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WYBORY 2011 - KALENDARIUM
W związku z zaplanowanymi na dzień
9 października 2011 r. wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu RP, Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości następujący
kalendarz wyborczy:
• 18.09.2011 – 01.10.2011 r. udostępnienie spisu wyborców, (Urząd Miasta i Gminy
w Serocku, pok. nr 20),
• 18.09.2011 – 25.09.2011 r. składanie
wniosków przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej pełniących
służbę w systemie skoszarowanym, żołnierzy
pełniących zasadniczą lub okresową służbę
wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych
lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie
wojskowe, a także ratowników odbywających
zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza

miejscem stałego zamieszkania o dopisanie
do wybranego przez nich spisu wyborców,
sporządzonego dla miejscowości, w której
odbywają służbę,
• do 24.09.2011 r. zgłaszanie zamiaru
głosowania korespondencyjnego,

• do 25.09.2011 r. składanie wniosków
przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania przystosowanym dla potrzeb
osób niepełnosprawnych,
• do 29.09.2011 r. składanie wniosków
przez wyborców o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
• do 04.10.2011 r. składanie wniosków
przez wyborców przebywających czasowo na
obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,
• do 06.10.2011 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków
o wpisanie do spisu wyborców w obwodach
głosowania utworzonych za granicą,
• 09.10.2011 r. głosowanie w godz.
7.00 - 21.00 w lokalach wyborczych.
Referat Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Lato chyli się ku końcowi, w powietrzu już czuć jesień, słońce coraz bledsze, dni coraz
krótsze. Dzieci wracają do szkół. W tym roku edukację szkolną rozpoczynają sześciolatki.
Szkoły włożyły wiele wysiłku, aby przygotować się na przyjęcie sześcioletnich pierwszoklasistów. Czas jesieni to także specyﬁczny czas na polskiej wsi, to koniec zbiorów i żniw.
Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach Święta Darów Ziemi. Wrzesień
to także czas bolesnych wspomnień września 1939. Żyjąc szybkim codziennym rytmem
nie zastanawiamy się, co stałoby się, gdyby nie Ci, którzy walczyli o naszą wolność…
Zapraszamy do lektury
Redakcja

4. WRZEŚNIOWY
RAJD PAMIĘCI
02.10.2011 r.
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Zmiany w nadchodzących wyborach
W nadchodzących wyborach zachodzą
pewne zmiany, które do tej pory nie obowiązywały na terytorium naszego kraju.
Przede wszystkim, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom i możliwościom wszystkich
obywateli, władze ustawodawcze ustanowiły warunki i możliwości uczestniczenia
w wyborach wyborców niepełnosprawnych. Wprowadzona została możliwość głosowania za pośrednictwem pełnomocnika
przez wyborców, posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie organu
rentowego. Wydane orzeczenie będzie ważne i honorowane bez względu na datę jego
wydania. W stosunku do wyborców, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75
lat istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem
lub przed innym pracownikiem urzędu
gminy, upoważnionym przez burmistrza do
sporządzenia aktu pełnomocnictwa. Wniosek o sporządzenie aktu wnosi się nie później niż w 10 dniu przed dniem wyborów.
Akt jest sporządzony w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa. Czynność nie podlega opłatom.
Innowacją w wyborach październikowych będą także nakładki na karty do
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głosowania, sporządzone w alfabecie Braille’a, dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. W przypadku, gdy wyborca
niepełnosprawny ma zamiar głosowania
przy użyciu nakładek, o powyższym musi
poinformować burmistrza miasta i gminy Serock w sposób ustny, pisemny, elektroniczny, faksem, co najmniej na 14 dni
przed zarządzonymi wyborami. Ważne jest,
by pamiętać, że zgłoszenie musi zawierać
właściwy obwód głosowania dla danego
wyborcy, korzystającego z przysługującego
mu prawa.
Głosowanie korespondencyjne - informujemy, że taka możliwość również dotyczy wyborców niepełnosprawnych, którzy
do 21 dnia przed dniem wyborów poinformują burmistrza o takim zamiarze. Zgłoszenia można dokonać w sposób ustny, pisemny, elektroniczny lub za pomocą faksu.
Ważne, by były w nim zawarte następujące
informacje: nazwisko i imię (imiona), imię
ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny
PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu
wyborcy do rejestru wyborców w danej
gminie, oznaczenie wyborcy, którego dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu
stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Wyborca, który ma
zamiar głosować korespondencyjnie, do

wystosowanego zgłoszenia dołącza kopie
aktualnego orzeczenia właściwego organu
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Może również zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek
na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a.
Po dokonaniu zgłoszenia wyborca
otrzyma z Urzędu Miasta i Gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed
dniem wyborów.
Wyborcy zmieniający miejsce pobytu
przed wyborami mogą zgłaszać się do Działu
Ewidencji Ludności w urzędzie gminy właściwej dla miejsca zameldowania, w celu pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania
w innym obwodzie i lokalu wyborczym. Zaświadczenie dla jednego wyborcy jest wydawane tylko jeden raz, na okoliczność danych
wyborów.
Prawo do głosowania mają również wyborcy przebywający czasowo na obszarze
gminy w okresie obejmującym dzień wyborów. Mają jednak obowiązek dopisania się
do spisu wyborców na własny wniosek, który należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed
wyborami. Dotyczy to również wyborców,
którzy nie posiadają pobytu stałego ani czasowego, a przebywają na obszarze naszej
gminy.
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W dniu 02.10.2011 r. Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Stowarzyszenie
„Nasze Zegrze” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku organizują pieszy
4. Wrześniowy Rajd Pamięci.
Impreza odbędzie się na trasie Wierzbica – Moczydło - Wola Smolana - Wola
Kiełpińska, w otoczeniu pól i lasów, i ma na celu propagowanie wiedzy historyczno-krajoznawczej dotyczącej terenu miasta i gminy Serock oraz zdrowego stylu życia.
Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów, rodzin oraz osób indywidualnych.
Zgłoszenie uczestnictwa do dnia 29.09.2011 r.
Więcej informacji, regulamin rajdu, trasa rajdu oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.sport.serock.info.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Organizatorzy

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
ARTUR BORKOWSKI
przyjmuje interesantów
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
(Rynek 21, pokój nr 31)
w piątki w godz. 17–19
tel./fax 22 782 88 13 lub 22 782 88 00 w. 813, 814
e-mail: radamiejska@serock.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
SYLWESTER SOKOLNICKI
przyjmuje interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
(Rynek 21, pokój nr 23)
w poniedziałki w godz. 12–15
tel./fax 22 782 88 00; 22 782 74 99
e-mail: burmistrz@serock.pl
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Aktualności
UWAGA! OSTATNIE REJSY!
To ostatnia okazja, aby jeszcze z latem na
pokładzie wybrać się na spacer „Albatrosem”
po Zalewie Zegrzyńskim. Weekend 3-4 września to ostatni weekend rejsowy. „Albatros”
odbija z serockiego molo przy plaży o 9.30,
11.00 i 12.30. Koszt biletów – 10 zł osoby dorosłe, osoby uprawnione do zniżek, czyli seniorzy, dzieci i młodzież do 18 r.ż. – 8 zł. Zachęcamy, bo następna okazja dopiero za rok!

SZKOLENIE W RATUSZU
W czwartek, 18 sierpnia, radni Rady
Miejskiej w Serocku obecnej kadencji,
wzięli udział w profesjonalnym szkoleniu
pn. „Prawa i obowiązki Radnego w kadencji 2011 – 2014”. Szkolenie organizowane
było przez Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej, która jest największą w Polsce organizacją pozarządową wspierającą samorząd terytorialny i budowę społeczeństwa
obywatelskiego. Biorąc udział w szkoleniu,
radni mieli możliwość usystematyzowania
swojej wiedzy dotyczącej funkcjonowania
rady miejskiej, zakresu kompetencji, uprawnień i obowiązków, co zapewne znacznie
ułatwi ich pracę i uczyni ją sprawniejszą
i efektywniejszą.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
I ALIMENTACYJNE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,
Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego informuje, że:
- wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy
01.10.2011 r. - 30.09.2012 r. są przyjmowane
od 01.08.2011 r.
- wnioski o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy 01.11.2011 r. - 31.10.2012 r.
będą przyjmowane od 01.09.2011 r.
Wnioski należy składać w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Pułtuska 16,
pok. nr 1.

WNIOSKI O STYPENDIA
OPS DO 15 WRZEŚNIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku
informuje, że w okresie od 1 września do 15
września 2011 roku można składać wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Serock (uczniowie szkół pod-
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stawowych, ponadgimnazjalnych i słuchacze
kolegiów).
Wnioski do pobrania w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Serocku, ul. Pułtuska
16 - pokój nr 4. Szczegółowe informacje pod
numerem telefonu 22 782 71 39 wew. 23.
Kierownik OPS
Anna Orłowska

WITAJ SZKOŁO!
Wszystkim, którzy 1 września zaczynają nowy rok szkolny – uczniom
i pracownikom oświaty, życzymy
dużo radości i satysfakcji z przygody,
jaką jest nauka. Niech te dziesięć miesięcy będzie owocne w nowe umiejętności i doświadczenia, niech przyniesie serdeczne przyjaźnie i wiele
dobrych chwil.

WAŻNE DLA OSÓB,
KTÓRE ROZPOCZĘŁY
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
PO 1 LIPCA 2011 R.
Szanowni Państwo, okazało się, że wraz
z powstaniem CEIDG pojawiły się ﬁrmy, które wykorzystują okazję i odpłatnie proponują
ewidencję nowo założonych ﬁrm i działalności gospodarczych w Polsce i ujawnianie
danych, dotyczących tych ﬁrm w swoich prywatnych rejestrach, które potem na płytach
CD są odsprzedawane innym ﬁrmom.
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że wszelkie czynności (wpisy, zmiany,
zawieszenia, wznowienia, wykreślenia, aktualizacje) dokonywane w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej są
bezpłatne!
Ponadto informujemy, że informacja
o nowo powstałych podmiotach gospodarczych jest zamieszczona na stronie Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.
cms.engine/ i każdy, bez dodatkowych opłat,
może sprawdzić czy dana ﬁrma ﬁguruje w rejestrze.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu

pod numerem telefonu: 22 782 88 35 z Małgorzatą Popowicz, inspektorem ds. ewidencji
działalności gospodarczej.

KAMPANIA
ZAPOBIEGAJĄCA
SPRZEDAŻY ALKOHOLU
NIELETNIM
W lipcu rozpoczęła się kolejna edycja
kampanii „Pozory mylą, dowód nie”, której
celem jest zwrócenie uwagi sprzedawców
i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości,
upoważniającej do zakupu alkoholu. Zadaniem kampanii jest ograniczenie sprzedaży
alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie
wiekowej. Kampania została zainicjowana
przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Komendę
Główną Policji. W akcję, razem z innymi samorządami z całej Polski, zaangażowała się
także gmina Serock. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
Serock (pokój nr 20) lub na stronie internetowej www.pozorymyla.pl.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Magdalena Łoniewska

jest w dwóch kategoriach wiekowych – do
18 r.ż. i powyżej 18 r.ż. i adresowany jest do
osób, niezwiązanych profesjonalnie z fotograﬁą. Na konkurs można zgłosić fotograﬁe
będące wyrazem własnej interpretacji hasła
„WODA”, wykonane w dowolnym miejscu,
porze dnia i roku. Do konkursu można zgłosić do 5 nieoprawionych prac – dotychczas
niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach, wykonanych dowolną
techniką i w formacie nie mniejszym niż
24x18 cm i nie większym niż 30x45 cm.
Fotograﬁe mogą tworzyć cykl. Na odwrocie każdej fotograﬁi należy umieścić godło
i wiek autora. Konkurs zakończy się jesienią
uroczystym wernisażem.
Wiecej informacji oraz karta zgłoszenia
na stronach www.bibliotekalegionowo.pl,
www.legionowo.pl oraz www.powiat-legionowo.pl.

„RÓWNAĆ SZANSE 2011”
Do 7 tysięcy złotych dotacji można pozyskać w Regionalnym Konkursie Grantowym
w ramach programu „Równać Szanse 2011”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Wnioski można składać do 11 października
2011 r.
Konkurs został ogłoszony przez Polską
Fundację Dzieci i Młodzieży. O dotację
na projekty trwające minimum 6 miesięcy (pomiędzy 1 stycznia a 31 lipca 2012 r.)
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz
nieformalne grupy dorosłych, planujące
założyć stowarzyszenie, ze wsi i miast do
20 tysięcy mieszkańców. Działania realizowane w ramach projektu powinny służyć wyrównywaniu szans na dobry start
w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej

i ponadgimnazjalnej (13 – 19 lat) z małych
miejscowości.
Regionalny Konkurs Grantowy jest jedną
z propozycji istniejącego od 2001 roku Programu „Równać Szanse”. W ciągu kolejnych
dziewięciu lat działania Programu, ponad
1600 projektów uzyskało doﬁnansowanie na
łączną kwotę niemal 20 milionów złotych.
Dotychczas w programie wzięło udział około
500 tysięcy osób, w tym bezpośrednio ponad
120 tysięcy młodych ludzi.
Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty i osoby do przystąpienia do konkursu
i skorzystania z możliwości, które oferuje
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Wnioski
można składać do 11 października 2011 roku.
Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej projektów oraz link do elektronicznego
formularza są dostępne na stronie internetowej http://www.rownacszanse.pl.

Inwestycje gminne
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji informuje:
1. PRZETARGI
12 sierpnia br. ogłoszono przetarg na
zadanie pn: Rozbudowa Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i budową oświetlenia boiska
szkolnego w Woli Kiełpińskiej. Roboty
budowlane polegać będą na rozbudowie
budynku od strony północno-wschodniej o część środkową obejmującą dwa
pomieszczenia dydaktyczne na piętrze,
z wydzielonym zapleczem na pomoce naukowe, 1 dużą salę z pomieszczeniem zaplecza i przedsionkiem na parterze wraz
z niezbędnymi instalacjami. Przedsięwzię-

cie obejmuje również budowę oświetlenia
terenu boiska zlokalizowanego za budynkiem szkoły, przebudowę miejsc parkingowych na terenie szkoły oraz remont ogrodzenia. Termin składania ofert upływa 2
września br. o godz. 11.30.
2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Trwają prace odbiorowe rozbudowy wodociągu od cmentarza w Serocku do stacji
uzdatniania wody w Wierzbicy. Mieszkańcy
już korzystają z nowej magistrali wodociągowej.
Jedna z największych inwestycji gminnych, czyli modernizacja stacji uzdatniania
wody w Wierzbicy, znajduje się w końcowej
fazie budowy, co ilustruje zdjęcie poniżej.

3. INFRASTRUKTURA SPORTOWA
Realizacja inwestycji polegającej na modernizacji stadionu miejskiego w Serocku
została zakończona. Oczekujemy na ostateczne rozliczenie przyznanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.
Ogółem gmina pozyskała 700 000 zł na to
przedsięwzięcie.
4. INWESTYCJE DROGOWE
Trwają prace końcowe przy budowie
nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr
180405W w miejscowości Wola Smolana. Po
zakończeniu inwestycji gmina otrzyma dotację na to zadanie ze środków, związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
w kwocie 44 000 zł.

KONKURS „WODA”
Jeszcze do 26 września można składać
prace w ramach konkursu „WODA”, organizowanego przez Miejską i Powiatową
Bibliotekę Publiczną w Legionowie. Konkurs ma zasięg powiatowy, przeprowadzany

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbicy

Przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Rusza budowa kładki dla pieszych

W imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie informujemy, że w najbliższym czasie ruszy realizacja kolejnej inwestycji na terenie gminy
Serock, a mianowicie budowa kładki dla
pieszych i rowerzystów nad drogą krajową nr 61 w ciągu obwodnicy Serocka wraz
z ciągiem pieszo rowerowym. Konieczność
realizacji tej inwestycji wynikła podczas
prowadzenia prac przy budowie obwodnicy
Serocka. W rejonie prawie wszystkich węzłów drogowych oraz skrzyżowań w ciągu
budowanej obwodnicy zastosowano rozwiązania, umożliwiające bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów. Wyjątek stanowił węzeł
„Serock” w ciągu ul. Zakroczymskiej, gdzie
z uwagi na jego złożoność nie można było

zaprojektować ciągów pieszo-rowerowych
na obiekcie inżynierskim (wiadukcie).
Na wniosek burmistrza miasta i gminy
GDDKiA podjęła działania w celu rozwiązania problemu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i w dniu 14 grudnia
2010 r. w trybie ZRID-u uzyskano decyzję

o pozwoleniu na budowę. Dokumentację
projektową przygotowała ﬁrma Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej. Wgląd
do dokumentacji można uzyskać w tut. urzędzie, w pok. 59 II piętro. W maju br. GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na realizację
przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła ﬁrma Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty”
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 13
w Mińsku Mazowieckim, pokonując m.in.
ﬁrmy Skanska S.A. czy Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „Mosty” S.A. Koszt
wykonania kładki to 4 376 160,78 zł brutto.
Na początku lipca br. wykonawca robót został wprowadzony na plac budowy.
Planowany termin zakończenia prac:
5 m-cy od daty podpisania umowy, tj. do 14
grudnia 2011 r.

Problem z przystankami autobusowymi
Zbliżający się termin oddania obwodnicy do użytku cieszy, jednak co z przystankami autobusowymi?
Pod koniec lipca, w urzędzie, odbyło
się spotkanie zastępcy burmistrza miasta
i gminy Serock, Józefa Zająca, z przewoźnikami, świadczącymi usługi komunikacyjne na terenie miasta i gminy Serock.
W związku ze zbliżającym się terminem
oddania do użytku obwodnicy miasta
(wg oświadczenia wykonawcy - koniec III
kwartału 2011r.) niezwykle ważną spra-

wą jest zachowanie się firm, realizujących
przez teren gminy przewozy pasażerskie.
Nowo oddana obwodnica, miasta poprzez
wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza
jego granice, przyczyni się do usprawnienia komunikacji wewnętrznej. Zwiększy
to w istotny sposób bezpieczeństwo mieszkańców, jak również pozostałych uczestników ruchu. Istnieje jednak ryzyko, iż część
przewoźników zacznie omijać miasto. Na
zaproszenie urzędników odpowiedziało
kilkunastu przewoźników, którzy zgodnie

zadeklarowali chęć dalszego wykonywania
przewozów pasażerskich (a zatem wjeżdżania do miasta). Uzgodniono, iż firmy
podejmą szybkie działania mające na celu
dostosowanie tras przejazdów i rozkładów
jazdy do nowego układu komunikacyjnego.
Należy mieć nadzieję, że zmiany nie utrudnią mieszkańcom naszej gminy korzystania
z komunikacji publicznej, a wręcz przeciwnie, ufamy, iż w dalszej perspektywie owe
zmiany staną się dużym udogodnieniem.
Referat Spraw Obywatelskich

Inwestycje lokalne i ich rola w rozwoju gminy
Przy okazji wielu spotkań, a także dyskusji
na forach internetowych, daje się zauważyć, że
wiedza niektórych uczestników owych dyskusji
w zakresie procesów inwestycyjnych jest niepełna, dlatego też zachęcam do zapoznania się
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z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dostępnym na stronie internetowej
www.serock.pl.
Analiza planu jednoznacznie pokazuje,
że obszar gminy Serock, której całkowita po-

wierzchnia wynosi 10 896 ha, w 39% jej powierzchni przeznaczony jest pod zabudowę,
natomiast po uchwaleniu nowych planów co przewiduje się w IV kwartale 2012 r. – obszar zabudowy zostanie zwiększony do 56%

powierzchni gminy. Aktualne wykorzystanie
gruntów pod zabudowę (mieszkaniową, usługową, rzemieślniczą) wynosi około 1000 ha,
co stanowi 9% całego obszaru gminy.
Na uwagę zasługuje fakt, iż gmina Serock,
jako jedna z nielicznych na terenie Mazowsza, dysponuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pokrywającym
obszar całej gminy. Pozwala to potencjalnym
inwestorom na szybkie pozyskanie informacji
odnośnie możliwości inwestycyjnych gminy,
gdy w przypadku braku planu, inwestor na
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
czeka nawet do pół roku.
Zasadniczo każdy właściciel działki może
ją zabudować według swojego uznania, jednakże wymaga to spełnienia trzech podstawowych warunków:
• musi legitymować się prawem do dysponowania nieruchomością,
• zamierzona inwestycja musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (m.p.z.p.),
• planowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko oraz sąsiednie działki.
Od dnia 1 stycznia 2004 r. decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje starosta powiatu legionowskiego.
Uchwalone w sierpniu 2009 r., przez Radę
Miejską w Serocku, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, nie jest aktem prawa
miejscowego, jednakże jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanych aktualnie przez urbanistów na zlecenie gminy.

Wnikliwa analiza studium wykaże, iż zwiększona została powierzchnia terenów mieszkaniowych oraz terenów przeznaczonych pod
rozwój usług komercyjnych, poprzez przekształcanie terenów o innym przeznaczeniu.
Zmiana funkcji zagospodarowania gruntu
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jest wynikiem inicjatywy i zamiarów inwestycyjnych właściciela
nieruchomości który, aby skutecznie dokonać zmiany, musi złożyć do organów gminy
w stosownym czasie wniosek.
Możliwości inwestycyjne gminy nie wynikają wyłącznie z polityki (uznaniowości)
burmistrza i rady miejskiej, ale także są
skutkiem inicjatywy jej mieszkańców oraz
potencjalnych inwestorów, planujących inwestycje na terenie gminy. Do zadań gminy
z kolei należy stworzenie warunków, aby inwestycja ta mogła być realizowana. 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.
Należy dodać, że na terenie gminy mogą
być realizowane nie tylko inwestycje samorządu lokalnego, ale także inwestycje innych
podmiotów gospodarczych, osób prywatnych itd. Z pewnością do inwestycji samorządowych nie należą inwestycje o charakterze
komercyjnym, np.: sklepy, dyskonty, zakłady
produkcyjne i rzemieślnicze, bowiem gmina realizuje inwestycje o znaczeniu ogólnospołecznym w ramach ustawowych zadań
własnych, do których zaliczyć można m.in.

oświatę, kulturę i sport, wodociągi i kanalizację oraz drogi.
Zainteresowanie zakupem działek na terenie gminy Serock związane jest z jej atrakcyjnym położeniem, dobrą infrastrukturą
techniczną, dysponowaniem przez gminę
planami miejscowymi, co znacznie skraca
procedury formalne przy uzyskaniu zgody na
zabudowę nieruchomości. Dodatkowa zaletą,
przy podejmowaniu decyzji zakupu działki
przez potencjalnych inwestorów, jest dbałość
lokalnych władz samorządowych o estetykę
i czystość zarządzanych przez nich terenów.
Wraz z planowaną budową obwodnicy
miasta uległo zmianie przeznaczenie terenów
zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi.
Są to grunty przeznaczone pod różnorodną
zabudowę, obejmującą m.in. miejsca obsługi
podróżnych (MOP), do których zalicza się
motele, stacje obsługi, punkty gastronomiczne i handlowe. W dalszym ciągu niewykorzystany jest rozległy teren pod zabudowę
produkcyjno – usługową zlokalizowany przy
drodze krajowej nr 62 (ul. Zakroczymska),
mający dogodne połączenie z planowaną obwodnicą.
W działaniach na rzecz rozwoju lokalnego, administracja samorządowa odgrywa
kluczową rolę. To od jej umiejętności, kreatywności i inicjatywności zależy, czy proces
rozwoju gminy uzyska właściwy kierunek
i dynamikę. Jednakże bez aktywności i przedsiębiorczości jej mieszkańców działania te zostaną ograniczone wyłącznie do roli administratora terenu.
Joanna Gwadera
Kierownik Referatu Gospodarki
Gruntami i Planowania Przestrzennego

Pozyskujemy fundusze zewnętrzne na realizacje
zadań gminy - umowy i porozumienia zawarte w 2011 r.
Podpisane w 2011 r. umowy i porozumienia dot. ﬁnansowania zewnętrznego:
1) umowa o przyznanie pomocy otrzymanej od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie
operacji, odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata
2007-2013 na realizację operacji pt. „Rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Serocku”,
w wysokości 200.000 zł,
2) umowa o udzieleniu dotacji przez Województwo Mazowieckie, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych na realizację zadania pn. Przebudo-

wa drogi gminnej Nr 180405W w Woli Smolanej”, na kwotę 44.000 zł,
3) umowa na udzielenie dotacji celowej
przez Województwo Mazowieckie na doﬁnansowanie z budżetu państwa utworzenia
szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Witolda Zglenickiego (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej)
w ramach Rządowego Programu „Radosna
Szkoła”, w wysokości 90.000 zł,
4) umowa przyznania pomocy z zakresu
małych projektów w ramach działania 413
„Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, otrzymanej
od Samorządu Województwa Mazowieckiego
na realizację zadania pt. „To Barbarki robo-

ta” – warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu,
w wysokości 14.987 zł,
5) umowa przyznania pomocy z zakresu
małych projektów w ramach działania 413
„Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, otrzymanej od
Samorządu Województwa Mazowieckiego na
realizację zadania pt. „Aktywnie nad Zalewem
Zegrzyńskim”, w wysokości 12.699,03 zł,
6) umowa na udzielenie dotacji przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na doﬁnansowanie zadania pn. „Demontaż, odbiór,
transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock
w 2011 r.”, w wysokości 36.043 zł.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Letnie podtopienia, wichury i burze
Po wiosennych podtopieniach i zagrożeniu powodziowym nie oszczędziły nas letnie
burze, wichury i ulewne deszcze. W okresie
od 29 lipca do 7 sierpnia Miejsko – Gminne
Centrum Zarządzania Kryzysowego odnotowało ogółem 20 zgłoszeń o podtopieniach.
Na terenie gminy Serock podtopione zostały posesje, piwnice, budynki mieszkalne
i gospodarcze w miejscowościach: Izbica,
Stasi Las, Borowa Góra, Dosin, Marynino,
Dębe, Wola Kiełpińska, Ludwinowo Ze-

grzyńskie i Łacha. Na skutek obﬁtych opadów deszczu ucierpiały również uprawy
sadownicze i zbożowe głównie w miejscowościach Karolino, Marynino i Dębe. Przez
osiem dni, strażacy z OSP Wola Kiełpińska
i OSP Serock, sukcesywnie wypompowywali
wodę z podtopionych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Skala podtopień jest
zdecydowanie mniejsza niż w lutym 2011 r.,
niemniej jednak w dalszym ciągu napływają
do urzędu miasta i gminy informacje o ko-

lejnych podtopionych nieruchomościach
i domkach letniskowych.
W dniu 7 sierpnia, podczas burzy szalejącej nad naszą gminą, tragedię przeżyli mieszkańcy wsi Cupel. Piorun uderzył w zabudowanie gospodarcze. Mimo natychmiastowej
akcji strażaków PSP z Legionowa, wojskowej
straży pożarnej z Zegrza oraz jednostek OSP
Serock i Gąsiorowo spłonął całkowicie dach
zabudowania.
Centrum Zarządzania Kryzysowego

Przed pierwszym dzwonkiem
– co czeka nas w nowym roku szkolnym?

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie - sala dla 6-letnich pierwszaków

Witamy serdecznie w szkole dzieci sześcioletnie i siedmioletnie, które rozpoczną
naukę w pierwszych klasach.
Rok szkolny 2011/2012 jest ostatnim,
w którym rodzice mogą zdecydować, czy
dziecko sześcioletnie posłać do pierwszej klasy, czy pozostawić w przedszkolu. W naszych
placówkach, do klas pierwszych w szkołach
podstawowych, uczęszczać będzie łącznie 52
dzieci sześcioletnich, na ogólną liczbę 134
dzieci z rocznika 2005, zamieszkałych na terenie gminy oraz 122 dzieci siedmioletnich.
Klas pierwszych będzie 8.
Kształcenie uczniów w klasach pierwszych odbywać się będzie w oparciu o nową
podstawę programową.
Na najmłodszych uczniów w szkołach
czekają nauczyciele oraz kolorowe sale,
z nowym wyposażeniem i ciekawie za-
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Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej - sala dla klasy I

aranżowaną przestrzenią edukacyjną oraz
rekreacyjną. W Szkole Podstawowej w Zegrzu, już na korytarzu, witają najmłodszych
uczniów pięknie wymalowane postacie
z bajek.
Od 1 września 2011 r. w publicznych
przedszkolach i gimnazjach - a rok później w pozostałych typach szkół - będą
obowiązywały nowe zasady udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która ma być udzielana
w większości w miejscu jak najbliższym
dziecka - w szkole, placówce, do której
uczęszcza. Pomoc udzielana jest w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego naucza-

nia, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także rozpoznanie szkoły.
Diagnozy potrzeb, czyli określenie zakresu, formy i czasu trwania pomocy, jakiej potrzebuje uczeń dokonują powołane
przez dyrektora zespoły, które znając dzieci powinny poszukiwać najlepszych form
wsparcia.
W udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej włączeni są także rodzice
ucznia, którzy są informowani o formach
pomocy, jakimi objęte jest dziecko w szkole oraz powinni otrzymać wsparcie, które
podniesie ich umiejętności wychowawcze,
co w konsekwencji powinno przyczynić się
do większej efektywności udzielanej dziecku pomocy.
Rozporządzenie wprowadza nową formę
pomocy, jaką są zajęcia rozwijające uzdolnie-

Przedszkole Samorządowe w Serocku - kolorowe korytarze
nia, przeznaczone dla uczniów szczególnie
zdolnych. Dla tych uczniów szkoły organizują
zajęcia, rozwijające ich uzdolnienia poprzez
np. przygotowanie ich do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, realizację projektów edukacyjnych.
W tym roku szkolnym, już po raz trzeci,
uczniowie będą uczestniczyć w projekcie pn.
„Każdy może zostać Omnibusem”, współﬁnansowanym ze środków Unii Europejskiej.
W ramach realizacji projektu odbywać się będą
zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w czterech
blokach zajęciowych: „Z językiem obcym na
Ty”, „Od matematyki do przyrody”, „Komputer źródło wiedzy”, „Młody biznesmen”. Realizacja zajęć w ramach tego projektu ma na celu
wzrost kompetencji kluczowych uczniów. Jest
to ostatni rok realizacji projektu, w którym aż
50% stanowią zajęcia z jęz. angielskiego i jęz.
niemieckiego. W związku z tym, iż w nadchodzącym roku szkolnym, ocena z części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego będzie

Przedszkole Samorządowe w Zegrzu - łazienki po remoncie

liczyła się przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, warto dobrze wykorzystać możliwości, jakie daje realizacja projektu.
W Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu będzie dalej realizowany projekt pn.
„Przedszkole na 5”, także współﬁnansowany
ze środków Unii Europejskiej, dzięki któremu zakupiono nowe wyposażenie i zabawki
do wszystkich oddziałów przedszkolnych
oraz doposażono przedszkolny plac zabaw
w sprzęt rekreacyjny.
Uczniowie z rodzin o niskim statusie materialnym z klas I-III szkół podstawowych
i klas III gimnazjum mogą korzystać z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.
Pomimo dość trudnego roku ﬁnansowego,
udało się w wakacje przeprowadzić najważniejsze remonty i poprawić estetykę placówek
oświatowych. W Samorządowym Przedszkolu
w Zegrzu został zakończony remont łazienek,
które prezentują się bardzo ciekawie kolorystycznie. Ukończony został remont sali miesz-

Przedszkole Samorządowe w Zegrzu

czącej zbiory biblioteczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Ponadto,
w wielu placówkach zostały odnowione sale
lekcyjne i części ciągów korytarzy.
Dobrą informacją dla wszystkich będzie
to, iż w tym roku szkolnym usługa dowożenia
uczniów do szkół będzie wykonywana autobusami rocznik: 1999 – 2000, co powinno
poprawić komfort przewozów i zminimalizować zakłócenia w dowozie uczniów z powodu awarii autobusów.
Szczegółowe harmonogramy dowożenia zostaną przekazane uczniom i rodzicom
w szkołach.
Od 1 września wzrośnie po raz kolejny
o 7 procent wynagrodzenie nauczycieli.
Życzymy uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim odbiorcom edukacji, jak
największej satysfakcji i zadowolenia z wyników nauczania oraz oferty edukacyjnej gminy.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
UMiG w Serocku

Szkoła Podstawowa w Serocku - świetlica dla najmłodszych dzieci
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

9

Honorowa Flaga Rady Europy już w Serocku
Już od 2008 r. Serock jest w drodze po Nagrodę

Europy. Pierwszy ważny etap zamknął się w 2009 r. otrzymaniem
Dyplomu Europejskiego. Teraz dobiegł końca drugi etap –
zdobyliśmy Flagę Honorową Rady Europy.

„Jest dla mnie wielkim zaszczytem i wielką radością przekazać Państwu, mieszkańcom
Serocka, ﬂagę honorową Rady Europy oraz
pozdrowienia od Zgromadzenia Parlamentarnego Rady.” Tak rozpoczęło się wystąpienie
dr Wilfrieda Böhma, honorowego członka
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej
w Serocku, zwołanej na okoliczność przekazania gminie Flagi Honorowej Rady Europy,
30 lipca 2011 r.
Ta sesja była wyjątkowa, uczestniczyli
w niej bowiem przedstawiciele wszystkich
miast partnerskich Serocka. Był obecny mer
Ignaliny, Bronis Rope, była starosta czeskiego
Lanškroun – Stanislava Švarcova i wieloletni
wice starosta Jan Šebrle, który bardzo aktywnie tworzył podwaliny pod partnerstwo
Serocka i Lanškroun. Nie mogło zabraknąć
Carla Conitcchio z włoskiego Celleno, którego działania mocno cementowały począt-

ki współpracy. W sesji uczestniczył także
burmistrz Radzionkowa, Gabriel Tobor oraz
Ryszard Szydłowski, zastępca burmistrza
Dzierżoniowa. Wśród zaproszonych gości
obecny był Zenon Durka, poseł na sejm RP,
Artur Pozorek, reprezentujący marszałka
województwa mazowieckiego, starosta legionowski – Jan Grabiec, przewodniczący Rady
Powiatu – Szymon Rosiak, wójt gminy Wieliszew – Paweł Kownacki, komendant Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu –
Marek Stolarz, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Serocku – Zbigniew Prusinowski, komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP
– Marian Malinowski, prezes Zarządu OSP
w Serocku – Stanisław Pawlicki, ks. Waldemar
Rawiński z kościoła garnizonowego w Zegrzu
oraz radni Rady Powiatu, radni obecnej i poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w Serocku,
sołtysi, kierownicy referatów urzędu miasta
i gminy w Serocku.

Sesja rozpoczęła się „Mazurkiem Dąbrowskiego” i „Odą do radości” – hymnem
Unii Europejskiej. Następnie, przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Artur Borkowski, podkreślił rolę i znaczenie współpracy
z innymi miastami. Szczególną uwagę zwrócił
na fakt, że bez otwarcia się na nowe doświadczenia, na inne kultury i światopoglądy – nie
sposób funkcjonować w pełni w zjednoczonej Europie, która wymaga przede wszystkim aktywności i otwartości. Burmistrz Serocka, Sylwester Sokolnicki, przypomniał
wszystkim historię współpracy partnerskiej
z zaprzyjaźnionymi miastami. Podkreślał,
że dzięki tej aktywnej kooperacji możemy
powiedzieć o sobie, że Serock jest miastem
w pełni europejskim – otwartym i świadomie
uczestniczącym we wspólnej Europie wspólnych wartości. Szczególny nacisk położył na
pierwiastek ludzki, bo bez szczerego zaangażowania, otwartości, entuzjazmu i ogromnej
chęci porozumienia – nie byłoby nic. Można
zaryzykować stwierdzenie, że relacje są już
nie tylko partnerskie. To coś więcej, to ciepłe,
życzliwe przyjaźnie, które bardzo ułatwiają
realizacje wszelkich założeń kooperacji partnerskiej. I w tym duchu zostały przekazane
na ręce Jana Šebrle, Carlo Conticchio i Marii
Skubniewskiej-Pece pamiątkowe medale „Za
zasługi Dla Miasta i Gminy Serock”. W ten
sposób sesja osiągnęła moment kulminacyjny
– nastąpiło przekazanie na ręce burmistrza,
Flagi Honorowej Rady Europy. Reprezentujący Zgromadzenie Parlamentarne Rady,
dr Wilfried Böhm, w swym przemówieniu
podkreślał niezwykłą wymowę Flagi.
„Ta ﬂaga, na której widnieje 12 złotych
gwiazd na błękitnym tle, jest symbolem jedności narodów Europy, które po wiekach
naznaczonych wojnami (…) postanowiły
zbudować wspólną Europę wspólnych wartości.(…) U podstaw, czyli na płaszczyźnie
obywateli, powstały przyjaźnie, które są fundamentem dla wspólnej, demokratycznej
przyszłości w pokoju i wolności. Tutaj, w Serocku, jesteście Państwo na właściwej dro-

nie Serock przypadł zaszczyt przyjęcia Flagi
Honorowej Rady Europy, szczególnie w momencie tak ważnym, jak polska prezydencja
w Unii Europejskiej”.
Po zakończeniu sesji wszyscy przeszli
wraz ze specjalnym pocztem ﬂagowym, który
tworzyli tancerze Ludowego Zespołu Artystycznego Serock, na rynek miejski. Tu, przy
udziale mieszkańców miasta i gminy, ﬂaga
została symbolicznie przekazana całej serockiej społeczności i przy dźwiękach „Ody do
radości” powędrowała na szczyt masztu przy
ratuszu.

dze i proszę, abyście nadal podążali tą drogą
wspólnie z wszystkimi Europejczykami”.
Nie zabrakło słów uznania i gratulacji od
zaproszonych gości. Poseł na sejm RP, Zenon
Durka, podkreślał doniosły wkład gminy
i miasta Serock w propagowanie idei europejskiej jedności. „Dzisiejsze uroczystości
pokazują wyraźnie, że to niewielkie miasto
na północnym Mazowszu skutecznie buduje
swoją tożsamość aktywnej i otwartej społeczności, zajmującej wyróżnione miejsce na
mapie jednoczącego się kontynentu” – mówił
Zenon Durka. Ryszard Szydłowski, zastępca
burmistrza Dzierżoniowa, pisze w swym liście gratulacyjnym „(…) To wyróżnienie jest
dowodem na to, że społeczeństwo europejskie

docenia aktywność międzynarodową waszej
gminy i jej wysiłki na rzecz propagowania idei
wspólnej, zjednoczonej Europy. Świadczy też
o dobrze pełnionej misji władz samorządowych i zaangażowaniu mieszkańców Serocka
w proeuropejskie działania.” Swej dumy nie
krył Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa
„Jestem dumny, że Radzionków jest jednym
z miast partnerskich Serocka, dzięki czemu
możemy nie tylko wymieniać się doświadczeniami zdobywanymi na różnych płaszczyznach działalności samorządowej, ale również
podejmować wspólne przedsięwzięcia kulturalne, ekonomiczne i naukowe.” W swym
liście gratulacyjnym, marszałek województwa
mazowieckiego pisze - „Cieszę się, że gmi-

Goście z Długosiodła

W czwartek, 4 sierpnia, burmistrz Sylwester Sokolnicki gościł w serockim ratuszu delegację samorządowców z gminy Długosiodło (leżącej
w powiecie wyszkowskim), z wójtem Stanisławem Jastrzębskim na czele. Celem wizyty było nawiązanie bliższych kontaktów między obiema
gminami, a także wymiana wiedzy i spostrzeżeń dotyczących pracy samorządów w obecnych realiach społeczno-gospodarczo-ﬁnansowych.
Spotkanie posłużyło wymianie doświadczeń w różnych dziedzinach działalności obu jednostek samorządowych. Wspólny spacer był okazją do
przybliżenia gościom historii naszej gminy, ukazania jej charakteru, wynikającego z położenia w urozmaiconym przyrodniczo krajobrazie nad
Jeziorem Zegrzyńskim, pokazania gminnych zabytków i ciekawych miejsc oraz zrealizowanych inwestycji.
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SEROCKI

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 18 - SEROCK

Śladami ojca, czyli opowieść o Gershonie Mida
Kiedy ze strony przedstawiciela Jewish Records Indexing – Poland, Krzysztofa Malczewskiego, padła propozycja spotkania z przedstawicielami
rodziny Mida, poszukującymi śladów rodzinnej historii w Serocku – zgodziłem się natychmiast. Od pewnego czasu dzieją się bowiem ważne rzeczy
w przedmiocie losów społeczności żydowskiej Serocka, a niezwykle cenne inicjatywy są podejmowane nie tylko w Izraelu i Stanach Zjednoczonych,
ale również w dalekiej Argentynie i równie odległej Australii. Przywracanie pamięci o Żydach w Serocku, którzy stanowili ponad 40% liczby
przedwojennych mieszkańców miasta, a którzy zniknęli stąd 5 grudnia 1939 r. wypędzeni przez Niemców i w znacznej większości pomordowani
- stanowi swego rodzaju odzyskiwanie przeszłości dla przyszłości. Musimy mieć świadomość, iż pamięć o przeszłości budujemy z ocalonych
drobiazgów, z opowiedzianych ludzkich historii, z bolesnych doświadczeń i dramatów rodzin. Pierwszym przejawem owego odzyskiwania
przeszłości było wydanie w Izraelu Sefer Serotsk w 1971 r.
Spotkaliśmy się w Serocku 30 lipca tego roku. Przybysze z Kanady okazali się bardzo sympatycznymi ludźmi,
a Israel Mida interesującym rozmówcą. Odwiedził on sztetl
(miasteczko), z którego pochodził jego ojciec, aby skonfrontować z rzeczywistością jego opowieści i wspomnienia
przekazywane dzieciom i wnukom oraz odtworzyć genealogię rodziny. Oprócz pracy zawodowej, Israel działa bardzo aktywnie w wielu organizacjach i fundacjach, wymieniając choćby Fundację Szymona Wiesenthala, czy Centrum
Studiów Żydowskich.
Historia ojca Israela jest fascynująca. Gershon Mida
urodził się w Serocku 15 sierpnia 1919 r. Jego ojciec, Całka, był mełamedem, czyli nauczycielem w chederze – żydowskiej szkole. Dziadek, Abram Mendel Mida także był
mełamedem a matka, Fryma-Rojza Kanier pochodziła również z nauczycielskiej rodziny. Gershon miał czterech braci
- Nachmana, Mojsze, Chaskiela i Enocha. W październiku

Przedwojenny plan centrum Serocka
1939 r., wraz z Mojżeszem, uciekł z Serocka na tereny znajdujące się pod okupacją sowiecką. Znalazł się w Białymstoku, ale gdy podobnie, jak tysiące Polaków i Żydów, odmówił
przyjęcia obywatelstwa sowieckiego, w marcu 1940 został
z tysiącami obywateli polskich wywieziony w głąb Rosji.
Traﬁł do gułagu w Republice Komi po zachodniej stronie

Duma Serocka - 7 letnia Szkoła Publiczna im. R. Traugutta,
której absolwentem był Gershon Mida
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Ukrainy, Rachelę Pogrubiecką, wraz z którą wrócił do Polski
z transportami repatriantów ze wschodu. Zorientowawszy
się, że najbliższa rodzina - rodzice i bracia, zostali zamordowani przez nazistów, wyjechał do Berlina, gdzie traﬁł do
obozu dla przesiedleńców na terenie amerykańskiej strefy
miasta. W Niemczech, w 1947 r., urodził się im pierwszy syn
Chaim. W 1950 r. Gershon z żoną zdecydowali się wyjechać
do Kanady, gdzie osiedli w mieście Winnipeg. Tu urodziły
się im kolejne dzieci - Israel, Debora i Daniel. Gershon początkowo pracował jako stolarz, ale szybko założył dobrze
prosperującą ﬁrmę budowlaną. Zmarł w 2006 r.
Jego syn, Israel, odwiedził Serock z konkretnym zamierzeniem – chciał dotrzeć do miejsc, wspominanych przez
ojca. Uzbrojeni w przedwojenny plan Serocka, wydany w Se-

gór Ural. Obóz znajdował się w pobliżu stolicy republiki,
miasta Syktywkar, w pobliżu ujścia Sysoły do Wyczegdy. Był
to teren bagien i dziewiczych lasów, przy wyrębie których
katorżniczo pracowali więźniowie. Nie wytrzymał tego
brat Gershona, który zmarł w łagrze w 1941 r. Po zawarciu
układu Sikorski-Majski, Gershon wraz z wieloma polskimi
obywatelami został zwolniony z łagru, ale pracował w Syktywkarze aż do 1945 r. Po zakończeniu II wojny światowej
został przetransportowany na Ukrainę, do pracy w rolnictwie. Został zatrudniony przy zrywaniu owoców w pobliżu
miasta Melitopol, w obwodzie zaporoskim, w południowo-wschodniej części Ukrainy. Tu poznał żonę, obywatelkę

Ulica Kościuszki z widocznymi jeszcze zniszczeniami wojennymi. Po lewej stronie pusty
plac po zburzonym domu, w którym mieszkał ojciec Israela Mida
fer Serotsk oraz książkę „Serock i jego mieszkańcy w starej
fotograﬁi” (mojego autorstwa), udaliśmy się na spacer po
mieście. Rozpoczęliśmy od Rynku i tablicy pamiątkowej na
ratuszu, która odnosi się również do żydowskich obywateli
Serocka, pomordowanych i zmarłych w czasie II wojny światowej. Pamiątkowe zdjęcia zrobiliśmy przed dawnym domem
Wołosza, w którym mieszkał ostatni rabin Serocka, Icchak
Morgenstern, pełniący posługę w synagodze przy obecnej ul.
11 Listopada. Duże zainteresowanie wywołał drewniany budynek dawnej szkoły na ul. Św. Wojciecha. W niej rozpoczynał
swą naukę Gershon Mida, który edukację w Serocku zakończył już w nowym, pięknym budynku przy ul. Pułtuskiej. Przy
tej ulicy, noszącej wówczas nazwę ulicy księdza Welońskiego,
miał swój dom dziadek Gershona, Abram Mendel Mida. Pokazałem, gdzie była łaźnia żydowska, czyli mykwa (obecnie róg
ul. Św. Wojciecha i ul. Poniatowskiego) oraz dom słynnego
rabina Jozefa Lewinsteina na ulicy Poniatowskiego. Spacerem
udaliśmy się na Barbarkę, gdzie na terenie grodziska działała
w czasie wojny niemiecka kawiarnia. Niemcy wykorzystali
żydowskie tablice nagrobne do budowy tarasu widokowego

i schodów wiodących nad Narew. W latach 90-tych, ocalałe
macewy zebrano i złożono na terenie obecnego ośrodka
„PKO Narew”, przy ul. Pułtuskiej 132. Na tym terenie bowiem
znajdował się żydowski kierkut. Na starych fotograﬁach, opublikowanych w książce „Serock i jego mieszkańcy w starej fotograﬁi”, odnaleźliśmy miejsce, gdzie stał niegdyś dom Lejbki
Lisa, a w którym przez wiele lat mieszkał Całka Mida i gdzie
urodził się Gershon.
To było niezwykłe spotkanie. Wędrówka śladami ojca
dostarczyła Israelowi wielu wzruszeń i emocji. Dla mnie
była kolejnym, niesamowitym spotkaniem z historią miasta, którą wciąż odkrywam.
dr Sławomir Jakubczak

Ozdobne elementy macewy

FOT. L WALSH

Na ganku dawnej, serockiej szkoły

Obraz Joshuy Grossbarda

Macewy z żydowskiego cmentarza
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Piknik Radia dla Ciebie

W Nowej Wsi nie wieje nudą

W sobotę, 30 lipca, na rynku, od samego
rana trwały przygotowania do trzeciej już edycji Pikniku RDC. Plenerowe studio radiowe
pracowało pełną parą, nadając od godz.10:00
specjalną audycję z Serocka. Jako pierwsi na
antenie wystąpili nasi goście z zaprzyjaźnionych miast, którzy przekazali polsko-litewsko-czesko-włosko-niemieckie pozdrowienia dla
wszystkich słuchaczy. Było to niesamowite, tak
jak i międzynarodowe spotkanie wszystkich
partnerskich miast Serocka, z okazji wręczenia
naszej gminnej społeczności Flagi Honorowej
Rady Europy. Goście udali się na spacer po
mieście, a w studiu RDC występowali przedstawiciele urzędu i mieszkańców gminy, którzy
opowiadali o różnych inicjatywach i przedsięwzięciach społecznych oraz ciekawostkach
związanych z Serockiem. Słuchacze RDC
mogli więc posłuchać, jak to w Serocku gościł
Picasso, jak uczą się śpiewu w Ośrodku Kultury, a potem śpiewająco robią placki z jabłkami
w Kole Gospodyń Wiejskich w Skubiance,
jak realizują projekty LGD w Stowarzyszeniu
Sympatyków Nowej Wsi i o tym, że jadwisińskie Wiolinki tańczą i śpiewają już 20 lat z niezmiennym powodzeniem, że w gminie lubią
konie, uczą na nich jeździć i organizują zawody
jeździeckie pod patronatem burmistrza, że już
od 12 lat gmina prowadzi wymianę młodzieży
ze swoimi miastami partnerskimi oraz o tym,
jak na Flagę Honorową Rady Europy Serock
sobie zasłużył. W międzyczasie na rynku robiło się coraz bardziej gwarno, mimo padającego deszczu. Do stoisk przygotowanych przez
miasta partnerskie z ciekawością zaglądali
mieszkańcy i goście w poszukiwaniu materiałów promocyjnych, regionalnych wyrobów
rękodzieła artystycznego czy swojskiego ja-

Po warsztatach zielarskich z Mają Błaszczyszyn, o których pisaliśmy już w poprzednim numerze „Informatora”, Stowarzyszenie
Sympatyków Nowej Wsi przygotowało propozycję warsztatów fotograﬁcznych oraz cykl
sobotnich, plenerowych spotkań edukacyjno-kulturalnych.

dła. Po rynku krążył też dzierżoniowski smok,
lecz niestety, wypłoszył go deszcz. Uczestnicy
pikniku deszczu się nie ulękli i wraz ze swymi

pociechami oglądali teatrzyk dla dzieci „Komnata czasu”, podziwiali tancerzy z Ludowego
Zespołu Artystycznego Serock, legionowski
chór Uniwersytetu III Wieku „Belcanto”, Ałłę
Pugaczową w przebojowym wydaniu Joanny
Folwarskiej oraz zespół Personel. Po dużej
dawce rozrywki przyszła pora na najważniejszą
tego wieczoru uroczystość - przekazanie przez
Honorowego Członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Wilfrieda Böhma,
Flagi Honorowej Rady Europy. Na scenie
pojawili się wszyscy zagraniczni goście wraz
z burmistrzem, Sylwestrem Sokolnickim,
który symbolicznie przyjął Flagę Honorową
w imieniu społeczności miasta i gminy Serock. Flaga, niesiona przez młodzież w strojach ludowych, została wciągnięta na maszt.
Po tej oﬁcjalnej uroczystości bawiliśmy się
dalej słuchając piosenek Anny Jantar w wykonaniu Anny Żebrowskiej, która na przekór
pogodzie, wniosła „ Tyle słońca…” na serocki, zalany deszczem, rynek. A Piknik „długo
się jeszcze kończył” za sprawą Pawła Stasiaka
i zespołu Papa D.

Z OBIEKTYWEM W PLENERZE
13-14 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Wiejskich Plenerowych
Warsztatów Fotograﬁcznych prowadzone
przez specjalistę od fotograﬁi krajobrazowej,
Jerzego Łapińskiego. Sobota minęła pod znakiem teorii wcielanej w życie w niedzielę. Zajęcia praktyczne minęły na poszukiwaniach
pięknych krajobrazów i dobrego światła na
terenie Nowej Wsi, Cupla, Kanii Polskiej i na
rozległych nadbużańskich łąkach. Obszar poszukiwań pokazał, że fotograﬁa krajobrazowa
wymaga umiejętności, cierpliwości i mocnych nóg. Następne warsztaty 3 - 4 września.
PODRÓŻE DALEKIE
W sobotni wieczór, 13 sierpnia zainaugurowało swoją działalność Plenerowe Centrum
Edukacyjno-Kulturowe w Nowej Wsi. Honorowym gościem pierwszego spotkania była Moni-
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botę, 20 lipca, uczestnicy spotkania przenieśli
się na drugą półkulę – w peruwiańskie Andy.
Było równie pasjonująco i ciekawie.
Tydzień później, 27 sierpnia, na spotkaniu pod hasłem „Świat do góry nogami, czyli
żegluga pod krzyżem południa”, tajemnice
wybrzeży Ameryki Południowej prezentował
Marek Grzywa. Najbliższy sobotni wieczór
(03.09.) to prelekcja Marcina Jamkowskiego
zat. „Duchy głębin Bałtyku”. Spotkania odbywają się w Nowej Wsi, przy ul. Popowskiej 1A.

Zegrze - festyn z okazji Święta Wojska Polskiego
Wojskowej, który spotkał się z ciepłym przyjęciem, bo nie jest tajemnicą, że wojskowa
piosenka jest lubiana. Gwiazdą tych obchodów był zespół „PodobaMiSię”, który niewątpliwie spodobał się także zgromadzonym na
koncercie słuchaczom.
Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbywały się w całej Polsce w atmosferze niełatwej dla naszych Narodowych Sił
Zbrojnych. Transformacja i reorganizacja
struktur i zasad oraz towarzyszące temu wątDobrej zabawy w słońcu nie można było
sobie odmówić, podczas tegorocznch obchodów Święta Wojska Polskiego, w sobotę
13 sierpnia w Zegrzu. Pogoda dopisała, humory też. Program został tak ułożony, aby
nadać imprezie charakter rodzinnego pikniku. I chyba się udało, bo w Zegrzu bawiły się
całe rodziny. Dzieci szalały w plenerowych
konkurencjach, przy zaangażowanym wsparciu ze strony rodziców. Śmiechu i zdrowych
emocji nie brakowało. Wieczorem odbył się
koncert laureatów VIII Przeglądu Piosenki
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ka Rogozińska, prezes Oddziału Polskiego The
Explorers Club. Tytuł spotkania „Lot nad Nagą
Damą” krył w sobie tajemnicę i zapowiadał niezwykłe opowieści. Rzeczywiście tak było - nikt
nie nudził się, słuchając opowieści o przygodach,
niezwykłych spotkaniach i walce z własnymi
słabościami i Himalajami. A Naga Dama lub
Naga Bogini to miejscowa nazwa szczytu Nanga
Parbat. Po opowieściach nadszedł czas na kino
- „7 lat w Tybecie” klimatycznie, kulturowo i tematycznie łączył się z prelekcją. W kolejną so-

pliwości i trudności – tak etap teraz do przejścia ma polskie wojsko. Nie zabrakło jednak
w tym święcie wielu ważnych słów, których
żadne zmiany nie zdezaktualizują. Mówiono
o honorze, o odpowiedzialności, o bezkompromisowej służbie. Podkreślano powagę
polskiego munduru i oddawano mu zasłużony szacunek. I prawdą są słowa, że ojczyzna
to wielki zbiorowy obowiązek. A wspólne
uczestniczenie w obchodach Święta Wojska
Polskiego – podkreśla mocno tę wspólnotę
obowiązku i odpowiedzialności.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Wojskowa piosenka nad Zegrzem
Występu 14 solistów oraz 6 zespołów
wokalnych i wokalno – instrumentalnych,
a także 6 recitali wysłuchali i obejrzeli widzowie ﬁnału VIII Przeglądu Piosenki Wojska
Polskiego Zegrze 2011.
Część finałowa VIII Przeglądu Piosenki
Wojska Polskiego rozpoczęła się 12 sierpnia w Ośrodku Kultury w Serocku. W ramach trwających tam do późnych godzin
wieczornych koncertów konkursowych,
na scenie zaprezentowali się wyłonieni
w trakcie eliminacji wykonawcy, których
jury oceniało w trzech kategoriach: soliści,
zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne oraz recital. Zgodnie z regulaminem
Przeglądu repertuar przywoływał pamięć
wydarzeń, które na trwałe zapisały się na
kartach historii państwa i narodu polskiego: uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Powstanie Listopadowe, III Powstanie Śląskie, uro-

dziny Czesława Miłosza i Franciszka Liszta,
sformowanie armii generała Andersa oraz
bitwa pod Tobrukiem.
Po wysłuchaniu oraz obejrzeniu wszystkich występów, rada artystyczna w składzie:
ppłk dr Paweł Lewandowski (przewodniczący), Aldona Jankowska, Magdalena Ptaszyń-

z myślą o ludziach młodych, utalentowanych,
którzy są chętni, aby swój potencjał rozwijać.
I poprzez organizację różnego rodzaju imprez
fundacja chce im to umożliwić i ułatwić.
Niedzielny piknik niewątpliwie był imprezą adresowaną do całych rodzin, co zresztą widać na zdjęciach, pokazujących uśmiechnięte
twarze dorosłych i buzie dzieci. Dużo wspólnej
zabawy, wesołych konkurencji, dużo śmiechu.
Na brak atrakcji nie mogli narzekać ani mali
ani duzi. Pokaz sugestywnej pantomimy robił
wrażenie, a moc wyrazu ludzkiego ciała zdumiewała. Faktycznie, porozumiewać się można bez słów. Zabytkowe mercedesy zachwycały
klasą samą w sobie. Koncert zespołów „Ssaki”
i „Angel Music” dał kolejną okazję do wspólnej zabawy. Dodawszy do tego wszystkiego
jeszcze legendarną watę cukrową, możliwość

ska oraz Piotr Gogol, przyznała wyróżnienia
i nagrody w każdej z trzech kategorii.
Następnego dnia na scenie Klubu Wojskowego Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyło się uroczyste zakończenie Przeglądu oraz koncert laureatów. Kilka
godzin później artyści wystąpili na festynie
z okazji Święta Wojska Polskiego, dostarczając
niesamowitych wrażeń muzyczno - wokalnych
licznie zgromadzonym mieszkańcom Zegrza
i okolic. Znad Jeziora Zegrzyńskiego uczestnicy przenieśli się do Konstancina, gdzie 14
sierpnia zaprezentowali się na deskach tamtejszego Amﬁteatru. Uwieńczeniem konkursowych zmagań i występów był koncert galowy
na Placu Teatralnym w Warszawie.

Organizatorem części ﬁnałowej VIII
Przeglądu Piosenki Wojska Polskiego był Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej oraz
Dowództwo Wojsk Lądowych. Rola współorganizatora oraz współgospodarza imprezy
przypadła Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu oraz Urzędowi
Miasta i Gminy Serock.
tekst: kpt. Michał Romańczuk
zdjęcia: Katarzyna Sobiecka - Tomporowska
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Rodzinnie na pikniku

Piknik rodzinny, który odbył się w niedzielę, 21 sierpnia w Serocku, jest kolejnym, wspólnym przedsięwzięciem Ośrodka Kultury w Serocku i Fundacji „Nasze Jutro”. Dotychczasowe

działania opierały się na prezentacjach teatralnych na deskach sali widowiskowej serockiego
ośrodka. Tym razem – impreza była plenerowa. Fundacja „Nasze Jutro” została powołana
pohasania na dmuchanych zjeżdżalniach
i smakowitości z grilla – z pewnością ten, kto
spędził niedzielne popołudnie na pikniku, ten
nie żałował.
W tym miejscu warto podkreślić ogromne zaangażowanie i zapał członków fundacji.
Dzięki ich pracy i entuzjazmowi – inni młodzi ludzie zyskują lepsze możliwości rozwoju
własnego potencjału.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Kulinarne zmagania

Dożynki w Legionowie

W Woli Kiełpińskiej, 25 sierpnia, miały
miejsce kulinarne zmagania gospodyń domowych z terenu powiatu legionowskiego.
Uczestnicy konkursu, walczyli w czterech
kategoriach o miano autora Najlepszej Potrawy Tradycyjnej. Celem konkursu, zorganizowanego pod patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi przez terenowych pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego oraz Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego, jest
kultywowanie i upowszechnianie tradycji
kulinarnych regionu Mazowsza oraz popularyzacja tradycyjnych potraw i produktów
wśród mieszkańców. Konkursowa prezentacja przygotowana na wielkim, gościnnym
stole w świetlicy OSP zadziwiła przybyłych
gości rozmaitością potraw, ich wymyślnymi
nazwami i sposobem podania. Wszyscy wyrażali w swych wypowiedziach podziw dla
wykonawców przedstawianych specjałów,
zwracali uwagę na wykorzystanie produktów
naturalnych i znaczenie propagowania tradycji kuchni regionalnej dla umacniania tożsamości lokalnej.
Do oceny przez komisje konkursowe, powołane w czterech kategoriach, przedstawiono 54 potrawy. Jury po długich obradach towarzyszących degustacji smakołyków ustaliło
następujące wyniki konkursu na Najlepszą
Potrawę Tradycyjną:
KATEGORIA POTRAWY JARSKIE
I PÓŁMIĘSNE
1. Iwona Garbulińska z Dosina za kotlety
z tłuczonych ziemniaków
2. Grażyna Smolarska z Legionowa za
pyzy mięsem
3. Janina Jakubowska z Woli Kiełpińskiej
za karmuszkę

W niedzielę, 28 sierpnia 2011 r., odbyły się w Legionowie powiatowo-diecezjalne Dożynki Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Wśród uczestników uroczystości, rozpoczętych dziękczynną mszą świętą, koncelebrowaną przez arcybiskupa Henryka Hosera,
byli obecni – przedstawiciel kancelarii Prezydenta RP – Michał Szweycer, senator Piotr
Andrzejewski, posłowie obecnej kadencji
– Mariusz Błaszczak, Zenon Durka, Andrzej
Halicki, Andrzej Smirnow, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Jarosław Wojtowicz,
wicemarszałek województwa mazowieckiego
Krzysztof Strzałkowski, starosta legionowski,
Jan Grabiec, prezydent miasta Legionowo,
Roman Smogorzewski oraz przedstawiciele
samorządów powiatu legionowskiego, patronujący dożynkom i przedstawiciele samorządów, znajdujących się na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Symboliczne wieńce i dary
dożynkowe przed ołtarzem złożyły delegacje
z blisko 20-stu paraﬁi. Dekanat serocki i gminę Serock reprezentowała delegacja złożona

KATEGORIA WYROBY I POTRAWY
MIĘSNE
1. Regina Rataj z. Łachy za pachnący boczek
2. Elżbieta Rasińska z Szadek za smalec
domowy
3. Marianna Makowska z Marynina za
skrzydełka w piwie
KATEGORIA NAPOJE
1. Mariola Suska z Szadek za nalewkę cytrynową
2. Halina Nałęcz z Marynina za nalewkę
„Szalona teściowa”
3. Marianna Makowska z Marynina za
napój z mięty
KATEGORIA CIASTA I CHLEBY
1. Ewa Kacprzycka z Gutów za chleb domowy
2. Hanna Chmielewska z Gutów za placuszki drożdżowe

3. Cecylia Nowakowska z Dosina za ciasto skubaniec
Wszystkie nagrody dla laureatek oraz
upominki dla wszystkich uczestników konkursu ufundowało Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego.
Kibicując konkursowym zmaganiom
znajomych pań z gminnych Kół Gospodyń
Wiejskich, dowiedzieliśmy się, że dzień wcześniej reprezentowały one gminę Serock w Poświętnem, na konkursie „Smaki Regionów”.
W kategorii „napoje” pierwsze miejsce zajęła
Elżbieta Potasiewicz za nalewkę ”Spokojna
starość”, drugie miejsce pani Halina Nałęcz
za „Nalewkę długowieczności”, a wyróżnienia
w kategorii „gastronomia” za kotlety kapustno-mięsne i roladę ziemniaczaną z pieczarkami otrzymały panie Iwona Garbulińska i Halina Nałęcz.
GRATULUJEMY
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z pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Marynine. Panie Irena Kolwalska, Eleonora Łyszkowska, Marianna Makowska oraz Halina Nałęcz
przygotowały bardzo pracochłonny wieniec,
symbolizujący mapę Polski, na której województwa zostały zaznaczone - każde innym
rodzajem ziarna. Po mszy nastąpiło tradycyjne dzielenie się chlebem wypieczonym z tegorocznej mąki. Zaproszeni goście w trakcie
swych wystąpień podkreślali, że tegoroczne

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła

W niedzielne południe, 28 sierpnia, w Serocku huknęło i to po raz pierwszy tego lata
nie z powodu nadciągającej burzy. Burza
owszem była, ale później i to też szczególna,
bo była to burza oklasków. A całe zamieszanie wywołały trzy orkiestry dęte, które wśród
rosnącego tłumu widzów przeparadowały
w barwnym, dżwięcznym i roztańczonym ko-
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żniwa nie były łatwe – niesprzyjająca pogoda
utrudniała i tak trudną i ciężką pracę rolnikom. Patrząc jednak na złożone wieńce i dary wydaje się, że mimo wszelkich przeszkód,
tegoroczne żniwa nie były takie złe. A wieńce
zachwycały pomysłowością i bogatą symboliką. Kosze pełne owoców, bukiety ogrodowych
kwiatów – to znak, że lato w bogactwie swoim
chyli się ku jesieni.

rowodzie, z rynku na stadion miejski. Licznie
zgromadzona publiczność (trybuny były pełne
widzów) powitała: Tiszafuredi Ifusagi Fuvószeneka z Węgier, Orkiestrę Dęta Szkoły Muzycznej w Możejkach na Litwie, Orkiestrę Dętą
Szkoły Muzycznej w Presov na Słowacjy.
Orkiestry przybyły już kolejny raz do naszego miasta, na zaproszenie Ośrodka Kultury
w Serocku, bo wiadomo, że serockie wakacje
trzeba zakończyć z „zadęciem”!
Wszystkie orkiestry, goszczące w naszym
mieście, mają bogaty dorobek artystyczny,
który prezentują na całym świecie od wielu
lat. Kilkudziesięcioosobowe zespoły pod batutą dyrygentów ukazały serockiej publiczności niezwykłe brzmienie i możliwości instrumentów dętych lśniących w sierpniowym
słońcu. Mogliśmy - ze zdumieniem, że tak się
da zagrać ABBĘ - słuchać wiązanki utworów
tego zespołu. Mogliśmy też na falach muzyki
„popłynąć z „Piratami z Karaibów”, przenieść
się „Nad modry, piękny Dunaj” i przeżyć
wiele innych, fascynujących doznań muzycznych, jeśli pomogła nam w tym własna
wyobraźnia i wrażliwość. No, ale nie tylko
w dźwięki trąb, klarnetów, fagotów i ﬂetów,
nie tylko w dudnienie bębnów się wsłuchiwaliśmy. Nasz wzrok przyciągały majoretki,
które swym tańcem, popisami żonglerskimi,

strojami i wdziękiem dodawały uroku popisom orkiestr.
Za nami kolejna impreza z serockiego kalendarza imprez kulturalnych - po ilości biorących w niej udział mieszkańców i turystów
widać, że oczekiwana.
Orkiestry występujące w Serocku przybyły do Polski na IX Międzynarodową Paradę
Orkiestr Dętych w Płońsku.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Z kart historii

Wrzesień 1939 r.
W maju 1939 r. polski minister spraw
zagranicznych, Józef Beck, twardo mówił
w polskim sejmie „pokój jest rzeczą cenną
i pożądaną (…) My w Polsce nie znamy pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz
w życiu ludzi, narodów i państw, która jest
bezcenna. Tą rzeczą jest honor”. Była to ostra
i zdecydowana odpowiedź Polaków na żądania Hitlera, domagającego się przyłączenia
do Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska i utworzenia eksterytorialnej linii kolejowej oraz
autostrady, przebiegającej przez tzw. polski
korytarz (polska część Pomorza Gdańskiego). Wszyscy zdawali sobie sprawę, że Hitler
nie zaniecha swoich żądań, a po przemówieniu Becka wielu miało świadomość, że wojna
z Rzeszą jest nieunikniona. Generalnie nastrojów panujących w Europie w tym czasie
nie można było nazwać spokojnymi. Atmosfera była napięta. Wielka Brytania prowadziła
politykę appeasementu wobec żądań Hitlera,
co nie sprawdziło się tak samo mocno, jak
polityka nieustępliwości prowadzona przez
Becka. Chamberlain, brytyjski premier, miał
przez chwilę złudne przekonanie wyrażone
słowami „Uratowałem pokój dla mojego pokolenia”. Niestety, o żadnym pokoju nie mogło być mowy.
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Lipcowe rokowania z ZSRR, które rozpoczęły Wielka Brytania i Francja celem zabezpieczenia się przed ewentualną agresją ze
strony Niemiec, nie zakończyły się niczym
wiążącym, nie podpisano bowiem żadnych
konwencji wojskowych. Doszło natomiast
do tzw. paktu o nieagresji, zwanego też paktem Ribentropp –Mołotow, aneks do którego de facto był umową Hitlera i Stalina, co
do nowego podziału tej części Europy. Polska miała zniknąć, a granica między dwoma
sojusznikami miała przebiegać na linii Narew-Wisła-San.
I stało się. Po gliwickiej prowokacji 31
sierpnia, następnego dnia wczesnym rankiem, o 4.45, Schleswig-Holstein rozpoczął
ostrzał Westerplatte. To był początek II wojny
światowej, największego konﬂiktu zbrojnego
w historii, trwającego od 1939 do 1945 roku
i obejmującego swym zasięgiem Europę,
wschodnią i południowo-wschodnią Azję,
północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu
oraz wszystkie oceany.
Dla Polski 1 września to początek trudnej
i nierównej wojny obronnej. Przekroczenie
granicy polsko-niemieckiej przez Niemców,
na całej jej długości (1600 km), było realizacją założeń Rzeszy o tzw. wojnie błyskawicz-

nej. Polacy wojnę graniczną prowadzili do 3
września, kiedy to Niemcy przełamali opór
i wkroczyli do Polski. Przebieg kampanii
wrześniowej był dramatyczny. Niemcy szybko
rozpoczęli aresztowania i egzekucje Polaków.
Nikt nie przypuszczał, że już za chwilę przyjdzie prowadzić walkę na dwóch frontach…
17 września o godz. 2 rano ambasador RP
w Moskwie, Wacław Grzybowski, otrzymał
pismo, w którym rząd radziecki tłumaczy
swoje przekroczenie granicy Polski koniecznością udzielenia pomocy ludności białoruskiej i ukraińskiej, w obliczu „bankructwa
państwa polskiego”. Londyński „Times” taki
ruch ZSRR nazwał dosadnie „pchnięciem
Polski nożem w plecy”. I choć Wielka Brytania i Francja złożyły oﬁcjalne pisma w Moskwie, oprotestowujące agresję radziecką
wobec Polski, to niestety parlament i prasa
brytyjska dość szybko i zbyt łatwo zinterpretowała ten fakt, jako krok antyniemiecki.
Polacy nie byli przygotowani na walkę na
dwóch frontach, toteż w każdej kolejnej bitwie ponosili coraz większe klęski. Nocą z 17
na 18 września nastąpiła ewakuacja rządu.
28 września padła Warszawa. Ostatnia bitwa
kampanii wrześniowej została stoczona pod
Kockiem, w dniach 1-5 października.

Lato 1980-tego roku było burzliwe.
Najpierw Lubelski Lipiec. Potem fala niezadowolenia i protestów toczyła się przez
kolejne regiony, by osiągnąć sierpniową
kulminację.

Duże zakłady, tysiące zatrudnionych, mających dość polityki zaprzeczania i kłopotów
z codziennością. Dynamizm i determinacja
protestu wskazywały, że zaczyna się dziać coś
przełomowego. Zaczynają się negocjacje. 17

wała się w konkretne działania. Władza nie
pozostawała bezczynna. Powołano sztab do
likwidacji strajków. Akcja „Lato 80” była dolegliwa i koncentrowała się na zapewnieniu
bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego

A sierpień 1980 roku, jak każdy sierpień
u schyłku lata, gorący był. Parny. Lato walczyło z nadchodząca jesienią. Ludzie walczyli
z codziennością. Trudną i niedostatnią.
Na wybrzeżu było zapalnie. Wystarczyła
iskra. 14 sierpnia staje Stocznia Gdańska. 15
sierpnia Henryka Krzywonos przy Operze
Bałtyckiej w Gdańsku zatrzymuje tramwaj.
Na znak protestu. I rusza lawina strajkowa.
Stocznia Gdyńska jest kolejnym zakładem,
który na znak protestu zawiesza pracę. Po niej
dołączy za kilka dni stocznia w Szczecinie.

sierpnia zostaje ogłoszona lista słynnych 21
postulatów Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego. Postulaty nie dotyczą już tylko logistyki życia codziennego, pustych pólek i wysokich cen. Listę otwierało żądanie
utworzenia wolnych związków zawodowych.
Pozostałe dotyczyły przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności, zniesienia przywilejów partyjnych. Pamięć grudnia 1970.
Bezpieczeństwo dla strajkujących. Przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha
Wałęsy. Rodziła się gwałtownie idea. Przeku-

w kraju. Wałęsa zwracał się do SB o zaprzestanie szykan wobec strajkujących i opozycyjnych działaczy.Trwające rozmowy z delegacją
rządową doprowadziły do podpisania tzw.
porozumień sierpniowych. Warunkiem podpisania porozumień było zwolnienie więźniów politycznych, czego domagał się Wałęsa.
31 sierpnia wicepremier Jagielski ostatecznie
wyraził zgodę na pisemne gwarancje zwolnienia więźniów. O 16-tej podpisano dokument
końcowy. Strajk zakończono. Rozpoczęła się
droga ku wolnej Polsc.

Ziele Roku
Już po raz szósty, 15 sierpnia, podczas
odpustu Matki Boskiej Wniebowziętej zwanej
również Zielną, odbył się w Woli Kiełpińskiej
konkurs ZIELE ROKU 2011, nad którym patronat objął proboszcz paraﬁi Zegrze, ks. Tadeusz Wołowiec. Organizatorem konkursu
był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem
Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego.
Spośród 26 zgłoszonych prac, komisja konkursowa wyłoniła pięć najlepiej wykonanych
kompozycji, uwzględniając pomysłowość, elementy tradycji oraz wkład pracy . Oto wyniki:
1. Marzena Nowakowska (Dosin), 2. Janina Kita (Marynino), 3. Karolina Szczęsna
(Dosin), 4. Halina Nałęcz (Marynino), 5. Elżbieta Rasińska (Szadki).
Nagrody dla laureatek ufundowało Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu
Legionowskiego, a upominki dla wszystkich
ks. Tadeusz Wołowiec
MODR Warszawa, Teresa Krzyczkowska
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Aktywny sierpień z OSiRem
LETNIA LIGA SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
W sobotę, 6 sierpnia, pogoda wcale nie
wyglądała na plażową, a w planach było rozegranie 4 Letniej Ligi Siatkówki Plażowej. Na
szczęście nikogo nie zniechęciła kapryśna tego
lata aura i zgodnie z harmonogramem zawody
się odbyły. W szranki stanęło 6 drużyn. Pogoda z każdą godziną coraz bardziej wakacyjna
plażowa się robiła, w związku z czym o 14.00
turniej badmintona odbył się już w pełnym
słońcu i bez większych przeszkód. Do rywalizacji zgłosiło się 16-tu zawodników i zawodniczek. Rywalizacja w systemie pucharowym
była ostra i wyrównana. Decydujące rozgrywki LLSP miały miejsce 27 sierpnia i ostatecznie
klasyﬁkację wygrała drużyna „Z łomem przez
chaszcze”.

ROWERAJDU
W niedzielę, 7 sierpnia, z serockiego rynku,
ruszyła na trasę RoweRajdu grupa zapalonych
rowerzystów. Zaplanowana trasa liczyła sobie
ok. 30 km i biegła nad Zalewem Zegrzyńskim
i nad Narwią przez Wierzbicę, Łachę, Gąsiorowo, Nową Wieś, Kanię, Cupel i ﬁnał w Serocku, gdzie w Ośrodku Sportu i Rekreacji czekały
na wszystkich kiełbaski prosto z ogniska. Ten
rajd, jak i poprzedni, lipcowy, był organizowany przez OSiR w Serocku, w ramach realizowanego projektu LGD, pod nazwą „Poznajemy
Zalew na rowerze”.
NOCNE PODCHODY
Kto lubi mocne i nocne wrażenia, mógł
wziąć udział w nocnych podchodach, organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w piątek 19 sierpnia. W zabawie wzięło udział blisko 30 osób, które utworzyły 5
kilkuosobowe zespoły, bardzo zróżnicowane
pod względem wiekowym. Jednak uspakaja-
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ki sprzyjające wodnym szaleństwom, które
realizowały się oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i bezpieczeństwa. W połowie
trasy, w miejscowości Gzowo, zarządzono
postój, by kajakarze mogli chwilę odpocząć
i uzupełnić utracone węglowodany, a jak się
potem okazało, czekolada oprócz kalorii ma
wiele endorﬁn, co widać i słychać było po
humorach uczestników spływu. Spokojnym
tempem grupa dopłynęła do Serocka ok. 14-tej. Tu na plaży czekał już ciepły poczęstunek – po kilku godzinach na wodzie kiełbaski
z ogniska smakowały pysznie.

my wszystkich – warunkiem regulaminowym
była obecność co najmniej jednej pełnoletniej
osoby w składzie. Każda z drużyn otrzymała
mapę trasy z naniesionymi punktami kontrolnymi, gdzie na uczestników czekały zadania
specjalne – ciekawe i trudne, ale i zabawne.
Trasa była dość wymagająca, ale zespoły sobie
świetnie poradziły. Poziom dość wyrównany
– druzgocących różnic punktowych ani czasowych nie odnotowano. Na koniec dla uzupełnienia strat energetycznych dla wszystkich
został przygotowany poczęstunek z grilla.
Sponsorem nocnej imprezy była Pizzeria
Diabolica.
SŁOŃCE I WODA
– NIEDZIELA NA KAJAKU
To była kolejna odsłona, realizowanego
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku,
programu „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim”. Tym razem, w niedzielę 21 sierpnia,
spływ kajakowy wiódł z Pułtuska do Serocka.
Długość trasy – 25 km. I wcale ten dystans
nie zniechęcił uczestników. Grupa była liczna,
bo 41-osobowa, pogoda słoneczna, warun-

Brytyjki i Norwegowie najlepsi na mistrzostwach
żołnierzy rezerwy NATO w Zegrzu

4 sierpnia w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu rozegrano jedną
z konkurencji zawodów sportowo – obronnych żołnierzy rezerwy NATO. Na lądowym
torze przeszkód, w kategorii żeńskiej zwyciężyły reprezentantki Wielkiej Brytanii,
natomiast wśród panów najlepsi byli Norwegowie.
SZKOLENIE NA PLAŻY
Przez całe lato odbywały się także zajęcia
z zakresu szkolenia na wodzie (kajaki, żeglarstwo, windsurﬁng), pod hasłem „Aktywnie
nad Zalewem Zegrzyńskim”, organizowane
przez Marka Gawrysia w ramach projektu
LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
Dzięki doświadczeniu instruktora zajęcia były
dostosowane do poziomu umiejętności uczestników i cieszyły się sporym powodzeniem.

Brytyjki, z czasem 4 minut i 31 sekund. Drugie miejsce przypadło Kanadyjkom, a trzecie
były Holenderki. Tuż za podium znalazły się
reprezentantki Polski.
Tor był jedną z czterech konkurencji zawodów sportowo – obronnych, towarzyszących 64. Letniemu Kongresowi Międzysojuszniczej Konfederacji Oﬁcerów Rezerwy,
Międzysojuszniczej Konfederacji Oﬁcerów
Rezerwy Służb Medycznych oraz Komitetu
Narodowych Sił Rezerwowych NATO (CIOR/
CIOMR/NRFC).
Lądowy tor przeszkód w Zegrzu jest
pierwszym tego typu obiektem w Polsce.
Został zbudowany zgodnie ze standardami
NATO, ma długość 500 metrów i składa się
z 20 różnego rodzaju przeszkód, m.in. wysokiej, 5-cio metrowej drabinki linowej, równoważni, dołu o głębokości 2 metrów oraz
3 metrowej pochyłej ściany z liną.
tekst i zdjęcia: kpt. Michał Romańczuk

Do rywalizacji na lądowym torze przeszkód zgłosiło się 31 trzyosobowych drużyn
z 11 państw: Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Polski,
Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Najliczniej
reprezentowani byli Niemcy oraz Brytyjczycy,
którzy wystawili po cztery ekipy. W gronie 26
męskich drużyn zwyciężyli rezerwiści z Norwegii, osiągając bardzo dobry czas 2 minut
i 51 sekund. Jedynie o 5 sekund gorsi okazali
się Niemcy, natomiast na trzeciej pozycji sklasyﬁkowano Duńczyków. Polacy uplasowali
się w środku stawki. Wśród pań zwyciężyły
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