otrzymują pomoc szkoleniowo
– doradczą z zakresu przedsiębiorczości
i finansową w formie jednorazowej, bezzwrotnej dotacji do 40 tys. zł oraz wsparcia pomostowego do wysokości 1,2 tys. zł
wypłacanego przez sześć miesięcy. Warunkiem jest prowadzenie działalności
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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gospodarczej co najmniej 12 miesięcy po
zarejestrowaniu firmy. Według danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy blisko 80%
spośród tych, którzy dzięki wsparciu ze
środków unijnych założyli własną firmę,
nie wraca już do rejestru bezrobotnych.
Jest to niezwykle skuteczna i efektywna
forma zwiększania zatrudnienia w skali
mikro jak i makroekonomicznej. Zostawia ona rzeczywiste i trwałe efekty w postaci nowo utworzonych przedsiębiorstw
oraz miejsc pracy, które powstają przy
relatywnie niskich nakładach.
Właściciele nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw podkreślają, że udział w projekcie jest cennym doświadczeniem i stanowi
kapitał na przyszłość. Na podstawie informacji uzyskanych od osób, które zgłaszają chęć
uczestnictwa w tego typu projektach wynika,
iż w większości nie miałyby szans na założenie własnej działalności w ogóle, bądź w takim zakresie, jak jest to możliwe dzięki tym
projektom.
Z dotychczasowych dotacji skorzystały
także osoby z terenu naszej gminy. Panie,
z którymi rozmawialiśmy, już dzisiaj prowadzą własne firmy. Obie zdecydowały się
podzielić z nami swymi uwagami.
Pani Beata z Jachranki w samozatrudnieniu widzi szansę na rozwój i realizację
swoich pasji i ambicji zawodowych. Jeśli
jeszcze jedno idzie w parze z drugim, to
motywacje do działania są naprawdę silne.
Pani Beata podkreśliła w udzielonym wywiadzie, że taka forma pracy to dobre rozwiązanie dla tych, którzy czują się ograniczeni pracą etatową i szukają rozwiązania
znacznie bardziej satysfakcjonującego. Całe
postępowanie trwało 9 miesięcy i faktycznie należało się uzbroić w cierpliwość i nie
tracić zapału, który towarzyszył podejmowaniu decyzji. Te kilka miesięcy było
potrzebnych na realizację szkoleń, naukę
i napisanie biznesplanu. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie z WUP w postaci
doradcy zawodowego, psychologa oraz cyklu szkoleń. Nawiązane podczas programu
kontakty i relacje często przekształcały się
w relacje biznesowe.
Pani Agnieszka, druga nasza rozmówczyni, mieszka w niewielkiej miejscowości na terenie gminy. Mimo, iż w chwili obecnej dużo
czasu zajmuje jej prowadzenie własnej ﬁrmy,
znalazła chwilę na rozmowę.
Co skłoniło Panią do pojęcia decyzji
o ubieganiu się o środki unijne na podjęcie
działalności gospodarczej?
Od lat, oprócz zwykłej pracy - po godzinach pracowałam jako freelancer (wolny
strzelec). W końcu uznałam, że wystarcza-
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jąco długo moi pracodawcy na mnie zarabiają... a działalność czysto freelancerska
niesie ze sobą spore biznesowe ryzyko.
Założenie własnej działalności gospodarczej było dla mnie naturalnym krokiem
na przód, a uzyskanie dofinansowania bez
wkładu własnego dodatkowym, niezwykle
ważnym argumentem.
Czy uzyskanie doﬁnansowania zajęło Pani
dużo czasu i jaki były poszczególne etapy?
Ogólnie od złożenia wniosku zgłaszającego do realnego otrzymania dotacji minęło ok.
8 miesięcy. Etapów było kilka:
- złożenie wniosku zgłaszającego uczestnictwo (zawierał bardzo ogólny biznesplan
- bez wyliczeń, tylko opis pomysłu, doświadczenie i zarys konkurencji);
- rozmowa z organizatorem o naszym pomyśle (na tym etapie odrzucano ok. połowę
wniosków);
- szkolenia z różnych dziedzin biznesu (98 h);
- złożenie biznesplanu;
- osoby z najciekawszymi biznesplanami
zapraszano na rozmowę - pozostałych wpisywano na listę rezerwową.( Na tym etapie wyłaniano osoby, które otrzymały dotację!);
- były jeszcze dodatkowe szkolenia po podpisaniu umowy dotacyjnej.
Czy były trudne momenty kiedy miała
Pani ochotę zrezygnować?
Momentami tak, szkolenia zdarzały się
nietraﬁone/nudne, a formalności wydawały
się kosmicznie trudne i zawiłe. Ale na szczęście
nie taki diabeł straszny ;) Wszystkiego można
się nauczyć.
Co było dużym atutem i co Pani zdaniem miało kluczowe znaczenie przy ocenie
wniosków?
Przede wszystkim pomysł musiał być
przemyślany i mieć związek z naszymi
umiejętnościami/doświadczeniem.
Moim
atutem było wykształcenie i doświadczenie
oraz fakt, że byłam pewna tego, co chcę robić
w mojej przyszłej firmie. Osoba, która chce
założyć cokolwiek, aby sprawić sobie ciepłą
posadkę bo to jej jedyna nadzieja na jakąkolwiek pracę - raczej nie przejdzie. Własna
firma ma być rozwojem, przejawem ambicji,
a nie desperacji - a przynajmniej tak to trzeba przedstawić ;)
Ile osób rozpoczęło razem z Panią starania o doﬁnansowanie, a ile wytrwało do
końca?
Nie ukrywam - konkurencja była duża.
Ale to mnie nie zraziło. Zgłaszając wniosek
nie myślałam, ile osób muszę pokonać. Suche
liczby mogą zniechęcić... Jednak to nie ważne,

czy dostało dotację 10% czy 20% ze wszystkich
startujących - jeśli wierzymy, że nasz biznes
to dobra inwestycja, to dotację mamy niemal
pewną ;)
Który etap był najtrudniejszy i w którym odpadło najwięcej osób?
Najgorsze były etapy, w których podejmowano decyzję - kto przechodzi a kto
odpada. Czyli pierwszy i ostatni. W każdym odpadła podobna ilość osób. Choć
w drugim było bardziej przykro w razie
odpadnięcia - szkoda było wielu godzin
szkoleń i czasu poświęconego na pisanie
biznesplanu.
Jakie korzyści oprócz kwestii ﬁnansowych dał Pani udział w projekcie?
Tak, korzyści ﬁnansowe to nie wszystko.
Godziny szkoleń, mimo że czasami nudnych,
okazały się całkiem pomocne. Dodatkowo w trakcie spotkań nawiązały się między
uczestnikami znajomości, które wykorzystuję
do tej pory. A tak całkiem poza biznesowo,
to otrzymanie dotacji podniosło moja wiarę
w siebie i swoje możliwości. Że chcieć naprawdę znaczy móc ;)
Co jeszcze warto powiedzieć, aby zachęcić inne osoby do pójścia Pani śladem?
Z pewnością trzeba próbować i nie
zrażać się, że gdzieś odmówią czy powiedzą, że to bez sensu. Mojemu koledze
w pierwszym miejscu odrzucono wniosek
uznając biznes za „nieprzyszłościowy”, ale
w drugim przeszedł cały proces i dostał
pełną dotację ;)
Druga rzecz, to biznesplan - trzeba pisać własnymi słowami, od siebie, możliwie
najlepiej tłumacząc co i dlaczego chcemy
robić. Nie każdy jest specjalistą w naszej
dziedzinie.
Dofinansowania się kończą - dlatego
nie warto zwlekać, tylko wziąć byka za rogi
i złożyć wniosek. Zawalczyć o swój pomysł
i biznes ;)
Serdecznie dziękuję za rozmowę :)
Jak widać na przykładzie Pani Beaty
i Pani Agnieszki same chęci nie wystarczą, ale przy odrobinie zaangażowania
i determinacji okazuje się, że można. Tych,
którym się udało mamy na terenie Miasta
i Gminy Serock znacznie więcej. Miejmy
nadzieję, że wkrótce dołączą do nich nowe
osoby, tym bardziej, że to już ostatnie konkursy z Działania 6.2.
Do zobaczenia przy „Jednym Okienku” !
Referat Spraw Obywatelskich

antenie!
SEROCK na
89, 4 FM

W trosce o najmłodszych
Od 1 września 2012 r. zostanie uruchomiony dodatkowy odział przedszkolny
w Szkole Podstawowej w Serocku. Warunki i organizacja pracy tego oddziału nie
będą odbiegać od standardów przedszkola
w Serocku. Dzieci 6-letnie uczęszczające
do tego oddziału będą mogły w nim przebywać w czasie oczekiwanym przez rodziców od 8.00 do 16.00, a dla ich potrzeb
zostanie przygotowana i odpowiednio wyposażona sala szkolna. Dzięki usytuowaniu
w jednym kompleksie szkolno-przedszkolnym w Serocku przedszkolaki będą mogły
korzystać z żywienia na zasadach przedszkolnych i przebywać na przedszkolnym
terenie rekreacyjnym. Szacowany roczny
koszt uruchomienia oddziału przedszkolnego dla 25 przedszkolaków - wyniesie
ok. 124.000,00 zł, obejmując: wynagrodzenie 2 nauczycieli wraz z pochodnymi

i składkami pracownika i pracodawcy
oraz koszty wyposażenia oddziału. Świadczenia oddziału przedszkolnego w czasie
przekraczającym podstawę programową
(5 godzin dziennie) będą odpłatne. W wyniku prowadzonego naboru do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2012/2013 do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock przyjęto 438 dzieci na
488 złożonych podań. Przyjęto 94 dzieci
6-letnich, 164 dzieci 5-letnie, 108 dzieci
4-letnich i 72 dzieci 3-letnich. Należy zauważyć, iż na terenie gminy funkcjonuje
także przedszkole niepubliczne, które dysponuje 54 miejscami przedszkolnymi. To
dwuletnie zawahanie się rządu w zakresie
edukacji dzieci 6-letnich przynosi fatalne
skutki dla edukacji najmłodszych, gdyż
w okresie przejściowym prowadzi do trud-

nych do przewidzenia sytuacji. Formalnie
rocznym obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym objęte są dwa roczniki dzieci 6-letnie oraz dzieci 5-letnie i to dla
nich w pierwszej kolejności należy zapewnić miejsca. Natomiast od decyzji rodziców zależy czy dzieci 6-letnie rozpoczną
edukację szkolną czy pozostaną w edukacji przedszkolnej. Szkoły podstawowe
prowadzone przez gminę Serock są dobrze
przygotowane do przyjmowania dzieci
6-letnich do szkół, oferując w nich standard porównywalny z oddziałami przedszkolnymi oraz bezpłatną opiekę świetlicową w czasie wnioskowanym przez
rodziców - zapraszamy.
Alicja Melion
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Serocku

Program bezpłatnych przesiewowych badań
słuchu w szkole podstawowej w Serocku
Szkoła podstawowa w Serocku, realizująca zadania Szkoły Promującej Zdrowie,
za problem priorytetowy do rozwiązania
w tym roku szkolnym uznała nadmierny
hałas, jaki panuje w szkole. Hasło przewodnie to ,,Życie w hałasie nie jest na czasie’’.
Szkoła nawiązała współpracę z Instytutem
Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie i przystąpiła do ogólnopolskich badań
przesiewowych słuchu. Diagnostyka jest
pierwszoplanowym elementem strategii
walki z hałasem. Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce, jak również w serockiej
szkole podstawowej, jednoznacznie wskazują na konieczność podjęcia energicznych
działań w zakresie diagnozowania przyczyn
i skutków hałasu szkolnego. Istotnym sposobem przeciwdziałania powstawaniu hałasu na terenie szkół jest podnoszenie poziomu świadomości nauczycieli oraz uczniów
w zakresie przyczyn i skutków hałasu,
a także metod przeciwdziałania powstawaniu hałasu. Ważną rolę odgrywają również
badania przesiewowe słuchu, które są jedną z metod diagnostyki skutków narażeń
hałasowych. Badania przesiewowe prowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii
Słuchu w poprzednich latach wykazały, że
około 15–20% dzieci i młodzieży w wieku

Każda

szkolnym ma różnego rodzaju problemy
związane ze słuchem, które mogą skutkować trudnościami w adaptacji do środowiska szkolnego, zaburzeniami koncentracji, komunikowania się i ograniczeniami
w przyswajaniu wiedzy, gorszą znajomością
języka, trudnościami w mówieniu, czytaniu
i pisaniu. Oprócz problemów szkolnych
mogą pojawić się także różne zaburzenia
zachowania, np. agresja w stosunku do rówieśników. Przeprowadzone badania pokazały, że prawie 60% rodziców dzieci, u których wykryto zaburzenia słuchu, nie miało
świadomości istnienia tego problemu.
Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu pozwala na zastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych lub rehabilitacyjnych,
które umożliwiają złagodzenie lub usunięcie różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji,
a tym samym prowadzą do stworzenia dzieciom równych szans rozwoju. Aby dziecko
wzięło udział w badaniach konieczne jest
oświadczenie rodzica, zgłaszające je do
programu. Badania są przeprowadzane na
terenie szkoły w wyznaczonym dla uczniów
czasie. Może się zdarzyć tak, że uczniowie
będą proszeni o wcześniejsze przybycie do
szkoły lub pozostanie chwilę po zajęciach
(o tych sytuacjach rodzice będą powiado-

89, 4 FM
środa godz. 11

mieni wcześniej). Niektóre badania będą
się odbywać na godzinach wychowawczych, podczas pobytu dziecka na świetlicy lub podczas innych zajęć, które nie zaburzą nauki dziecka w szkole. Na badanie
jednego dziecka przeznaczony jest czas
od 20 do 30 min. Podczas testu audiometrycznego dziecko ma założone słuchawki
i sygnalizuje, poprzez podniesienie ręki lub
naciśnięcie przycisku, czy słyszy prezentowane dźwięki. Badania te mogą zostać
rozszerzone o test rozumienia mowy, który oceni sprawność ośrodków słuchowych
znajdujących się w mózgu. Wszystkie badania są całkowicie nieinwazyjne, bezbolesne i nieuciążliwe dla dziecka. Badania
przeprowadzają dwie osoby: dyplomowana
pielęgniarka szkolna, Joanna Daszkiewicz
i dyplomowany logopeda szkolny, Urszula Felczak. Obie panie przeszły szkolenie
w Instytucie Patologii i Fizjologii Słuchu
w Warszawie i otrzymały od Instytutu, na
czas trwania badań, specjalistyczny sprzęt
wraz z oprogramowaniem. Wyniki badań
będą na bieżąco wysyłane do Instytutu
Patologii i Fizjologii Słuchu w Warszawie
i tam poddawane analizie, a następnie
przesyłane do rodziców.
SP Serock
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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2 i 3 Maja obchodzono uroczyście
w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzono uroczyście w Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu
Odbyła się tu uroczystość z okazji Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta
Narodowego Trzeciego Maja. W ten sposób,
w obecności sztandaru Centrum oraz kompanii honorowej, dowodzonej przez kapi-

tana Roberta Leśniewskiego, żołnierze oraz
pracownicy wojska uczcili pamięć wszystkich Polaków, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. Uroczystość prowadził zastępca
dowódcy batalionu zabezpieczenia major
Mariusz Redzik, Zastępca Komendanta
Centrum podpułkownik Karol Sawicki wystąpił z okolicznościowym przemówieniem,
w którym przypomniał: „Po 123 latach niewoli, kiedy odradzało się niepodległe państwo polskie, ﬂagi biało-czerwone stanowiły
najpiękniejszą oznakę odzyskanej wolności. Biało-czerwona ﬂaga zespoliła Polaków
w walce w obronie granic Rzeczypospolitej Polskiej i odbudowie kraju. Pod biało-czerwonymi sztandarami polscy żołnierze
walczyli na wszystkich frontach, na lądzie,
morzu i w powietrzu.” (…) „Dzień 3 maja
przenosi nasze myśli ku wielkiemu historycznemu wydarzeniu – uchwaleniu ustawy

zasadniczej. 3 maja 1791 roku uchwalona
została Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją
w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie.” Odczytany został również
Apel Pamięci, po którym żołnierze kompanii honorowej wykonali salwę honorową,
upamiętniającą bohaterów walk o niepodległość. Uroczystość zakończyła się deﬁladą
pododdziałów.

Do dużej frekwencji przyczynili się
członkowie Klubu HDK przy zegrzyńskim
Centrum. W 2011 roku należało do niego
439 krwiodawców, w tym 229 było aktywnych. Klub został powołany w 1986 roku
przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk
Łączności w Zegrzu. Jest największym tego
typu klubem w powiecie legionowskim
i otwartym dla wszystkich chętnych oddających krew. W 2011 roku jego członkowie
oddali łącznie 214 litów krwi. Nowym prezesem klubu jest major rezerwy Grzegorz
Foryszewski.
Następna akcja honorowego krwiodawstwa w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki - 5 czerwca 2012 r.
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nia to mieszkańcy wsi oraz osoby przybyłe
w te okolice, którym do serca przypadły
przepiękne tereny nadbużańskie i cudowna
przyroda. Osiedliliśmy się tutaj i dla tych
terenów oddajemy serca i pracę. Wybrana
grupa biznesmenów, nauczycieli i studentów

Dzień Kasztanowca wypada zawsze
w drugą środę maja. Te piękne drzewa atakuje, niestety, coraz częściej szkodnik - mały
owad, o wdzięcznej nazwie szrotówek kasztonowcowiaczek. W tym roku podjęliśmy
walkę ze szrotówkiem. Pierwszym etapem,
o czym już pisaliśmy, było zawieszenie budek lęgowych dla sikorek, które są naturalnym wrogiem szrotówka. Kolejnym etapem
akcji ratowania drzew kasztanowca białego
w Zegrzu, było zawieszenie na drzewach, na
przełomie kwietnia i maja 300 pułapek feromonowych, które pozyskaliśmy dzięki pomocy Fundacji Nasza Ziemia i Tupperware
Polska Sp. z o.o. (Firma Tupperware Polska

stowarzyszenie zorganizowało majówkę na
terenie działki pani sołtys wsi. Pogoda była
dość kapryśna, ale chłód doskonale przeganiał
bigos p. Halinki i kiełbaski z grilla. Powodzeniem cieszył się też smalec p. Janeczki z chlebem p. Danusi. Jak widać - kooperacja pełna.
Na deser ciasta domowe wypieku członkiń
stowarzyszenia. Nie mogło zabraknąć muzy-

nie wstydzi się założyć rękawic i pracy, aby
posprzątać swoją okolicę. Dziwimy się, dlaczego pozostali mieszkańcy i działkowicze
są obojętni na symboliczną akcję, dlaczego
po weekendzie wzdłuż drogi znajdują się
wory ze śmieciami?
Podstawiony na śmieci kontener został
zapełniony, ale szkoda, że zapełnił się dopiero
nocą, a przecież mogliśmy zrobić to wspólnie w ciągu dnia.
Drodzy mieszkańcy, działkowicze czyżby udział w akcji – „Jeża czyścioszka” był
wstydliwy?
Zapraszamy w przyszłym roku i mamy
nadzieję, że spotkamy się podczas tej akcji
w liczniejszym gronie.
Stowarzyszenie Sympatyków
Nowej Wsi

Sp. z o.o część dochodu ze sprzedawanych
Ekobutelek przeznaczyła na program „Pomóżmy kasztanowcom”). W akcję aktywnie
włączyli się uczniowie Zespołu Szkół w Zegrzu pod kierunkiem pani Małgorzaty Konstantynowicz i mieszkańcy osiedla w Zegrzu
zwłaszcza grupa bardzo zaangażowanych
emerytów pod kierunkiem pani Elżbiety

Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcia: st. szer. Damian Kwiecień

Majówka w Borowej Górze
Borowa Góra jest już kolejną wsią, w której powstało stowarzyszenie, mające na celu
działalność na rzecz samej miejscowości, jak
i jej społeczności. Nasza Borówka – jak wskazuje sama nazwa – nie pozostawia wątpliwości co do obszaru działania - już działa i ma
za soba pierwsze spotkanie integracyjne. Wykorzystując majowe nastroje w sobotę 12.05.

Maj 2012 to czwarty rok akcji sprzątania wsi, zainicjowanej przez Stowarzyszenie
Sympatyków Nowej Wsi w ramach działalności statutowej w zakresie ochrony środowiska. „Jeż Czyścioszek” stał się symbolem
tej akcji, która została życzliwie przyjęta
przez władze Miasta i Gminy Serock. Władze gminy – podobnie jak w latach poprzednich zapewniły kontener i worki na
śmieci oraz rękawice. Sprzątaniem zostały
objęte tereny Nowej Wsi, a także nabrzeże
Bugu w Kani Polskiej i Nowej Wsi. Do akcji
przyłączyli się też działkowicze – sympatycy z Kani Polskiej.
Pogoda dopisała, humory również, ale
szkoda, że nasza akcja sprzątania nie została
wsparta przez sołtysa i rdzennych mieszkańców Nowej Wsi. Członkowie Stowarzysze-

Ratujemy kasztanowce - akcji ciąg dalszy

Oddali 21 litrów krwi w Zegrzu
21 maja 2012 r. w Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu (CSŁiI)
odbyła się już piąta w tym roku akcja honorowego krwiodawstwa, w ramach kampanii
społecznej „Podaruj Kroplę Miłości”.
Do tego przedsięwzięcia zgłosiło się liczne grono żołnierzy i pracowników wojska
zegrzyńskiego Centrum oraz 26 WOG-u, dla
których ważna jest bezinteresowna pomocy
drugiej osoby. W akcji uczestniczyli także elewi
służby przygotowawczej II turnusu w 2012 r.
do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).
Krew można było oddawać w specjalnie
przystosowanym do tego autobusie z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Łącznie 47 krwiodawców oddało 21 litrów tego życiodajnego
płynu, potwierdzając tym chęć niesienia pomocy innym ludziom.

Czwarte doroczne sprzątanie Nowej Wsi
z Jeżem Czyścioszkiem

ki, o którą zadbała rodzina Świerczków, przygotowując stare i nowe piosenki. Było głośno
i piknikowo. W tej pierwszej borówkowej imprezie wzięło udział blisko 100 mieszkańców
w różnym wieku. Integracja zatem powiodła
się i już padają pytania – kiedy następne spotkanie. Nad bezpieczeństwem i porządkiem
dyskretnie czuwała straż miejska.
Nasza Borówka

Ekiert, którzy nie tylko wieszali pułapki, ale
przed zawieszeniem pracochłonnie je montowali, a także pracownik CSŁiI pan Piotr
Kijak. Wojskowa Straż Pożarna wypożyczyła
drabinę, co bardzo pomogło w zawieszaniu
pułapek. Zasada działania pułapek feromonowych jest dość prosta. W pułapkach,
w specjalnym koszyczku znajdują się płytki
zawierające substancje jakie wydzielają samice szrotówka. Zwabione samce wlatują do

pułapki, w której znajduje się środek owadobójczy. W efekcie samce giną a samice
składają niezapłodnione jaja, z których nie
powstają larwy. Pułapki zakłada się w koronie drzew. W zależności od wielkości drzewa
na poszczególnych kasztanowcach w Zegrzu
zostało umieszczone po 3 lub 4 pułapki.
Osobom, które zaangażowały się w akcję
serdecznie dziękujemy i zapraszamy wszystkich, którym dobro tych pięknych drzew leży
na sercu do kolejnego etapu akcji, którym
będzie grabienie i utylizacja opadłych liści.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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SEROCKI

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Budynki dawnego gospodarstwa
pp. Sakowiczów

Odcinek 26 - MOCZYDŁO
Czesław Turek z rodziną 1953 r.

Moczydło zwane Piekiełkiem
Położone w zachodniej części miasta - ulica i osiedle, nazwę swoją zawdzięczają jeziorku, nazwanemu tak przez mieszkańców Serocka, którzy
mogli w nim bezpiecznie moczyć len, co nie było możliwe w żeglownej Narwi.

Fragment mapy z I połowy XIX w.

Jezioro zarosłe drzewami i krzewami
Jeziorko Moczydło stanowi pozostałość po istniejącym
dawniej dużym jeziorze, które powstało w końcowym okresie czwartorzędu, w holocenie. Jego zasięg można z łatwością odtworzyć analizując mapę z pierwszej połowy XIX w.
Widać na niej wyraźnie, blisko siebie położone, cztery różnej
wielkości jeziora - Chojno, Moczydło, Kostrzyniec i Długie.
Jeszcze przed 30-40 laty zdarzały się takie okresy, kiedy
te trzy ostatnie łączyły się ze sobą, zalewając na pewnym
odcinku drogę zwaną „gościńcem”. Wielkie jezioro powstało

Fragment mapy z 1828 r. z Moczydłem
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po wytopieniu lodowca, pchającego przed sobą „wierzbicką” morenę czołową, której pozostałością są żwirowe
wzgórza, ciągnące się od Marynia i Karolina, przez Dębinki,
Pobyłkowo do Wierzbicy i północnej części Serocka. Jezioro
Moczydło miało w różnych okresach od 100 do 300 m. średnicy i głębokości od 0,5 do 3 m. Wydobywano z niego torf,
którego głębokie pokłady dochodziły do 3 m. Ryb tu było
niewiele, jeśli już to tylko karaski. Natomiast licznie występowały tu pijawki, które łowiono na sprzedaż osobom,
parającym się medycyną ludową. Dziś jezioro w dużej części
wyschło, częściowo zarosło. Jednak warto tu przyjść obejrzeć roślinność, a przy odrobinie szczęścia można spotkać
sarnę bądź dzika.
Osiedle Moczydło, zwane też Serock-kolonia i Piekiełko (wg legendy od nazwy karczmy, funkcjonującej przy
drodze do Nasielska), powstało w ostatnim dziesięcioleciu
XIX wieku, a jego pierwszymi mieszkańcami były rodziny
Groszkowskich i Bandurskich. Ci pierwsi przybyli z Marynina
i Karolina, a większa część ziemi, będącej w ich posiadaniu,
znajdowała się po karolińskiej stronie drogi. Powstające po
obu jej stronach domy miały jednolitą numerację Moczydła,
aż do chwili powstania w latach 80-tych osiedla Związku
Literatów Polskich, gdy administracyjnie, niektóre posesje
przyłączono do Karolina, jak np. pp. Pomianowskich, których drewniany dom stoi na miejscu dawnego domu Groszkowskich, mającego nr 16 .

W okresie II Rzeczypospolitej osiadły tu kolejne rodziny: Białowąsów, Raczkowskich, Mórawskich, Zawadzkich,
Kamińskich, Pochmarów, Smolińskich, Turków, Wiewiórów,
Małeckich, Rępalskich i Janiszewskich. Większość z nich
posiadała niewielkie gospodarstwa, znajdując dodatkowe
zatrudnienie jako robotnicy i rzemieślnicy. Oddalenie od
centrum Serocka i rolnicze zajęcia mieszkańców, skutkowały nieraz mylnym określaniem Moczydła jako wsi.
W czasie II wojny światowej Moczydło zostało zniszczone, a mieszkańcy znaleźli schronienie w okolicznych wioskach. Po wojnie osiedle długo podnosiło się ze zniszczeń.
Kilka rodzin już tu nie wróciło. Groszkowscy, Zawadzcy i Małeccy osiedlili się w Gdańsku. Pojawiły się jednak nowe rodziny: Tokarskich Olszewskich, Jakubczaków, Łyszkowskich,
Stańczaków i Perfońskich. Z racji oddalenia od Serocka,
mieszkańcy Moczydła czuli się pomijani w wielu sprawach.
Elektryﬁkacja nastąpiła dopiero w 1970 r. dzięki komitetowi
społecznemu, który utworzyły kobiety: Krystyna Jakubczak,

Moczydło na niemieckiej mapie z 1914 r.

Józefa Smolińska i Feliksa Wilk. Wodociąg założony został
dopiero w latach 80-tych XX wieku – dzięki zaangażowaniu
wyżej wspomnianych już pań oraz Marii Wiewióra i wsparciu sołtysa Kierdziołka, czyli Jerzego Oﬁerskiego, osiadłego
po karolińskiej stronie Moczydła.
Najwięcej Moczydło zyskało po odrodzeniu się samorządu terytorialnego w 1990 r. i posiadaniu swojego przedstawiciela w Radzie Miejskiej. W czasie trzech pierwszych
kadencji Rady doprowadzono tu gazociąg, położono asfaltową nawierzchnię drogi i założono oświetlenie uliczne oraz
zaopatrzono mieszkańców w dostęp do sieci telefonicznej.
Okres PRL-u oznaczał dla Moczydła szereg zaniedbań,
ale jest coś, co warto podkreślić szczególnie mocno. W czasach, gdy nie było elektryczności ważną rolę odgrywał
punkt biblioteczny, prowadzony przez Józefę Smolińską.
Dzięki niej mieszkańcy mieli dostęp do książek, organizowano nawet wspólne czytanie, gdy – przykładowo - zbierano się po kilkanaście osób, by kroić kapustę do kwaszenia.
Moczydło się rozwija – to dziś osiedle z gęstą zabudową. Powstało już kilkadziesiąt nowych domów i zarejestrowano kilka ﬁrm z branży budowlano-usługowej.
Przez Moczydło prowadzą szlaki turystyczne - pieszy
i rowerowy, przemierzając je warto zwrócić uwagę na niektóre obiekty, a przede wszystkim na cztery kapliczki. Najstarsza
powstała w centrum Moczydła w 1927 r. Według przekazów
starszych mieszkańców ufundował ją Jan Groszkowski z żoną
Janiną z Zawadzkich. Z zawodu był stolarzem i budując swój
dom ściął drzewo, na którym była zawieszona ﬁgurka Matki
Boskiej. W tym miejscu postawił kapliczkę, przy której do dziś

Kapliczka z rzeźbą ludową Chrystusa Frasobliwego na rogu ulic Pod Lasem i Żytniej
ufundowana przez pp. Wyszomirskich

Kapliczka ufundowana w 1927 r.
przez Jana Groszkowskiego
Ostatnia stodoła kryta strzechą
u Stanisława Turka

Niezamieszkały dom po pp. Kalewskich

Kapliczka przy skrzyżowaniu
z ulicą Nasielską z 1957 r.

Figurka z 1966 r. ufundowana przez
rodziny Jakubczaków i Turków

mieszkanki Moczydła spotykają się na „majowym’, modląc się
i śpiewając pieśni do Matki Boskiej. Dziś kultywują to głównie starsze panie i dzieci, ale przed laty licznie przychodziła
młodzież, traktując je po części towarzysko. Druga kapliczka
powstała w 1957 r. przy skrzyżowaniu z ulicą Nasielską. Powstała z inicjatywy ówczesnego radnego Czesława Turka ze
składek mieszkańców. Wymurował ją Stanisław Turek, a metalowe ogrodzenie wykonał Bolesław Tokarski. Wyryta jest na
niej data budowy, ale poświęcenie przez ks. L. Ostaszewskiego
miało miejsce dopiero w 1959 r. Zwyczajowo do tej kapliczki
odprowadzano zmarłych, dalej trumnę wieziono karawanem.
Trzecia kapliczka powstała na północnym krańcu Moczydła
w 1966 r. Ufundowali ją Krystyna i Jerzy Jakubczakowie oraz
Józefa i Czesław Turkowie, w intencji 1000- lecia chrztu Polski.
W jej wnętrzu wstawiona jest ﬁgura Pana Jezusa z Sercem
Gorejącym. Czwarta kapliczka została ufundowana przez pp.
Wyszomirskich w 2011 r. i stoi przy ich posesji na rogu ulic:
Pod Lasem i Żytniej. Głównym jej elementem jest wysokiej
klasy rzeźba ludowa Chrystusa Frasobliwego.
Na Moczydle zostało jeszcze trochę budynków pamiętających czasy powojennej odbudowy: budynki gospodarstwa Sakowiczów, drewniana stodoła Turka czy dom z czerwonej cegły pp. Kalewskich.
Po stronie karolińskiej ostało się kilka starych dębów
i sosen, pamiętających czasy dawnego boru, mającego ślad
w miejscu o nazwie „Borek”, gdzie od pokoleń spotyka się
młodzież.
Tekst i zdjęcia: Sławomir Jakubczak
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Wojciechowe Świętowanie

Niedziela, 27.05.2012 r., była kulminacją
tegorocznego Wojciechowego Świętowania,
które wyraźnie przesunięte w kalendarzu było
połączone z Dniem Samorządu Terytorialnego.
Oﬁcjalne uroczystości rozpoczęła sesja Rady
Miejskiej w Serocku, w której wzięli udział
przedstawiciele miast partnerskich Serocka,
tj. Lanškroun, Ignaliny, Celleno, Dzierżoniowa i Radzionkowa. W sesji brali udział także
przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego. Ze względu na charakter te-

gorocznych obchodów Święta Patrona w jego
organizację włączyły się środowiska greckie
w Polsce, które reprezentował Pavlos Akritidis.
Wśród obecnych był również Andrzej Strejlau.
Tradycją uroczystych serockich sesji Rady Miejskiej jest wręczanie wyróżnień i nagród tym,
spośród mieszkańców gminy, którzy w wyraźny sposób działają aktywnie w naszej społeczności. W tym roku nagrodę z rąk burmistrza
Sylwestra Sokolnickiego odebrał Rafał Gliwa,
założyciel grupy Serock Biega, który aktywnie
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W tegorocznym wojciechowym świętowaniu pojawił się nowy punkt programu
– czy wejdzie na stałe w zwyczajowe uroczystości – to pokaże zapewnie czas i odbiór tego
przedsięwzięcia przez mieszkańców gminy.
Po raz pierwszy bowiem, festyn plenerowy
na Święcie Patrona otwierał korowód, który
tworzył - najkrócej rzecz ujmując - cały Serock i okolice. W barwnej paradzie uczestniczyli przedstawiciele serockiego samorządu
i uczniowie z serockich placówek oświatowych, urzędnicy UMiG w Serocku i przedszkolaki, stowarzyszenia działające na terenie
gminy i reprezentacje sołectw, gminne straże pożarne i delegacje zaproszonych miast
partnerskich, przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaciół Grecji i Stowarzyszenie Greckich
Przedsiębiorców w Polsce HERMES wraz
z rodzinami. Było barwnie i głośno. Korowód, który prowadził dostojnie św. Wojciech,
zapowiadała orkiestra dęta.
Po korowodzie, zgodnie z programem,
ruszyła scena. Na niej, jako pierwsi, prezentowali się gminni seroccy artyści – starsi i młodsi. Obserwując kolejne imprezy łatwo zauwa-

tę grupę mobilizuje i powiększa a jednocześnie
promuje Serock na imprezach ogólnopolskich.
Wyróżnienia za sportową aktywność i działania na rzecz propagowania aktywnego stylu
życia przyznano Mirosławowi Karpińskiemu
i Mariuszowi Śledziewskiemu. Nagrodę w dziedzinie kultury, za swą wieloletnią pracę jako instruktor i nauczyciel plastyki otrzymała Paulina
Nowaczyk-Pisarska. W tym miejscu koniecznie
należy podkreślić, że jej podopieczni wielokrotnie odnosili sukcesy w konkursach o randze
ogólnopolskiej. Wyróżnienia za działalność na
rzecz rozwoju serockiej kultury przyznano Wiesławowi Sarełło oraz Marianowi Różyckiemu.

Zaskakującym kontrastem do atmosfery,
która towarzyszyła greckiemu Orfeuszowi był
koncert Kasi Kowalskiej. Ta znana już od lat trochę rockowa, trochę nostalgiczna w klimacie
artystka, wyciszyła początkowo nastrój. Ciepły wieczór, charakterystyczne dla Kowalskiej
brzmienie i wciąż utrzymująca się atmosfera
piknikowego święta sprawiły jednak, że Serocczanie powoli włączali się koncert artystki.
Błysk sztucznych ogni, kanonada blasku
i migotliwego światła nad rynkiem wywołały
oklaski. Lubimy ten huk, ten błysk, to światło
migocące kolorami. I to już koniec był wojciechowego świętowania. Następne za rok.
A już dziś zapraszamy wszystkich, zwłaszcza tych, którzy wczoraj nie zdążyli wybrać się
do słonecznej Grecji, do serockiego ratusza,
gdzie jeszcze do 8 czerwca prezentowana jest
bliskość EURO 2012 nie mogło zabraknąć też
prezentacji w tym właśnie klimacie – piłkarskie covery grał Bies Band. To dopiero przygrywka do piłkarskich emocji, które czekają
nas niebawem.
Wieczorna część programu rozpoczęła
się z grecką werwą i wigorem, kiedy na scenie
pojawił się Nikos Rusketos z Orfeuszem – to
już 30 lat, odkąd grupa promuje grecką muzykę w Polsce i na świecie. Nie będzie przesadą
stwierdzenie, że serocki koncert to pierwszy
z cyklu tych jubileuszowych. Publiczność
początkowo z dystansem – jednak z każdą
chwilą coraz chętniej włączała się w zabawę. Energia, rytm, dla wielu wspomnienia
wakacyjnego relaksu – musiało podziałać.
Serocczanie bawili się. A kiedy w trakcie występu Orfeusza, przed sceną, Grecy z zespołu
Kalimero uczyli publiczność Zorby to trudno
było stać spokojnie.

żyć, że poziom artystycznych prezentacji jest
wysoki, za czym kryje się praca zarówno
samych artystów, jak również ich instruktorów. Ta część programu zawsze skupia wokół
sceny wielu widzów. W tym roku, z racji na

wystawa fotograﬁczna zat. ”Słoneczna Grecja”.
Trójwymiar gwarantuje niesamowite wrażenia.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie
włączyli się Wojciechowe Świętowanie. Bohaterom audycji Radia dla Ciebie gratulujemy
odwagi i radiowej swobody, do uczestników
korowodu kierujemy wyrazy podziwu dla ich
entuzjazmu i kreatywności, a wszystkim Serocczanom życzymy, abyśmy wspólnie za rok
równie dobrze się bawili.
D.S.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Strażackie święto w Woli Kiełpińskiej

riana Malinowskiego, dyplom uznania za wybitne zasługi oraz działalność na rzecz rozwoju
województwa mazowieckiego.
Oﬁcjalną część uroczystości strażackich zakończyło odprowadzenie 14 pocztów
sztandarowych i przemarsz pododdziałów
jednostek OSP. W części artystycznej zagrała
strażacka orkiestra dęta z Pułtuska, pokazali się też, śpiewając i tańcząc, młodzi artyści
z zespołów działających przy Ośrodku Kultury w Serocku, a do dalszej zabawy zachęcał
zespół „Progress” z Ciechanowa.
B.R.

dziękowania za otrzymane odznaczenia złożył
Prezes OSP w Woli Kilińskiej, druh Stanisław
Krzyczkowski. Gminny Dzień Strażaka był
też odpowiednim momentem do przekazania,
jednostkom OSP z: Woli Kiełpińskiej, Serocka,
Stanisławowa i Gąsiorowa, prezentów ufundowanych przez burmistrza. Odczytano również listy gratulacyjne, które wpłynęły z okazji
80-tej rocznicy powstania OSP w Woli Kieł-

Poczty sztandarowe Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Powiatu Legionowskiego,
druhowie w galowych mundurach, przedstawiciele władz i Rady Miejskiej w Serocku,
sołtysi, zaproszeni goście, mieszkańcy, dźwięki orkiestry strażackiej i chóru. Wszystko
to sprawiło, że msza św. - 19 maja 2012 r. w kościele w Woli Kiełpińskiej była uroczysta
i wyjątkowa. Poświęcona była bowiem strażakom, którzy - jak mówił w czasie kazania ks.
kanonik Mieczysław Zdanowski - cieszą się
najwyższym zaufaniem społeczeństwa. Ich
poświęcenie, gotowość do ratowania ludzkie-

go życia i mienia są wartością bezcenną. Uroczystą mszę świętą z okazji Gminnego Dnia
Strażaka i 80-lecia OSP w Woli Kiełpińskiej
koncelebrowali: ks. Jerzy Sieńkowski, Mazowiecki Kapelan Strażaków oraz ks. dziekan
Tadeusz Wołowiec, proboszcz paraﬁi pw. św.
Antoniego w Woli Kiełpińskiej. Po mszy, na
placu przed remizą OSP w Woli Kiełpińskiej,

odbyły się oﬁcjalne uroczystości, których
dowódcą był druh Sławomir Bella. Jego meldunek, o gotowości drużyn do uroczystości,
przyjął druh Krzysztof Goślicki Prezes Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Legionowie.
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Następnie, na drabinę wozu strażackiego,
wciągnięto biało-czerwoną ﬂagę, która górowała nad zebranymi przez całą uroczystość.
Przybyłych gości powitał i wygłosił okolicznościowe przemówienie burmistrz Miasta
i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki, po
czym przedstawiciel gospodarzy opowiedział
o 80-letniej historii OSP w Woli Kiełpińskiej.

Ten okrągły jubileusz stał się okazją do
wręczenia strażakom medali za zasługi dla
pożarnictwa – przyznanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, gminnych
odznak za służbę w OSP oraz srebrnych odznak młodzieżowej drużyny pożarniczej. Po-

pińskiej. Przysłali je: Waldemar Pawlak, Prezes
Zarządu Głównego ZOSP RP, Antoni Tarczyński, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP, gen. bryg.Wiesław Leśniekiewicz,
Komendant Główny PSP oraz Maciej Mazur,
wójt gminy Nieporęt. Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Artur Pozorek, przekazał na ręce Komendanta Miejsko
- Gminnego Straży Pożarnych w Serocku, Ma-

Sukces zegrzyńskich strażaków
7 maja 2012 r. odbyły się zawody pożarnicze wojskowych straży pożarnych na terenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.
W zawodach uczestniczyło pięć wojskowych straży pożarnych z rejonu Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Warszawie. Ćwiczących oceniała komisja
w składzie: przewodniczący major Grzegorz
Piątek, członkowie: kapitan Magdalena Wilczyńska i kapitan Joanna Kiec. Celem tego
przedsięwzięcia było sprawdzenie indywidualnego i zespołowego wyszkolenia strażaków
pełniących służbę oraz zatrudnionych w wojskowych strażach pożarnych, doskonalenie
umiejętności praktycznych strażaków, wyłonienie najlepiej wyszkolonego zastępu i strażaka, mobilizowanie stanu osobowego wojskowych straży pożarnych do intensywnego
i systematycznego szkolenia specjalistyczne-

go zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz popularyzację
zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród
stanów osobowych jednostek wojskowych.
Zostały one zorganizowane zgodnie
z „Regulaminem zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych”. Podczas zawodów
strażacy uczestniczyli w egzaminie teoretycznym, ćwiczeniach indywidualnych, zespołowych oraz bojowych. Wszystkie ćwiczenia
wykonywane były w ubraniach specjalnych
i środkach ochrony indywidualnej. Pomimo
wysokiej temperatury powietrza i świecącego
słońca, jego uczestnicy wykazali się dużym
zaangażowaniem i wytrzymałością ﬁzyczną.
Pierwsze miejsce zajął zespół z pułku ochrony
w Warszawie (JW 2414 ), drugie z Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,

a trzecie z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej
(JW 1230 Wesoła).
Drużyna z zegrzyńskiego Centrum wystąpiła w składzie: starszy sierżant Bernard Kochanowski, starszy szeregowy Marcin Książek,
kapral Łukasz Gębura, starszy kapral Michał
Brodowski, starszy szeregowy Tomasz Krzyżanowski, starszy szeregowy Łukasz Zieliński. Za
właściwe przygotowanie zespołu do zawodów
odpowiedzialnym był Komendant WSP w Zegrzu młodszy chorąży Andrzej Woźniak.
„Rywalizacja wykazała pełny profesjonalizm i właściwe przygotowanie biorących
udział wojskowych straży pożarnych do
działania zgodnie z przeznaczeniem” – powiedział w podsumowaniu przewodniczący
komisji major Piątek.
Powodzenia za rok
Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
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Kryptonim „Kwiecień 2012”
czyli powiatowo-gminne ćwiczenia obronne

W dniach 25 – 27 kwietnia 2012 r. na
terenie Powiatu Legionowskiego odbywały
się ćwiczenia obronne powiatowo – gminne
pod kryptonimem „KWIECIEŃ 2012”. Celem ćwiczenia było sprawdzenie umiejętności
obsad Stanowisk Kierowania i Stałych Dyżurów starosty, wójtów i burmistrzów w czasie
wprowadzenia stanu gotowości obronnej cza-

su kryzysu. Ponadto ćwiczenie było sprawdzianem umiejętności wspólnego działania
wszystkich służb ratowniczych powiatu
i gmin w sytuacji zagrożenia, w kontekście
Euro 2012 i pobytu narodowej reprezentacji
Grecji na terenie naszej gminy.
Scenariusz praktycznej części ćwiczeń,
która odbyła się w dniu 27 kwietnia, obejmował działanie ratownicze podczas pożaru
w miejscu pobytu reprezentacji Grecji, czyli w Hotelu Warszawianka Wellness &SPA
oraz katastrofy drogowej w miejscowości
Skubanka, na trasie przejazdu reprezentacji
na trening. Oba aspekty ćwiczone były na terenie naszej gminy. Koordynatorem działań
ratowniczych były odpowiednio Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Powiatowa Policji. Oprócz jednostek

Policji i PSP w ćwiczeniu uczestniczyły Pogotowie Ratunkowe i jednostki pływające
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Legionowa, a także gminne jednostki OSP z Woli Kiełpińskiej i Gąsiorowa
oraz drużyna sanitarna – gminna formacja
obrony cywilnej.

Eko – przedszkolaki w Woli Kiełpińskiej
Przedszkolaki z Woli Kiełpińskiej już
nie raz podejmowały różne działania ekologiczne. Tym razem zaangażowały się w
akcję polegającą na stworzeniu „Zielonego zakątka”. Ktoś zapyta, a co to takiego?
„Zielony Zakątek” ma być miejscem zabaw, nauki oraz bezpośrednich spotkań z
naturą – tak, aby można było ją zobaczyć,
dotknąć i powąchać, ale nie niszczyć. W
„Zielonym Zakątku” będą organizowane
zajęcia na świeżym powietrzu, w trakcie
których przedszkolaki, dzięki swobodnej
zabawie na łonie natury, będą mogły zdobywać nowe wiadomości i umiejętności,
zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać
swoją wyobraźnię. Założeniem projektu

jest zbudowanie „Zielonego zakątka” z naturalnych elementów oraz materiałów pochodzących z recyklingu. Jego tworzenie
ma polegać nie na radykalnej przebudowie
otoczenia, ale jedynie na zainstalowaniu w
środowisku naturalnym różnych elementów dzięki, którym stanie się ono jeszcze
bardziej atrakcyjne dla dzieci. Aby zadbać
o środowisko, przedszkolaki z Woli Kiełpińskiej wyszły z inicjatywą stworzenia
„Zielonego zakątka”. Wymyśliły ekologiczną akcję, określiły czego ma dotyczyć i ile
czasu ma trwać, zaprosiły do jej realizacji
swoich bliskich i znajomych, zarejestrowały
się na stronie „W kontakcie z naturą” (www.
wkontakcieznatura.pl) i upubliczniły ją w

swoim blogu. Teraz zbierają swoich fanów
i bardzo proszą o oddawanie głosów na
ich inicjatywę. Aby to zrobić: 1. Zarejestruj
się na stronie „W kontakcie z naturą”. 2. W
zakładce blog odszukaj: Zielony Zakątek blog przedszkolaków z Woli Kiełpińskiej.
3. Oddaj swój głos przez naciśnięcie „zielonego ptaszka”.
Po zakończeniu akcji głos zabierze jury,
w skład którego wchodzi Michał Żebrowski.
Internauci też wybierają zwycięzcę, dlatego
i ty możesz oddać swój glos i wesprzeć ekologiczną inicjatywę przedszkolaków z Woli
Kiełpińskiej. Na najlepszych (zdaniem jury
i internautów) ekozaangażowanych czekają
atrakcyjne nagrody.

Wręczono nagrody laureatkom konkursu KRUS
W dniu 18.05., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, odbyło się uroczyste
wręczenie nagród przyznanych laureatkom
II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci „Bezpiecznie na wsi – czy upadek
to przypadek”. Organizatorem konkursu
był Oddział Regionalny KRUS Warszawa
a współorganizatorem Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Laureatkami etapu gminnego
zostały:
W kategorii klas 0-3:
I miejsce Anita Szafrańska - uczennica
I klasy Szkoły Podstawowej w Serocku
II miejsce Emilia Jarosińska - uczennica
II klasy Szkoły Podstawowej w Serocku

III miejsce Zuzanna Olszewska-uczennica III klasy Szkoły Podstawowej w Serocku

W kategorii klas 4-6:
I miejsce Zuzanna Murawska - uczennica
IV klasy Szkoły Podstawowej w Serocku
II miejsce Karolina Tomczuk - uczennica
IV klasy Szkoły Podstawowej w Serocku
III miejsce Zuzanna Tulin - uczennica IV
klasy Szkoły Podstawowej w Serocku
Miło nam poinformować, że praca Zuzanny Olszewskiej - uczennicy III klasy
Szkoły Podstawowej w Serocku zajęła także
III miejsce w etapie powiatowym konkursu.
Nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy
do udziału w konkursie w przyszłym roku.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

„Ekologiczny Czar Par”
Już od 11 lat uczniowie klas III szkół
podstawowych z terenu Gminy Serock biorą
udział w „Gminnych Spotkaniach w Ekolandii”. Uczniowie spotykają się na wspólnej
zabawie, prezentacji umiejętności i doświadczeń, a przede wszystkim integrują się. Spotkania w Ekolandii weszły na stałe do kalendarza uroczystości szkolnych. W tym roku
spotkanie odbyło się w szkole podstawowej
w Serocku.
Udział w nim wzięli również Józef Zajączastępca burmistrza Miasta i Gminy Serock,
Jadwiga Stradomska – inspektor ds. oświaty,
Maria Jacak - dyrektor Szkoły Podstawowej
w Jadwisinie, Beata Druchniak – inspektor
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ds. ochrony środowiska oraz przewodnicząca
Rady Rodziców Katarzyna Zysk.
Spotkanie składało się z II części: I część „Ekologiczny Czar Par” – była to forma konkursu, w której uczniowie wykazali się wiedzą przyrodniczo-ekologiczną. W konkursie
wzięły udział 10 osobowe zespoły uczniów
szkół w Jadwisinie, Woli Kiełpińskiej, Zegrzu
i Serocku. Dzieci rywalizowały w parach wyłonionych w drodze losowania
I miejsce zajęła para Zosia Zręda SP Wola
Kiełpińska i Bartosz Aniszewski SP Serock.
II miejsce zajęła para Oliwia Żołek SP Zegrze i Ola Klos SP Serock, para Ola Humięcka
SP Wola Kiełpińska i Dominika Broniszewska

SP Serock oraz para Zosia Trześniewska SP Wola
Kiełpińska i Kacper Suszczyński SP Jadwisin.
III miejsce zajęła para Ola Owczuk SP
Wola Kiełpińska i Zuzia Olszewska SP Serock,
para Klaudia Piotrowska SP Wola Kiełpińska
i Igor Błaszczak SP Serock oraz para nr 9 Karolina Wróbel SP Jadwisin i Michał Stalmach
SP Wola Kiełpińska.
W II części spotkania uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalno-muzyczne.
W przerwach między występami dzieci miały
niecodzienną okazję obejrzeć doświadczenia
ﬁzyczne i chemiczne, które przygotowała
i zaprezentowała Anna Zdunek-Sokołowska,
nauczycielka przyrody .

Z Jadwisina do Ameryki Północnej
Sobota 12.05. nie rozpieszczała pogodą, jednak uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie wraz
z wychowawcami oraz rodzicami wybrali się
na wyprawię integracyjną do wioski indiańskiej, do Krainy Winnetou, mieszczącej się
w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. W świat kultury tubylczych Ameryka-

skich oraz zwiedzili indiańskie tipi bogato wyposażone w przedmioty codziennego użytku
(stroje, ozdoby, strzały). Z ucharakteryzowanymi twarzami, pomalowanymi w wojenne
barwy indiańskie pod opieką wodza uczyli się
współczesnych tańców indiańskich Pow-wow.
Nawet pochmurna aura nie zdołała zepsuć im
humorów. Uśmiechnięci w smugach majowego deszczu odtańczyli indiańskiego poloneza.

nów wprowadzili uczestników Wojownicy
Tęczy – „Szary Wilk” (Jacek Piętka), „Górski
Strumień” (Izabela Augustowska) i „Błękitny
Wiatr”(Dariusz Kachla). W ramach owej edukacji międzykulturowej uczniowie mieli okazję
poznać tradycję i kulturę Indian Ameryki Północnej, rozwinąć swoje zainteresowania oraz
poznać charakterystyczne zwyczaje i wartości.
Uczniowie poznali wiele gier i zabaw indiańINFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Bajczytanki Pani Hanki
„Dla dzieci trzeba pisać tak, jak dla dorosłych, tylko jeszcze lepiej” słowa Gorkiego stały się maksymą Hanny Niewiadomskiej, autorki rymowanych historyjek
dla najmłodszych. I może tu leży źródło
jej sukcesu? Jej kolorowe opowiastki bawią dzieci już od blisko 10 lat. Świat pokazywany w przystępny sposób, ożywiona
przyroda i spersonifikowane przedmioty
codziennego użytku - to główni bohaterowie jej historii, którzy pomagają najmłod-

Wojciechowe Świętowanie na sportowo
wiadomska. Podczas spotkania z autorką
dzieci czuły się swobodnie i zaśmiewały
się słuchając historyjek pani Hanny. Zabierały głos pytane i niepytane, a Hanna
Niewiadomska z uśmiechem wchodziła
w rozmowę, szanując każdą gorącą uwagę.
W czasach, kiedy czytanie traci na popularności, warto nawet najmłodsze dzieci
zachęcać do przygody z książką. I temu
miało również służyć spotkanie z Hanną
Niewiadomską.

szym poznawać otoczenie i rozumieć to, co
się wokół dzieje. Hanna Niewiadomska jest
ciepłą, otwarta osobą. Potrójna mama, która jak sama przyznaje - wciąż żyje w dziecięcym pokoju swych synów. Bajczytanki
zaczęły powstawać początkowo na własny
użytek - wskazówki i rady, uwagi, czasem
zasady - łatwiej trafiały do dzieci niż tłumaczenia, często trudne i abstrakcyjne
dla maluchów. Naszym przedszkolakom
też przypadł do gustu sposób oglądania
świata, który zaproponowała Hanna Nie-

Powiatowe eliminacje do 35 Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - rozstrzygnięte
W tym roku powiatowe eliminacje rozegrane zostały w legionowskiej Arenie.
Uczestniczyli w nich uczniowie z 9 szkół
podstawowych i 9 gimnazjów. Wśród podstawówek najlepsza okazała się drużyna
z Wólki Radzymińskiej, ale i reprezentacja
Szkoły Podstawowej z Woli Kiełpińskiej
pokazała na co ją stać zajmując III miejsce.
Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć z testem wiedzy z przepisów ruchu drogowego
oraz z torem przeszkód. Ponadto drużyny
odpowiadały na 25 pytań ułożonych przez

specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa na
drodze, czyli przez policjantów z wydziału
ruchu drogowego KPP w Legionowie. Każda poprawna odpowiedź premiowana była 1
punktem. W teście wiedzy najwięcej punktów indywidualnie (spośród wszystkich
uczestników) uzyskała nasza reprezentantka
- Oliwia Śniadała z kl. 6a. Kryterium oceny
testu sprawnościowego była ilości błędów
popełniona przez zawodników na torze.
Wielu osobom przejechanie na rowerze niektórych przeszkód przysparzało sporo trud-

ności. Celem tego rodzaju turniejów jest
przede wszystkim kształtowanie właściwych
postaw dzieci i młodzieży, jako uczestników
ruchu drogowego. Taka forma nauki poprzez
zabawę w praktyce z pewnością zaowocuje
ich bezpieczeństwem podczas poruszania
się po drodze. Najlepsze drużyny i najlepsi
zawodnicy w klasyﬁkacji indywidualnej zostali uhonorowani wyjątkowymi nagrodami
jak rowery i kaski ochronne oraz pamiątkowymi pucharami ufundowanymi przez Starostę Powiatu legionowskiego.

Papierosom mówią NIE
Palenie wśród młodzieży stanowi od dawna poważny problemem społeczny. Rozpoczęcie palenia przed ukończeniem 18 roku życia
wiąże się z większą intensywnością i długotrwałością nałogu, co znacznie zwiększa ryzyko występowania wielu chorób. Chcąc temu
przeciwdziałać Starostwo Powiatowe zorganizowało konkurs na plakat i hasło do programu antynikotynowego. Celem konkursu było
pogłębianie świadomości młodzieży na temat
zagrożeń związanych z paleniem tytoniu oraz
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działanie w kierunku uchronienia przed rozpoczęciem palenia i wejścia w nałóg. Konkurs
skierowany był do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mieszkającej
w powiecie legionowskim lub uczęszczającej
do szkół na jego terenie. Uczniowie Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej przygotowali wiele
bardzo interesujących plakatów i haseł. Ich
wysiłek, zaangażowanie i kreatywność doceniła również komisja konkursowa przyznając
wyróżnienie za zajęcie II miejsca Dominiko-

wi Dziwanowskiemu - ucz. kl. IIIb za plakat
„Przyjaźń aż po grób?” oraz dwie nagrody dodatkowe: Magdalenie Nalewajek - ucz. kl. IIb
i Katarzynie Romanowskiej - ucz. kl. Ia. Zwycięzcy i wyróżnieni zostali zaproszeni na sesję
Rady Powiatowej, w trakcie której z rąk Jana
Grabca, starosty legionowskiego oraz Iwony
Górskiej, Przewodniczącej Komisji Rodziny,
Zdrowia i Spraw Społecznych, otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Aneta Mikulska-Pietrzak

antenie!
SEROCK na
89, 4 FM

Zakończyliśmy sportowe Obchody Święta Patrona Serocka Świętego Wojciecha. Jak
co roku Ośrodek Sportu starał się sprostać
oczekiwaniom jak dużej liczby odbiorców.
Zdecydowaliśmy się na organizację turniei
w najbardziej popularnych i lubianych dyscyplinach w naszej gminie.
 27.04.2012 r. (piątek) zainaugurowaliśmy Sportowe Obchody Święta Patrona
Serocka św. Wojciecha turniejem tenisa stołowego w hali PZSP w Serocku. Uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów rozpoczęli
zmagania o godzinie 16:00, natomiast pozostałe kategorie wiekowe od godziny 18:00.
Tradycyjnie w turnieju tenisa stołowego
wzięły udział osoby zarówno z terenu naszej
gminy, jak i z gmin sąsiednich. Rywalizacja
była bardzo zacięta, a sam turniej zgodnie
z planem trwał ok. 6 godzin.
 29.04.2012 r. (niedziela) od godziny
14:00 na Hali odbył się Turniej Piłki Siatkowej
OPEN.
W kolejnym Turnieju w cyklu sportowych Obchodów Święta Patrona Serocka -Św.
Wojciecha wzięło udział 7 drużyn.
Najwięcej emocji dostarczyły mecze o 3
i o 1 miejsce. System pierwszy z grupy A gra
z pierwszym z grupy B o miejsce pierwsze
oraz drugi z grupy A z drugim z grupy B.
W meczu o III miejsce spotkały się drużyny Atom Serock oraz Stokrotki Kocice. Spotkanie stało na bardzo dobrym poziomie, a zacięte
akcje z obu stron przyprawiały o dreszcz emocji. Najlepszym dowodem jest wynik spotkania. Pierwszy set dla Stokrotek 25:23, a kolejny
już dla Atomu 25:21. O wszystkim zadecydował trzeci set. Ostatecznie drużyna z Pułtuska
wygrała tę partię 15:8 a całe spotkanie 2:1.
W meczu ﬁnałowym naprzeciw siebie stanęły Gwardia Legionowo oraz Jedynka Nowy
Dwór Maz. Walka w meczu była niesamowita,
a drużyny dosłownie wydzierały sobie punkty.
Żadnej nie udało się zdecydowanie odskoczyć
i walka punk za punkt była do samego końca.
W pierwszym secie wyższość pokazała Gwardia 25:22, ale w drugim Nowy Dwór 25:23
i trzeci set ostatecznie dla JEDYNKI 17:15.
Klasyﬁkacja generalna
I miejsce JEDYNKA NOWY DWÓR
MAZOWIECKI
II miejsce GWARDIA LEGIONOWO
III miejsce STOKROTKI KOCICE (MILORD PUŁTUSK)
 03.05.2012 r. (czwartek) od godziny
10:00 w Jadwisinie odbył się Turniej 6 piłkar-

Każda

skich. Warto ten dzień było spędzić z nami,
gdyż emocji było co nie miara, a dodatkowo
dopisała piękna słoneczna pogoda.
Do turnieju zgłosiło się 11 drużyn, które
zostały w wyniku losowania podzielone na
2 grupy A i B.
I miejsce ALARMTECH
II miejsce LIDER WINNICA
III miejsce PIASKI
IV miejsce Młode Wilki

Najlepszym strzelcem turnieju został Kazimierz Grotte (8) z drużyny Młode Wilki,
a najlepszym bramkarzem Kamil Kulesza (4)
- Lider Winnica.
 09.05.2012 r. (środa) w Hali PZSP
odbył się kolejny turniej siatkarski. Tym razem na parkiecie stanęli gimnazjaliści. Dla
urozmaicenia popularnej ,,siatkówki” drużyny były mieszane, w żadnym momencie gry
na boisku nie mogło przebywać mniej niż
2 dziewczyny.
Do wzięcia udziału w turnieju zostały zaproszone drużyny z Związku Gmin Zalewu
Zegrzyńskiego. Ostatecznie zgłosiło się 6 zespołów, które podzieliliśmy na 2 grupy.
KLASYFIKACJA
I miejsce Stanisławów I

89, 4 FM
środa godz. 11

II miejsce Legionowo
III miejsce Jabłonna
 13.05.2012 r. (niedziela) o godzinie
14:00 rozpoczęliśmy ostatni turniej sportowy
młodzieżowych 6 piłkarskich.
Do turnieju zgłosiło się ostatecznie
7 drużyn z terenu gminy - 4 drużyny z Serocka i 3 z Zegrza. Zawodnicy byli zróżnicowani
wiekowo, co jednak okazało się ciekawym
urozmaiceniem turnieju. Rywalizacja o czołowe lokaty była bardzo zacięta. Na dwóch boiskach rozegrano aż 21 meczy! Każdy z nich
trwał 10 minut. Ilość uczestników dopisała,
pogoda natomiast była typowo piłkarska,
najpierw trochę popadało, a potem wyjrzało
słońce.
I miejsce Zegrze United
II miejsce Koko Zegrze Spoko
III miejsce Orły Szkolnego
Biorące udział w turniejach drużyny witał
Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Sylwester
Sokolnicki bądź jego Zastępca Józef Zając
oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Serocku Piotr Mulik.
Zwycięskie drużyny otrzymywały pamiątkowe dyplomy, puchary, medale, nagrody rzeczowe od OSiR-u oraz gadżety na Euro.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zawodnikom i zawodniczkom za udział w turniejach i gratulujemy dobrych wyników.
OSiR
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Serock Biega(ł) w Wieliszewie,
w VI Wieliszewskim Biegu – Powitanie Wiosny.

Biegacze z grupy Serock Biega aktywnie
uczestniczyli w odbywającej się po raz ósmy
akcji Polska Biega. Tym razem wybrali się
do pobliskiego Wieliszewa, gdzie cyklicznie,
dwa razy w roku, odbywają się biegi dla dzieci
i młodzieży oraz dla starszych amatorów biegania. W niedzielę, 20 maja, w VI Wieliszewskim Biegu Powitanie Wiosny grupę Serock
Biega reprezentowali Rafał, Piotr, Tomek,

Marian, Janusz oraz kolejny, 14 już członek
Serock Biega, Michał.
Udział w biegu był bezpłatny. Pomimo
tego pierwszych sto osób, które zapisało
się na bieg otrzymało pamiątkowe koszulki, a na mecie wszyscy uczestnicy mogli
wzmocnić się batonem energetycznym oraz
ugasić pragnienie Cisowianką. Trasa biegu
wynosiła 3700 metrów i prowadziła zarówno po asfalcie, jak i po leśnych ścieżkach
Wieliszewa. Cała impreza przeprowadzona została bardzo sprawnie, start nastąpił
o czasie, trasa była oznakowana taśmami
i jednocześnie zabezpieczona przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej. W biegu rodzinnym, w parze z kilkuletnim synem,
udział wziął wójt Wieliszewa Paweł Kownacki, który po biegu pogratulował wszyst-

kim uczestnikom ukończenia biegu i podkreślił, że wszyscy, którzy wzięli udział,
mogą czuć się zwycięzcami!
Nagrodami uhonorowano najszybsze
rodziny, chłopców i dziewczęta ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, uczestników do 40 i powyżej 40
roku życia. Nagrody przyznano również najmłodszemu oraz najstarszemu uczestnikowi
biegu.

Impreza realizowana w ramach projektu LGR Zalew Zegrzyñski „WIANKI 2012"
Osoba koordynująca w OSiR Serock - Tomasz Luks, tel. 22 782 73 50, 512 29 88 53

www.serock.pl
www.kultura.serock.info
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2012
30.06.2012r.

Wianki
sobota
.

plaza w Serocku
10.00
- I Spotkanie Amatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej w Serocku
14.00
- konkurs „PIASKOWE BUDOWLE”
- turniej badmintona
17.00
- Konkurs na „Ekologiczny Wianek Nocy Œwiêtojañskiej"
(zg³aszanie prac)
17.30
- wystêp dzieci i m³odzie¿y z Oœrodka Kultury w Serocku
- teatrzyk dla dzieci „W³aœnie leci show dla dzieci”
- rozstrzygniêcie konkursów
- puszczanie wianków na wodê
- wystêp zespo³u WEEKEND
- pokaz sztucznych ogni
- zabawa taneczna
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