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WYBORY 2011

Obwody głosowania
i siedziby obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie obwieszczenia Burmistrza
Miasta i Gminy Serock, z dn. 7 września
2011 r., podajemy informacje dotyczące obwodów głosowania oraz adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych.
• Obwód nr 1 – od osi ul. Pułtuska i Warszawska w kierunku wschodnim do granic
miasta Serock, z siedzibą komisji w Szkole
Podstawowej w Serocku, ul. Pułtuska 68. Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego.
• Obwód nr 2 - od osi ul. Pułtuska i Warszawska w kierunku zachodnim do granic

miasta Serock, z siedzibą komisji w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, ul. Wolskiego 15. Lokal jest dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych.
• Obwód nr 3 – Wierzbica, Cupel, Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska, Łacha,
Nowa Wieś, z siedzibą komisji w Świetlicy
Terapeutycznej w Wierzbicy, Wierzbica 28 B.
• Obwód nr 4 – Guty, Ludwinowo Zegrzyńskie, Szadki, Święcienica, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe, Bolesławowo, Dębe, Izbica, Ludwinowo
Dębskie, Stanisławowo, Jachranka, z siedzibą

komisji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Woli Kiełpińskiej.
• Obwód nr 5 – Dębinki, Karolino, Marynino, Stasi Las, Borowa Góra, Dosin, Skubianka, z siedzibą komisji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.
• Obwód nr 6 – Zegrze, z siedzibą komisji w Zespole Szkół w Zegrzu, ul. Oﬁcerska 3.
Lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
• Obwód nr 7 – Jadwisin, z siedzibą komisji w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
ul. Szkolna 46.

PRZYPOMINAMY!

• do 4 października wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zameldowani mogą składać
wnioski o dopisanie do spisu wyborców,
• do 6 października wyborcy przebywający za granicą mogą składać wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach
głosowania, utworzonych za granicą,
• do 7 października wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania.

Krzyż Wolności i Solidarności
Odznaczenie dla działaczy opozycyjnych,
o które wnioskować mogą właściwe organy
samorządowe, organizacje społeczne i zawodowe.
Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.,
o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach,
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej otrzymał
prawo występowania do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności
i Solidarności - nagrody dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy
w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca
1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia
1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium
Polski co najmniej przez 12 miesięcy:
1) byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel
odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lub
2) prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz
odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Poza tym, Krzyż Wolności i Solidarności jest nadawany osobom, które w okresie
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od stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., na
terytorium Polski, w związku z prowadzoną działalnością, mającą na celu odzyskanie
przez Polskę niepodległości i suwerenności
lub respektowanie praw człowieka w PRL
albo też ze względu na świadome uczestnictwo w działaniach i manifestacjach, mających
taki cel:
1) zostały zabite,
2) doznały ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu,
3) przez łączny okres co najmniej 30 dni
były więzione, aresztowane, internowane lub
w inny sposób pozbawione wolności,
4) zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia zasadniczej służby
wojskowej,

5) były pozbawione prawa lub możliwości wykonywania zawodu lub podjęcia pracy
przez okres co najmniej 6 miesięcy,
6) zostały wydalone z wyższej uczelni lub
szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy.
Spełnienie, w sposób udokumentowany,
co najmniej jednego z powyższych warunków
jest podstawą do wnioskowania o odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności.
Jednocześnie informujemy, że z inicjatywą zgłoszenia określonej osoby do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności mają
możliwość wystąpienia do Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej właściwe organy samorządowe, organizacje społeczne i zawodowe.
Wzór wniosku określony jest w załączniku
2b do rozporządzenia Prezydenta RP z dnia
2 lutego 2011 r., zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń
oraz wzorów odpowiednich dokumentów
(Dz. U. Nr 30, poz. 152), a jego druk pt. „Wniosek o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności
i Solidarności” znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP: http://www.
prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/akty-prawne-i-formularze-wnioskow/.

Pożegnaliśmy lato podczas święta w Woli Kiełpińskiej, dziękując
za obﬁtość tegorocznych Darów Ziemi i życząc sobie, by ziarna na
chleb nie zabrakło. I już od dni kilku w kalendarzu jesień. Lecą liście,
wiatr nimi powiewa. Ale smutno nie jest. Bukiety kolorowych liści,
kasztanowe ludziki na dziecięcych stolikach, rude wiewiórki ganiające
za orzechami. Rozpoczął się kolejny akademicki rok Uniwersytetu
III Wieku – jesień życia nie musi być smutna i nudna. Aktywność
przede wszystkim – wiedzą o tym nasze lokalne społeczności,
z Dosinem na czele. Wspólne działanie wielu ludzi zawsze prowadzi
do dobrego, integrując przy tym mocno. Czynne uczestnictwo w życiu
małej ojczyzny świadczy o odpowiedzialności, o przekonaniu, że
o swoje sprawy trzeba dbać osobiście. To samo odnosi się do dużej
ojczyzny – pamiętajmy o tym 9 października.
Redakcja

Szanowni Państwo
Od ponad 20 lat cieszymy się wolnością i suwerennością. Mamy
prawo do podejmowania niezależnych decyzji. I od lat nie
jest wytartym sloganem hasło, że wszystko w naszych rękach.
To prawda fundamentalna, leżąca u podstaw budowania
społeczeństwa obywatelskiego. Bycie częścią owego społeczeństwa
zobowiązuje każdego z nas do odpowiedzialnych decyzji, mądrych
wyborów, do aktywnego uczestniczenia w życiu ojczyzny. Tej małej
i tej dużej. Zwracam się do Państwa na chwilę przed nadchodzącymi
wyborami parlamentarnymi. Spotkajmy się przy wyborczej urnie
9 października. To nasz podstawowy obywatelski obowiązek. I dowód
naszej odpowiedzialności – wobec państwa, siebie i najbliższych.

Sylwester Sokolnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
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Aktualności
UWAGA!!!
ZMIANA NUMERÓW
KONT BANKOWYCH
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od 1 października 2011 roku wpłat
z tytułu:
1. należności podatkowych i opłat, należy dokonywać na nr konta: BS Legionowo
Nr 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002,
2. wadiów i kaucji zabezpieczających
(związanych z organizowanymi przez Urząd
Miasta i Gminy przetargami), należy dokonywać na nr konta: BS Legionowo Nr 98 8013
0006 2007 0015 0994 0003.

OTWARCIE OBWODNICY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie, odpowiadając na
pismo skierowane przez Burmistrza Miasta
i Gminy w dniu 4 sierpnia 2011 r. informuje, że zakończenie robót zasadniczych, a tym
samym przekazanie do użytkowania obwodnicy miasta nastąpi do dnia 7 października
2011 r. Szczerze liczymy, że zakończenie tej
jakże kluczowej dla nas inwestycji, pozwoli
złapać miastu „drugi oddech”.

KOLEJNE DROGI
OTRZYMAŁY NAZWY
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że Rada Miejska podjęła uchwały
w sprawie nadania nazwy drogom:
1. Działki nr 42/6 i nr 42/27 obr. 02 położone w Serocku – ul. Mieczysława Głowackiego – uchwała Nr 109/XII/2011 z dnia
31.08.2011 r.
2. Działka nr 95 położona we wsi Dębe –
ul. Słoneczny Stok - uchwała Nr 110/XII/2011
z dnia 31.08.2011 r.
3. Działka nr 41/21 położona we wsi Dosin – ul. Jarzębinowa – uchwała Nr 111/XII/
2011 z dnia 31.08.2011 r.
4. Działki nr 292/4, nr 292/8 i nr 292/10
położone we wsi Izbica – ul. Turystyczna –
uchwała Nr 112/XII/2011 z dnia 31.08.2011 r.

DZIEŃ OTWARTY W MSO
Mazowiecki Szpital Onkologiczny Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej
- Curie organizuje dzień otwarty, w dniu
8 października w godz. 9.00 - 14.00, na terenie szpitala przy ul. Kościelnej 61 w Wieliszewie. Będzie można wykonać bezpłatne
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badania w zakresie wczesnego wykrywania
nowotworów układu moczowego, narządu
rodnego oraz nowotworów piersi i tarczycy.
Informacje pod nr telefonu 22 766 15 00.

INTERNETOWA
BAZA DANYCH
Funkcjonuje już internetowa baza danych serockich ﬁrm i instytucji. Pod adresem:
http://www.info-net.com.pl/katalog/serock/
znajdziecie wszystkie niezbędne informacje
teleadresowe.

MISTRZOSTWA POLSKI
SENIORÓW I JUNIORÓW
W WĘDKARSTWIE
SPINNINGOWYM
SEROCK 2011
Uroczyste otwarcie zawodów 6 października (czwartek) godz. 16.30 rynek
miejski w Serocku. Zamknięcie 9 października (niedziela) ok. 17.20 również na rynku. Zawody rozgrywane będą na Jeziorze
Zegrzyńskim, od zapory w Dębem do miejscowości Pogorzelec.

KAPITAN „ALBATROSA”
INFORMUJE
Pospieszyliśmy się z hasłem, że rejsy to dopiero za rok. Okazało się bowiem, że decyzją
kapitana „Albatrosa”, Pawła Błażkowskiego,

KOCHANI SENIORZY
Wdzięczni za Waszą troskę,
mądrość i życiowe doświadczenie,
którym dzielicie się z nami każdego
dnia – życzymy Wam zdrowia i wielu
lat życia, pełnych pogody, słońca
i satysfakcji z tego czasu, który minął.
Niech w codziennym życiu towarzyszy
Wam wsparcie i szacunek, uśmiech
i pomocna dłoń, niech nie zabraknie
dobrych, przyjaznych ludzi obok.

statek jest nadal dostępny dla mieszkańców Serocka i turystów. Rejsy będą realizowane jeszcze we wrześniu, październiku i ewentualnie
listopadzie – o ile warunki pogodowe będą na
to pozwalać. Na rejsy kpt. Błażkowski zaprasza
w każdą sobotę, niedzielę i święta, w godzinach 11.00 – 16.00. Warunkiem realizacji rejsu
będzie zebranie się min. 10 chętnych pasażerów. Zmieniają się też ceny biletów - normalny
30 zł, ulgowy 25 zł (emeryci, renciści, uczniowie, opiekunowie osób niepełnosprawnych).
Dzieci do lat 6 – bezpłatnie.

PO LECIE REJSOWYM
Za nami kolejne rejsowe lato. Po doświadczeniach ubiegłych lat, kiedy zainteresowanie
rejsami po Jeziorze Zegrzyńskim było ogromne,
i w tym roku Urząd Miasta i Gminy w Serocku
postanowił umożliwić taką formę wypoczynku
i relaksu zarówno mieszkańcom Serocka, jak
i licznie odwiedzającym naszą gminę turystom.
Po blisko 3 miesiącach żeglowania po wodach
Jeziora Zegrzyńskiego, otrzymaliśmy od kpt.
Pawła Błażkowskiego, który realizował rejsy „Albatrosem” raport, z którego wynika, że
mimo pogodowych zawirowań i kapryśnego
lata, spacery statkiem po Zalewie cieszyły się
sporą popularnością i zainteresowaniem. W sumie, w ciągu trzech miesięcy, „Albatros” odbył
84 rejsy w ramach umowy z Urzędem Miasta
i Gminy oraz 22 rejsy dodatkowe, zabierając na
pokład blisko 1300 pasażerów. Dla porównania
– warszawski Zarząd Transportu Miejskiego,
który w ramach Warszawskich Linii Turystycznych organizował rejsy z Warszawy do Serocka,
poinformował nas, że w III edycji WTL, z rejsów tych skorzystało 4179 pasażerów. Świadczy
to o tym, że relaks na wodzie jest doskonałą formą wypoczynku, którą chętnie wybierają turyści. Warto więc nadal wykorzystywać rejsy, jako
formę promocji miasta i gminy Serock.

Inwestycje gminne
W dniu 2 września 2011 r., nastąpiło
otwarcie ofert na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i budową oświetlenia boiska
szkolnego w Woli Kiełpińskiej.
Ogłoszono kolejne przetargi na inwestycje gminne:
- 6 września br. ogłoszono przetarg na
rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Prusa w Serocku. Inwestycja
polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej dn 200 mm o długości 166,5 mb oraz
budowie wodociągu z rur PVC dn 100 mm,
L= 319 mb.
- 9 września ogłoszono przetarg na budowę boiska do piłki nożnej, w ramach zadania:
„Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku.” Boisko do piłki nożnej, o wymiarach
44x35 m, wykonane będzie na podbudowie
przepuszczalnej, nawierzchnia płyty boiska
będzie wykonana z trawy syntetycznej wraz
z drenażem. Boisko zostanie wyposażone

w piłkochwyty, bramki i elementy małej architektury.
W dniu 12 września odbyło się wprowadzenie na budowę wykonawcy inwestycji
pn. ,,Rozbudowa Ośrodka Kultury w Serocku”, z którym, w dniu 31 sierpnia 2011 r.,
została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo
Budowlano-Montażowe ,,ISBUD” Józef
Łatyfowicz ul. Białowiejska 17c, 06-100
Pułtusk, wyłonione w drodze przetargu
nieograniczonego. Ogólna wartość robót
budowlanych wynosi 626 543,83 zł. Rozpoczęcie robót - 12 września br., zaś zakończenie planowane jest na dzień 31 sierpnia
2012 roku. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę budynku Ośrodka Kultury wraz
z przebudową części istniejącego budynku
oraz rozbiórkę części mieszkalnej i usługowej, przylegającej obecnie do budynku.
Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane
w kwocie 200 000 zł, w ramach działania

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach
działania ,,Odnowa i rozwój wsi”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007- 2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania
o nazwie: Związek Stowarzyszeń ,,Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Rozbudowa
budynku Ośrodka Kultury i rozszerzenie
jego działalności przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej
z obszaru LSR ,,Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
Zakończono inwestycje w ramach projektu unijnego pn. ,,Modernizacja systemu
wodno-kanalizacyjnego w mieście i gminie
Serock. 1. Rejon Serock-Wierzbica” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007- 2013.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Otwarcie stacji uzdatniania wody w Wierzbicy
W środę, 28 września, miało miejsce
uroczyste otwarcie zmodernizowanej stacji
uzdatniania wody w Wierzbicy. Modernizacja stacji została zrealizowana ze środków
własnych gminy oraz ze środków Unii Europejskiej, z doﬁnansowania przyznanego dla
projektu pn. „Modernizacja systemu wodno
- kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock, rejon Serock – Wierzbica” w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji
wraz z dokumentacją projektową wyniósł
3 220 000 zł.
W ramach modernizacji został wykonany nowy odwiert głębinowy w celu zwiększenia wydajności stacji. Woda surowa ze studni,
za pomocą pomp głębinowych, tłoczona jest
do stacji uzdatniania. Tam poddawana jest

procesowi napowietrzania, a następnie jednostopniowej ﬁltracji na ﬁltrach ze złożami
kwarcowymi.
W ramach modernizacji został wybudowany również budynek technologiczny,
w którym umieszczone zostały urządzenia do
uzdatniania wody. Stacja zaopatrywać będzie
w wodę Wierzbicę, miasto Serock oraz miejscowości sąsiednie.

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym
Tablica z numerem porządkowym nieruchomości jest niezwykle ważna, bowiem jej
brak może sprawić poważny problem służbom drogowym, porządkowym, karetkom
pogotowia czy straży pożarnej. Może także
być powodem wystawienia mandatu właścicielowi nieoznaczonej nieruchomości.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja
1989 r., Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, rozdział 8a, art. 47b, zobowiązuje się
właścicieli nieruchomości zabudowanych
oraz nieruchomości przeznaczonych pod
zabudowę, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, do
umieszczenia na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porząd-

kowym nieruchomości oraz utrzymywania
jej w należytym stanie.
Właściciele posesji powinni być również
świadomi tego, że umieszczenie na budynku
samego numeru nie wystarczy. Informacja,
zmieszczona na tablicy, powinna być pełna,
tj. musi zawierać: numer porządkowy, nazwę
ulicy i miejscowości. Ponadto, tablica powinna być ulokowana w widocznym miejscu. Jeśli zatem budynek znajduje się w głębi posesji,
tablica powinna być umieszczona zarówno na
budynku, jak i na ogrodzeniu.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja
1971 r., Kodeksu Wykroczeń, brak tablicy
z numerem porządkowym podlega karze
grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Przywołane przepisy nie zostały wprowadzone tylko po to, by karać właścicieli
nieoznakowanych posesji. Przepisy te przede
wszystkim służą zwiększaniu bezpieczeństwa.
Właściwe oznakowanie posesji jest niezwykle
istotne, zwłaszcza w sytuacjach, gdy konieczna jest interwencja służb ratunkowych. Aby
otrzymać numer porządkowy swojej posesji
należy złożyć wniosek do Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
w urzędzie miasta i gminy. Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości nie podlega
opłacie.
Marta Merda
Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Gmina Serock ma już ponad 12 500 mieszkańców
Urząd Miasta i Gminy w Serocku,
z wielką przyjemnością informuje, iż w ramach akcji zachęcającej do zameldowania się na terenie miasta i gminy Serock,
kolejny rekord został osiągnięty. Od dnia
8 września 2011 r., nasza gmina liczy już
12 500 mieszkańców. Kolejną setną osobą
jest p. Katarzyna Chodkowska, która zostanie uhonorowana specjalnie ufundowaną
nagrodą.
Informujemy jednocześnie, że w ciągu
każdego roku, liczba mieszkańców naszej
gminy wzrasta średnio o ok. 400 osób. W ro-

ku ubiegłym, na terenie miasta i na terenach wiejskich, zameldowały się 373 osoby.
W roku bieżącym natomiast, p. Katarzyna
Chodkowska zameldowała się jako 300-setna osoba. Akcja trwa do końca tego roku. Na
meldujących się czekają atrakcyjne nagrody,
ufundowane przez sponsorów z terenu gminy
Serock. Przypominamy, że w ramach prowadzonej akcji, nagrodziliśmy już w tym roku
kilkumiesięczną Amelkę Wawrzykowską oraz
p. Łukasza Galińskiego.
Wyliczyliśmy średni wiek nowego mieszkańca naszej gminy, meldującego się spoza

jej terenu, który wynosi 32 lata. Znaczy to,
że gmina Serock jest odbierana przez ludzi
młodych, zakładających rodziny, jako dobre,
wygodne i przyjazne miejsce do życia. Cieszy
nas, że nowi mieszkańcy, pochodzący spoza
terenu gminy, doceniają rekreacyjne walory
obszaru Serocka i nieskażoną, bogatą przyrodę oraz możliwości, jakie stwarza dobrze rozwinięta infrastruktura, dostępne urządzenia
teletechniczne, dogodne połączenia drogowe
oraz rezerwy terenów budowlanych i inwestycyjnych.
Referat Spraw Obywatelskich

STOP 18
Już w sierpniu rozpoczęła się kolejna
edycja kampanii odpowiedzialnej sprzedaży
wyrobów tytoniowych STOP18, której celem
jest poprawa przestrzegania zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych niepełnoletnim.
W kampanię, zainicjowaną przez warszawską
straż miejską, włączyło się wiele samorządów,
w tym również gmina Serock.
Akcja będzie trwała do późnej jesieni,
jednak najważniejszym jej dniem był Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży,
przypadający 8 września. Tego dnia funkcjonariusze straży miejskiej z Serocka odwiedzili

wszystkie punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych na terenie naszej gminy i wręczyli
sprzedawcom specjalne ulotki edukacyjne do
wywieszenia w widocznym miejscu. Mają one
przypominać wszystkim, że sprzedaży wyro-

I po pierwszym dzwonku
Wakacje zakończyły się bezpowrotnie. Dla
jednych dobrze, dla innych źle, ale jedni i drudzy brali udział w uroczystym rozpoczęciu
roku szkolnego. Towarzyszyliśmy w uroczystości uczniom Szkoły Podstawowej w Serocku.
Było elegancko. Galowe stroje dodają powagi
chwili, bo szkoła to poważna rzecz. Przekonały
się o tym pierwszaki, które dzielnie w swym
pierwszym rozpoczęciu roku szkolnego brały
udział. Z ciekawością przyglądały się wszystkiemu pełne emocji. Towarzyszący im rodzice
wydawali się być pełni dumy, nie kryli jednak
wzruszenia i obaw, jak - te jeszcze wczoraj maluchy, a dziś uczniowie – odnajdą się w tej nowej, szkolnej rzeczywistości? Początki są trudne, ale potem będzie łatwiej z każdym dniem.
Puste przez letnie tygodnie korytarze wypełnił gwar. Zdawane na gorąco relacje z wakacyjnych miesięcy, serdeczne powitania niewidzianych kolegów, śmiech, trochę żalu za
swobodą, ale i ciekawość tego, co przyniesie
ten rok. Szkoła się zaczęła.
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bów tytoniowych osobom poniżej 18 roku
życia, mówimy zdecydowane STOP.
Przypominamy jednocześnie sprzedawcom, że od 15 listopada 2010 r., wszystkie
punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych muszą obowiązkowo posiadać wywieszone oznakowanie STOP18!
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pokój
nr. 20 lub na stronie kampanii www.stop18.pl.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Magdalena Łoniewska

Pamięć września’ 39 i sierpnia’ 80
Popołudniem, 31 sierpnia, spotkaliśmy się na serockim
rynku, by przypomnieć i uczcić dwie ważne dla Polaków daty
- wybuch II wojny światowej, 1 września 1939 roku i podpisanie Porozumień Sierpniowych, 31 sierpnia 1980 r. Lirycznym
akcentem uroczystości były deklamacje wierszy, nawiązujących swym przesłaniem do obu rocznic oraz nagrania znanych melodii żołnierskich.
Pod tablicą pamiątkową delegacje, reprezentujące serocki urząd, wojsko, kombatantów z powiatu legionowskiego,
gminne Ochotnicze Straże Pożarne oraz szkoły, złożyły kwiaty.
Wartę honorową przy tablicy pełnili żołnierze z CSŁiI w Zegrzu i druhowie z 13 Wodnej Drużyny Harcerskiej „Horn”
z V Szczepu Wodnego ”Przylądek Dobrej Nadziei” im gen.
M. Zaruskiego z Legionowa (jest to drużyna działająca na terenie naszej gminy).
Warto pamiętać, że „Jesteśmy Polakami, więc mamy obowiązki polskie” (R. Dmowski), do których z pewnością należy
pamięć o historii narodu.

Uniwersytet III Wieku - rekrutacja
Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i jego Filia w Serocku ogłaszają zapisy słuchaczy na rok akademicki 2011/2012.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
1. rozmowa wstępna z członkiem kierownictwa LUTW,
2. wypełnienie deklaracji przystąpienia
do LUTW,
3. zdjęcia paszportowe x 2
4. uiszczenie opłaty wpisowej (dla nowo
wstępujących) jednorazowo 20 zł plus opłata
za pierwszy semestr nowego roku akademickiego 50 zł.
Do sekretariatu LUTW powinni zgłosić
się również słuchacze poprzednich lat w ce-

lu dokonania zapisu na poszczególne zajęcia
fakultatywne. Ilość osób w grupach fakultatywnych ograniczona, decyduje kolejność
zapisów.
W nowym roku akademickim słuchacze
będą mogli korzystać z następujących zajęć
fakultatywnych (pod warunkiem, że grupa
będzie liczyła minimum 10 słuchaczy):
1. język angielski (3 poziomy)
2. język niemiecki (2 poziomy)
3. język rosyjski
3. warsztaty plastyczne
4. nauka obsługi komputera
5. zajęcia zespołu wokalnego BELCANTO
6. taniec towarzyski
7. zajęcia wizażu i stylizacji

8. terapia ruchem przy muzyce
9. aerobic
10. rehabilitacja ruchowa
11. pływanie
12. salonik literacki i warsztaty teatralne.
Wyczerpujące informacje zainteresowani
mogą uzyskać w sekretariacie LUTW w Legionowie, ul. Piłsudskiego 3, w godzinach
9.00-12.00 od poniedziałku do czwartku, na
stronie internetowej www.lutw.net oraz pod
numerem telefonu 22 784 05 15 w czasie dyżurów członków kierownictwa a także w siedzibie Ośrodka Kultury w Serocku,
ul. Pułtuska 47, pod nr. tel. 22 782 73 50 i na
stronie internetowej www.kultura.serock.info
oraz www.serock.pl.

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku
23 września, w sali widowiskowej
Urzędu Miasta w Legionowie, rozpoczął
się uroczystą inauguracją kolejny rok akademicki Legionowskiego Uniwersytetu III
wieku. Podczas uroczystości Anna Aksamit, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
wygłosiła wykład dotyczący roli kobiety
w rodzinie i na rynku pracy w powiecie
legionowskim. O wrażenia artystyczne
zadbał akademicki chór „Belcanto”pod
kierownictwem Marka Pawłowicza, wykonując wiązankę utworów klasycznych
i popularnych.

Rok akademicki 2011/2012 uważamy za
rozpoczęty.
W serockiej ﬁlii wykłady ogólne będą
odbywały się tak, jak w roku poprzednim,
w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca w sali konferencyjnej nr 33 Urzędu Miasta
i Gminy w Serocku o godzinie 18.00.
Pierwsze spotkanie odbędzie się
13.10.2011 r. o godz. 18.00. Temat wykładu:
„Czy osoby starsze mają szansę rozwijać się
i zmieniać swoje życie”. Zajęcia seminaryjne
poprowadzi grupa młodych psychologów
pod kierownictwem Małgorzaty Wawrzyniak

i Iwony Kużlik. Przed zajęciami będzie można
uregulować wszystkie sprawy organizacyjne.
W nowym roku akademickim w Filii
słuchacze będą mogli korzystać z następujących zajęć fakultatywnych (pod warunkiem, że grupa będzie liczyła minimum
10 słuchaczy):
1. nauka obsługi komputera
2. terapia ruchem przy muzyce.
Istnieje możliwość utworzenia również
innych grup - wszystko zależy od ilości słuchaczy, chętnych do korzystania z danych
zajęć.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Bezpiecznie z Puchatkiem
„Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, ale z pewnością
opłacalna, bo nawyki te zostają na całe życie.
Dla własnego bezpieczeństwa dziecko musi nauczyć się rzeczy podstawowych, choćby takich,
jak bezpieczne przechodzenie na drugą stronę
ulicy, poruszanie się poboczem. Musi wiedzieć,
co mu wolno, a czego w ruchu drogowym bezwzględnie nie należy robić. Aby dziecko mogło
bezpiecznie pokonać drogę do szkoły powinno
nauczyć się prawidłowo rozpoznawać zagrożenia i podejmować świadome decyzje. Powinniśmy pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci
odpowiedzialni jesteśmy my dorośli i to na nas
ciąży ten szczególny obowiązek uświadomienia najmłodszym, jakie zagrożenia czyhają
na nich już na najbliższym skrzyżowaniu. Jest
to niezwykle ważne dla jego bezpieczeństwa
- zdrowia, a nawet życia” - podinsp. Armand
Konieczny, z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Z danych policji wynika, że od 10 lat
bezpieczeństwo dzieci na drodze się poprawia. W stosunku do roku 2000, liczba
wypadków z udziałem dzieci w 2010 roku
spadła aż o 48,4%, a w stosunku do roku
poprzedniego o 16,1%. Ogromną rolę odgrywa tu szeroko prowadzona edukacja
dzieci. Przykładem kampanii proﬁlaktyczno
– edukacyjnej, która ma na celu zwiększenie

bezpieczeństwa dzieci, jest program „Klub
Bezpiecznego Puchatka” pod honorowym
patronatem Komendanta Głównego Policji
i Kuratoriów Oświaty.
„Dla bezpieczeństwo dzieci bardzo ważna jest proﬁlaktyka - nauka rozpoznawania
symptomów niebezpieczeństw w określonych
sytuacjach i unikania ich. Rozpoczynając naukę
w szkole, dzieci powinny otrzymać podstawową
wiedzę, dotyczącą ich bezpieczeństwa. Dlatego
też tak cenne są takie kampanie społeczne, jak
„Klub Bezpiecznego Puchatka”, które wykorzystując zabawę i aktywizując dzieci urozmaicają
naukę, a w konsekwencji sprawiają, że wiedza
związana z bezpieczeństwem jest łatwiej przyswajana przez małych adresatów” - wyjaśnia
mł. insp. Mariola Gosławska, Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Proﬁlaktyki
Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.
W ramach programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” organizatorzy przygotowali dla
szkół bezpłatne materiały edukacyjne, aby
uwrażliwić dzieci i ich rodziców na najważniejsze kwestie, związane z bezpieczeństwem.
Zeszłoroczna edycja „Klubu Bezpiecznego Puchatka” odniosła bardzo duży sukces.
W programie wzięło udział 40% szkół podstawowych w Polsce. Ponad 150 000 dzieci
z klas I, dzięki akcji uczyło się, jak być bezpiecznym w domu, w szkole i na drodze.

W szkołach odbywały się zajęcia edukacyjne,
na których pierwszoklasiści poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa, nauczyli się
reagować w sytuacjach zagrożenia i unikać
niebezpieczeństw. Każda szkoła, która bierze
udział w programie otrzymuje specjalny Certyﬁkat „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
Zapraszamy wszystkich Pierwszoklasistów, Nauczycieli i Rodziców do „Klubu
Bezpiecznego Puchatka”. Wystarczy wypełnić
formularz zgłoszeniowy na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl, aby bezpłatnie otrzymać
materiały edukacyjne.
Z ostatniej chwili – do programu przystąpiły już pierwszaki ze Szkoły Podstawowej
w Serocku. Dzieci ze szkoły w Woli Kiełpińskiej odbyły cykl spotkań edukacyjnych
z policjantami Komendy Stołecznej Policji,
dotyczących bezpieczeństwa właśnie. Niewykluczone, że uczniowie klas pierwszych
z Jadwisina i Zegrza również razem z Puchatkiem będą poznawać podstawowe zasady bezpieczeństwa, do czego serdecznie zachęcamy.

Dzień Patrona Szkoły w Zegrzu
Po raz drugi Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zegrzu obchodziło
14 września swoje święto, Dzień Patrona
Szkoły. Dzień to nieprzypadkowy. W tym dniu
nasz patron został bestialsko zamordowany
przez Niemców, dlatego też szkoła podczas
uroczystości nadania imienia i poświęcenia
sztandaru 1 września 2009 roku, ustanowiła go
szczególnym dniem dla społeczności szkolnej.
Na uroczystej akademii nie zabrakło
wspaniałych gości, dzięki którym mogliśmy
ze wzruszeniem przeżyć te uroczyste chwile.
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele rodziny Radziwiłłów: Maria Radziwiłłowa, Anna Radziwiłłowa, Joanna Radziwiłłowa
oraz Stanisław Szeliga. Z radością gościliśmy
niezłomnych kombatantów Armii Krajowej
z VII Obwodu „Obroża”: Bronisławę Mazur,
Stanisława Sosińskiego i Lucjana Spletstesera, którzy swoimi wspomnieniami z okresu
okupacji i walki w powstaniu warszawskim
dali nam żywą lekcję historii. Na uroczystości
gościliśmy również: Józefa Zająca – zastępcę
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burmistrza Serocka, Ryszarda Wiśniewskiego – radnego gminy Nieporęt oraz księdza
Waldemara Rawińskiego - proboszcza paraﬁi
wojskowej w Zegrzu.
Podczas akademii uczniowie klas pierwszych gimnazjum złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Ze wzruszeniem
wysłuchaliśmy części artystycznej przygotowanej przez panie Marię Moch i Monikę Misiura. Z wielkim przejęciem wszyscy odśpie-

waliśmy Rotę i wysłuchaliśmy wspomnień
kombatantów.
Na koniec, pani Joanna Radziwiłłowa
skierowała kilka słów do młodzieży mówiąc,
że współczesny patriotyzm to po prostu sumienne wypełnianie swoich obowiązków
oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności, które
w przyszłości będą służyły dobru państwa.
Niech ten miły dzień pozostanie w naszej
pamięci i sercu jako doskonała lekcja patriotyzmu.
W związku z obchodami Dnia Patrona w naszej szkole odbyły się dwa konkursy
polonistyczne. W konkursie ortograﬁcznym
pierwsze miejsce zajęła Klaudia Kamińska
z kl. III b, drugie - Natalia Wszołek z kl. I a,
trzecie – Rafał Kościesza z kl. III b. W konkursie poetyckim, związanym z postacią patrona,
wyróżniono wiersze Mateusza Dutkiewicza
z kl. I b oraz Zuzanny Misiury z kl. III b.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Agnieszka Królak

18 edycja porządków na skalę światową
Można zaryzykować stwierdzenie, że
wrześniowe porządki stają się już chlubną tradycją. Hasło tegorocznego sprzątania
brzmiało „Lasy to życie – chrońmy je.” W ten
sposób Fundacja „Nasza Ziemia” wpisała
wrześniowe porządki, w ogłoszony przez
ONZ Międzynarodowy Rok Lasów. W Polsce
jesienne sprzątanie zainaugurował 8 września
Konin, natomiast główna akcja odbywała się
16-17-18 września.
Idea jest prosta – sami sprzątamy – sami
pilnujemy porządku. Kiedy teren jest zaśmiecony i zanieczyszczony wydaje się, że już nic
nie robi różnicy – nawet ten jeden papierek
więcej. Ale kiedy sami doprowadzimy nasze
otoczenie do porządku – będziemy dbać, aby
nikt nie zaśmiecał go więcej. W takim duchy
zwróciliśmy się do wszystkich mieszkańców
gminy i miasta Serock – tych dużych i tych
małych, aby uporządkować nasze lasy, wysprzątać to, co wspólne i nasze. Przecież nikt
nie lubi żyć i odpoczywać wśród śmieci.
Nie zawiedliśmy się na uczniach szkół
gminnych, którzy zabrali się za porządki już
po raz 18. W ramach akcji odbyły się w szkołach zajęcia tematyczne, mające na celu zwrócenie uwagi na szacunek dla środowiska
naturalnego. Większość szkół połączyła przyjemne z pożytecznym organizując wspólne
pikniki.

Szkoła Podstawowa w Serocku, sprzątająca tzw. tereny „za wodą”, została po akcji
sprzątania zaproszona na poczęstunek przygotowany przez panów: Grzegorza Sikorskiego, Andrzeja Rakowskiego oraz Dariusza
Stradomskiego – w imieniu uczniów składamy serdeczne podziękowania.
W zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Woli Kiełpińskiej nagrodą za udział w akcji
był piknik rodzinny, zorganizowany przez rodziców na boisku szkolnym.
Gimnazjaliści tej szkoły zajęli się również
przygotowaniem kampanii informacyjnej
i okolicznościowymi transparentami z ha-

Wszystkim uczestnikom akcji, zarówno
małym jak i dużym, składamy podziękowania za ich zaangażowanie oraz wrażliwość na
sprawy środowiska naturalnego.
Mamy nadzieje, że nie tylko uczestnicy
sprzątania zdają sobie sprawę, że wszyscy
jesteśmy odpowiedzialni za nasze naturalne

słami propagującymi właściwe postawy
w stosunku do środowiska, np. „Jeden śmieć
wyrzucony mniej – ziemi lżej”, czy „Czyste
niebo, czysty las, śmieci nie ma wokół nas”.
Na koniec, cała społeczność szkolna Woli
Kiełpińskiej oraz rodzice wspólnie oświadczyli, że ich działania nie zakończyły się wraz
z końcem akcji i przyjęli hasło na przyszłość:
„Nasze lasy to życie, a o życie należy dbać!
Należy nie śmiecić i zwracać uwagę innym
śmiecącym”.
W tym roku, oprócz szkół, do akcji włączyły się również stowarzyszenia oraz grupy
utworzone przez mieszkańców Izbicy i Jadwisina. W weekendowym sprzątaniu udział
wzięło Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna
Powiatu Legionowskiego oraz SMS (Stowarzyszenie Miłośników Skubianki). Jednym
z ważniejszych haseł działalności Miłośników
Skubianki jest edukacja i praca na rzecz lokalnego środowiska naturalnego. W niedzielne
popołudnie ponad 30 osób, związanych ze stowarzyszeniem, zarówno dorosłych jak i dzieci,
z ogromną energią i piosenką na ustach przystąpiło do sprzątania lasu. Wszyscy pracowali z zapałem, a dla dzieci była to szczególnie
cenna i praktyczna lekcja szacunku dla przyrody. Lekcja, którą dzieci odrobiły na szóstkę.
A po pracy, kiedy przyszedł czas na wspólną
zabawę, uczestnicy akcji udali się do Centrum
Rekreacyjno Biznesowego „Parasol” w Nieporęcie, gdzie - bez względu na wiek - bardzo
radośnie spędzili czas korzystając, między innymi, z bezpłatnie udostępnionej karuzeli.

środowisko. To człowiek i jego działalność
przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza,
wód i gleby. Czy to nie powód do zastanowienia się nad własnym postępowaniem i do
podjęcia stosownych działań? Działań nie tylko sporadycznych, ale codziennych – w myśl
zasady: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.
Jadwiga Szymańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa


W dniu 18 września 2011 r. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego wzięła udział w akcji Sprzątanie
Świata. Swoim aktywnym działaniem objęła
drogę wojewódzką 622, od skrzyżowania przy
lokalu Pauza (w Maryninie) do granicy gminy
we wsi Zalesie Borowe. W rezultacie zebrano
około 40 worków śmieci o niespodziewanych
„asortymencie” - od zepsutych parasoli, tradycyjnych butelek, puszek, opakowań po papierosach po telefony komórkowe. W zbieraniu
śmieci uczestniczyły całe rodziny członków
Stowarzyszenia wraz z dziećmi, członkowie
OSP Wola Kiełpińska oraz doradca Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Artur Pozorek. Akcja została zakończona wspólnym obiadem,
a w jej podsumowaniu zadano pytanie - Co
zrobić, żeby Polacy nauczyli się nie śmiecić
poza swoją posesją?
Teresa Krzyczkowska
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Sprzątanie Świata w nowej formule
Uczniowie Zespołu Szkół w Zegrzu przystępują do programu „Pomóżmy kasztanowcom”
organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia.
Zabawa połączona z edukacją ma polegać na
zbieraniu kasztanów do specjalnych worków.
Będziemy robić to wspólnie z dziećmi,
ale zachęcamy też rodziców, aby wybrali się
z pociechami na spacer po swojej okolicy
i przyłączyli się w ten sposób do naszej akcji.
Zbieranie rozpoczyna się pod koniec września i trwa do końca października.
Zebrane owoce kasztanowca zawiezione
zostaną na miejsce zbiórki, wytyczone przez
organizatora (parking przed Urzędem Dzielnicy Targówek) i zważone. W tej konkurencji

chodzi bowiem o zebranie jak największej liczby kilogramów kasztanów. Przewidziane są
nagrody, dyplomy i niespodzianki dla szkół.
Firma Astex od każdego zakupionego
kilograma odprowadzi środki ﬁnansowe na
grabienie liści i ich utylizację, co zapobiegnie
rozwojowi motyla, żerującego na liściach
kasztanowców - szrotówka kasztanowcowiaczka oraz na zakup budek lęgowych dla
naturalnego wroga szrotówka – sikorek.
W szkole, podczas zajęć przyrodniczych,
uczniowie dowiedzą się więcej o szkodniku,
korzystając z profesjonalnych materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez fundację.
Małgorzata Konstantynowicz

Historia Kołem się toczy...
Kiedy Filipina Płaskowicka w 1877 r. zakładała pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich,
pewnie nawet nie przypuszczała, jak trwały
twór powołała do życia. Aby sprawiedliwości
stało się zadość i prawdzie historycznej nie
kłamać – jeszcze wcześniej, bo już w 1866 r.,
działało na Pomorzu Gdańskim Towarzystwo
Gospodyń. Nie spierając się o 11 lat, które
w ponad 130-letniej tradycji Kół Gospodyń
Wiejskich nie znaczy aż tak wiele – trzeba podkreślić, że organizacja stworzona przez kobiety
i dla kobiet – okazała się formacją bardzo silną
i trwałą, skoro pomimo tylu zakrętów historii,
tylu zmian politycznych i społecznych – z powodzeniem odradza i umacnia się na nowo,
czerpiąc oczywiście ze wzorów dawnych kół.
Sądząc po okresie, w którym działała Filipina
Płaskowicka, można wnioskować, że pierwotny charakter kół był odrobinę inny, niż
dzisiejszy. Wiek XIX to jeszcze czas zaborów,
to także czas, kiedy coraz mocniej Europę
ogarniała socjalistyczna idea, a Polskę, której
formalnie nie było na mapach – ogarnęła po-
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zytywistyczna fala pracy organicznej i pracy
u podstaw. I można przypuszczać, że działalność kół była wówczas pewną formą realizowania założeń wspomnianych nurtów. Mijały
dziesięciolecia. Pewien renesans kół przypadł
na lata 70-te ubiegłego wieku, kiedy zakładano
koła gospodyń wiejskich niejako przy okazji
powstających kółek rolniczych, skupiających
mężczyzn. Serockie KGW również wywodzą
się z tego okresu, z okresu tworzenia gminnej
sieci kółek rolniczych. Kółka nie przetrwały,
a koła owszem. Na chwilę obecną, na terenie
gminy, najaktywniej działają Koła Gospodyń w Dosinie, Maryninie i Skubiance. Koła
z Dosina i Marynina funkcjonują nieprzerwanie od 40 lat. Warto podkreślić, że oba te koła
współpracują ze sobą równie długo. I myliłby
się ktoś, kto sądzi, że Koła Gospodyń nie są

atrakcją dla współczesnych kobiet. W świecie, w którym coraz mocniej kobiety zaznaczają swoją pozycję, kiedy często myli się
pewną równość z histerycznym feminizmem
– w tym świecie miejsce, gdzie pielęgnuje się
tradycję, podtrzymuje obyczaje i nie zapomina, jak istotną rolę odgrywa w tym wszystkim
kobieta, właśnie takie miejsce jest potrzebne. Dodawszy do tego niewątpliwą wartość,
jaką jest wzajemne wsparcie udzielane sobie
w różnych życiowych sytuacjach i radość ze
wspólnych babskich spraw – traci się wszelkie wątpliwości, co do zasadności istnienia
i działania KGW. Tu młodość czerpie ze starszego doświadczenia, nowe współgra z tym,
co tradycyjne. I to jest właśnie chyba sedno.
I cieszy, że koła gospodyń wiejskich nie przestają istnieć, ale ewoluują, dostosowując się
do czasów i potrzeb współczesnych kobiet
mieszkających na wsi.
Urząd Miasta i Gminy stara się, w jak najlepszy sposób, wspierać i doceniać działające
na terenie gminy koła widząc, jak aktywnie
włączają się one w życie serockiej społeczności. Takie koła napędowe. Ludzie to kapitał.
I jedyne, w co warto naprawdę inwestować.
Stąd też narodziła się idea święta Kół
Gospodyń Wiejskich. Tegoroczne odbyło się
24 września w Jadwisinie, przy udziale gospodyń tworzących istniejące koła i przedstawicieli serockiego samorządu. Wspólne
spotkanie było okazją do rozmów o potrzebach, dyskusji o możliwościach i planach.
Mamy nadzieję, że wzorem istniejących kół
i – może przy ich pomocy – powstaną kolejne.
A gminna wieść niesie, że takie zamysły są.
D.S.

Naturze w podzięce
Wrzesień to czas szczególny w naszej gminie. Zbiory dobiegają
końca, dojrzewają owoce w sadach. Kończą się żniwa, gospodynie
zajęte są wyplataniem dożynkowych wieńców i wypiekiem chleba
z tegorocznego ziarna. To czas święta. Święta plonów.

rej burmistrz Sylwester Sokolnicki, w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku, Artura Borkowskiego oraz ks. Tadeusza
Wołowca, powitał wszystkich zebranych
mieszkańców i przybyłych gości. W serockim

Święto Darów Ziemi, odbywające się
w Woli Kiełpińskiej, jak co roku było barwne.
Rozpoczęło się uroczystą dziękczynną mszą
świętą, celebrowaną przez proboszcza paraﬁi pw. św. Antoniego, ks. Tadeusza Wołowca.
Przed ołtarzem, w nawie głównej, zgromadzono dary ziemi, pochodzące z tegorocznych
zbiorów. Dożynkowe wieńce, kosze pełne warzyw, owoców i grzybów, domowe przetwory
pełne lata, złociste miody, bogactwo lasów,
pól i łąk oraz ryby - to dary złożone przez
sołectwa gminy Serock, Mazowiecki Związek Pszczelarzy, Wojskowe Koło Łowieckie,
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz

Gospodarstwo Rybne w Wierzbicy. Podczas
nabożeństwa padały słowa o trudnej pracy rolnika, o wymagającej ludzkiej troski i dbałości
ziemi, o naturze, wobec której pokornym być
trzeba. Nie zabrakło podziękowań za kolejny
rok udanych zbiorów, dzięki którym będziemy
cieszyć się świeżym chlebem na rodzinnym
stole i modlitwy o urodzaj na kolejne lata. Po
mszy, w uroczystym korowodzie, w towarzystwie pocztów sztandarowych, prowadzone
przez orkiestrę strażacko-paraﬁalną ze Świedziebni, dary i wieńce zostały przeniesione na
przykościelny plac i złożone przy scenie, z któFot. K. Grodek

Święcie Darów Ziemi, wraz ze społecznością
serocką, uczestniczyli również poseł na sejm
RP, Zenon Durka, starosta legionowski Jan
Grabiec, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
Anna Aksamit, prezes zarządu LGD – Związek
Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, Edward Trojanowski, wójt gminy Nieporęt, Maciej Mazur, radni powiatowi i gminni. Patrząc na bogactwo i hojność natury,
widoczną w dożynkowych wieńcach i koszach
pełnych darów, burmistrz miasta i gminy Serock stwierdził, że mimo wszelkich trudności,
mimo niesprzyjającej aury i kłopotów się z tym
wiążących – to były udane zbiory. Jakby Natura chciała wynagrodzić swą hojnością wszelkie
niedogodności i problemy, które sprawiła swymi zawirowaniami. W uroczystym, tradycyjnym dzieleniu się tegorocznym chlebem wzięli
udział wszyscy. To niezwykle symboliczny
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że można obejrzeć wystawę. Na scenie rozstrzygnięto również konkurs pn. „Pracuj bezpiecznie”, który został zorganizowany przez punkt
informacyjny nowodworskiego inspektoratu
KRUS. Zwycięzcy tego konkursu pracują bez
wątpienia bezpiecznie i są to – I miejsce Marcin
Małkiewicz z Marynina, II miejsce Danuta Gołowicz z Borowej Góry oraz III miejsce – Iwona
Garbulińska z Dosina. Wyróżnienie zdobyła
Marzanna Supeł z Borowej Góry. Usatysfakcjonowani laureaci opuścili scenę, ustępując

w swej wymowie obrzęd, gdyż Polacy ze szczególnym nabożeństwem traktują ten dar. Niech
tego chleba nikomu nie zabraknie…
Po części oﬁcjalnej rozpoczęły się artystyczne prezentacje na scenie, a stoiska rozstawione
na placu zaroiły się od odwiedzających. Serockie
gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich serwowały smaczne, domowe jadło, na które nie brakowało chętnych, dużym wzięciem cieszyły się,
jak co roku, wiklinowe kosze – jesień za pasem
i grzybobrania też, na stoisku IHARu nawet doświadczone panie domu mogły dowiedzieć się,
jaki gatunek ziemniaka spożytkować na pieczone ziemniaki, a jakie na kartoﬂaną babę. Dzieci szalały na placu zabaw, dorośli odpoczywali
w cieniu, bo pogoda dopisała i słońca nie brakowało. I tak toczyło się to święto, bez pośpiechu,
rodzinie, leniwie... Na scenie zaprezentowało
się sołectwo Józefów, z gminy Nieporęt, które
dzień wcześniej, 10 września, wygrało tegoroczną edycję Festiwalu Aktywności Społecznej
i Kulturalnej Sołectw. Żywiołowa prezentacja
nie pozostawiła cienia wątpliwości, że kapituła sędziowska podjęła słuszną decyzję. Chwilę
potem scenę zalała wirująca feeria barw, gdy na
deskach zatańczył Ludowy Zespół Artystyczny
Serock. Ich występy zawsze przyciągają wzrok
i gromadzą widzów przy scenie. Kulminacją artystycznej oprawy tegorocznego Świętą Darów
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Ziemi był koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, którzy wspólnie są na estradzie
już od ponad trzydziestu lat. Ich kompozycje nie
starzeją się mimo upływu lat, a wiele z wylansowanych przebojów nuci kolejne pokolenie. I tak
też było na niedzielnym koncercie, który publiczność przedłużała o kolejne bisy. Tradycyjnie już scena Święta Darów Ziemi jest nie tylko
miejscem artystycznych prezentacji. Corocznie,

podczas gminnych dożynek właśnie, zostają
wręczane nagrody laureatom konkursu „Moja
posesja, moja pasja”. W tegorocznym konkursie nagrodzono 5 zgłoszonych posesji. Pierwszą
nagrodę, w kategorii zabudowana nieruchomość, przyznano państwu Annie i Zdzisławowi
Gałek z Dębego. Drugie miejsce, w tej samej
kategorii, zdobyła pani Anna Cieślak z Dosina,
a trzecie nagrody były dwie i przyznano je państwu Annie i Robertowi Socha z Jadwisina oraz
Wspólnocie Mieszkaniowej ul. 11 Listopada 6
w Serocku. Odrębną kategorię konkursową stanowiły działki rekreacyjne i tu pierwsze miejsce
zdobyła pani Wanda Kosakowska z Nowej Wsi.
Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono
pamiątkowe dyplomy, a wszystkie nagrodzone posesje można było obejrzeć na wystawie
pokonkursowej, przy stoisku Urzędu Miasta
i Gminy w Serocku. Kto nie był w Woli Kiełpińskiej, a jest ciekaw niebanalnych pomysłów na
własną posesję – zapraszamy do ratusza – tu tak-

miejsca Stowarzyszeniu Miłośników Skubianki.
Zrobiło się bardzo energetycznie. Stowarzyszenie skupia ludzi z pomysłem na siebie i swoją
wieś. Koncert niewątpliwej liderki, Joanny Folwarskiej, a potem „Dzieciaków z naszej gminy”
podobał się ogromnie. To wspólne działanie,
bez względu na wiek, świadczy o tym, że dewiza
Stowarzyszenia „SMS łączy ludzi” – sprawdza
się doskonale. Na koniec zaprezentowała się
folk-kapela „Po zagonach”. Zespół funkcjonuje
już od 1997 r. i swymi frywolnymi przyśpiewkami, skocznymi polkami, siarczystymi oberkami
zachwyca w Polsce i w Europie.
Dzień powoli kończył się. Słońce schodziło coraz niżej. Kolejne Święto za rok, kolejny
cykl natury zamknął się i rozpoczął na nowo,
by przynieść za rok – daj Bóg – nową obﬁtość
Darów Ziemi.
Tegoroczne Święto Darów Ziemi zostało doﬁnansowane ze środków LGD programu osi 4 „Leader” działania 4.1., „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” z zakresu małych projektów.

D.S.

II Festiwal Aktywności Społecznej
i Kulturalnej Sołectw w Serocku
II Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw już za nami. Tym razem
gmina Serock, zobligowana zeszłorocznym
zwycięstwem Skubianki, gościła reprezentacje
gmin działających w LGD Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
Na placu przed salą widowiskowa Ośrodka Kultury w Serocku, w sobotnie południe
10 września, stanęły namioty sześciu sołectw,
które prezentując swoje osiągnięcia walczyły o cenne nagrody rzeczowe i popularność
wśród publiczności. Sołeckie ekipy aranżowały stoiska niemal z „barokowym” przepychem,
wykorzystując do dekoracji wszelkie elementy, będące efektami działalności mieszkańców

w sferze społecznej i kulturalnej. Pełno było
obrazków, plansz i fotograﬁi, statuetek, koronek, malowanych kogucików, baloników na
patyku, skrzyneczek drewnianych, wianków,
bukiecików, ﬁgurek, gminnych gadżetów i …
kapelusze taaakie duże - na głowach pań Józeﬁnek. W szachy można było zagrać z młodym mistrzem z Dąbrówki, a malować na

prawdziwym jedwabiu z artystkami z Dosina. Gdy ktoś chciał dowiedzieć się, co znaczy
„mieć niebo w gębie”, mógł skosztować miodu
prosto z plastra, którym częstowali w bardzo,
bardzo ludowym namiocie sołectwa Dąbrówka. Kulinaria to osobny rozdział, bowiem
były poddane, tak jak działalność sołectw,
szczególnej ocenie kapituły sędziowskiej. Pod
tym względem sołectwa, prócz tradycyjnego
jadła, częstowały np. świeżo smażoną rybką,
złowioną sobotniego ranka przez mieszkańca
Chotomowa, pierożkami z „boskim” nadzieniem, lepionymi przez gospodynie ze Słupna, kotlecikami ziemniaczanymi i pierogami

drożdżowymi, przygotowanymi przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Dosinie. Naleweczkami częstowali w namiocie Olszewnicy Starej, co niewątpliwie powodowało
dużą koncentrację gości w tym rejonie. Pan
z Józefowa, dzielnie smażący i serwujący
pyszne naleśniki i jego pomocnice, częstujące
swojskim „ajerkoniaczkiem”, byli powodem
nieustannie tworzącej się obok ich stoiska
kolejki. A odwiedzających, podziwiających
dekoracje i osiągnięcia sołectw i przy okazji
objadających się pysznościami do woli i za
darmo, było tego festiwalowego dnia w Serocku mnóstwo. Najedzeni goście i sympatycy sołectw ruszyli do sali widowiskowej, gdzie
na scenie oklaskiwano niezwykłe dokonania
artystyczne. Każda reprezentacja zaskakiwała widzów i kapitułę czymś innym, czymś
niezwykłym i nieoczekiwanym. Freestyle
przeplatał się z teatrem, śpiew i taniec ludowy z tańcem bardzo współczesnym, country
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nowski – Prezes Zarządu LGD „Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego”.
Gościliśmy: Ministra Olgierda Dziekońskiego z Kancelarii Prezydenta RP, Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeusza Nalewajka, Bożenę Żelazowską Z-cę Dyrektora
Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.

song z brzmieniem fortepianu, a prezentacja
dokonań historycznych z piosenkami dalekimi od tonów patriotycznych. Hitem scenicznym tegorocznego festiwalu okazał się występ
sołtysa Józefowa, śpiewającego z Józeﬁnkami
małymi i dużymi. Wszyscy bawili się świet-

nie, jak na sołectwa znad Jeziora, popularnie
Zalewem Zegrzyńskim, zwanego.
Zwycięskim sołectwem II edycji festiwalu zostało sołectwo Józefów z gminy Nieporęt, które dostało w nagrodę 7000 zł. Drugie
w kolejności było sołectwo Olszewnica Stara
z gminy Wieliszew - otrzymało ono nagrodę
w wysokości 4500 zł i zdobyło nagrodę publiczności - 1000 zł, a na trzecim miejscu nasz
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Dosin, któremu przypadła nagroda w wysokości 2500 zł. Pozostałe sołectwa: Dąbrówka,
Słupno i Chotomów, prócz ogromnych braw
od publiczności, pełnej podziwu dla ich dokonań, otrzymały upominki rzeczowe i wyróżnienia.
Sołectwa były oceniane przez 5-osobową kapitułę, w skład której wchodzili:
Izabela Siander – Pełnomocnik Wojewody
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, występująca w imieniu Wojewody
Mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego, Piotr
Łukasik – Kierownik Wydziału Leader Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Woj. Mazowieckiego, Paweł Pacek – Departament Promocji i Komunikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz
Kubicki – Członek Rady LGD, Członek Zarządu Powiatu w Legionowie, Edward Troja-

D

Organizatorami tegorocznej edycji festiwalu był Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego” i Ośrodek Kultury
w Serocku.
Mówi się, że „co kraj, to obyczaj” - w Serocku mogliśmy przekonać się, że co gmina, co sołectwo, to inny potencjał twórczy
w mieszkańcach, a w konsekwencji inne
przejawy aktywności społecznej, inny dorobek kulturalny. W tej różnorodności jest
jednak swoista jedność, widoczna w dbałości
o łączenie elementów współczesności i tradycji regionalnych, widoczna w międzypokoleniowych działaniach służących budowaniu
poczucia tożsamości lokalnej. I o to chodzi.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
B.R.

Sołectwo Dosin

laureat III miejsca Festiwalu Sołectw

Dosin

- wieś położona na terenie gminy Serock, w jej południowej części, w powiecie legionowskim. Sąsiaduje z Borową Górą, Skubanką i Osiedlem Zegrze. Powierzchnia Dosina obejmuje 189,25 ha. Wieś
zamieszkuje obecnie 379 mieszkańców.
składników tej ojczyzny, którymi są ziemia,
społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.”
Bolesław Prus
Sołtysem wsi Dosin, od dwóch kadencji,
jest Jarosław Nowakowski. Zgodnie ze statutem sołectwa, realizuje on działania m.in.
w zakresie dbałości o zaspokajanie potrzeb
mieszkańców i reprezentowanie ich interesów, współpracy z organami gminy oraz
pomocy w realizacji zadań gminy na rzecz
lokalnej społeczności, inicjowania i organizacji imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym oraz
podtrzymywania tradycji kulturowych na
terenie sołectwa.
Działania na rzecz wspólnego dobra, jakim jest mała społeczność każdej wsi, wymagają często zaangażowania wielu sił i czasu.
I cieszy, że wciąż są ludzie, którzy widzą sens
w pracy na rzecz ogółu, którym to sprawia
satysfakcję i którzy mają świadomość, że bez
pracy nie zmieni się nic.

Dosin
HISTORIA DOSINA

Wieś, pierwotnie zwana „Wyki”, należała
od wieków do Paraﬁi Zegrze i Dóbr Zegrze.
Jako folwark „Wyki” pojawia się w księgach
paraﬁalnych w zapisach już od poł. XV w. Nazwa „Dosin” pochodzi najprawdopodobniej
od zdrobnienia imienia Dorota, które nosiła
żona Stanisława Krasińskiego Dorota z Ossolińskich i została nadana wsi za czasów, gdy
Dobra Zegrze znajdowały się we władaniu
rodziny Krasińskich. Z końcem XIX w. powierzchnia Dosina wynosiła 748 mórg, czyli
419 ha. Przed II wojną światową Dosin nadal
był jeszcze folwarkiem, którego ziemie, po
zakończeniu wojny, zostały rozparcelowane
w drodze reformy rolnej.

CHARAKTERYSTYKA DOSINA

W przeciwieństwie do wielu wsi na terenie
gminy Serock, Dosin nie jest wsią letniskową.
Utracił, co prawda, swój czysto rolniczy charakter, ale wciąż nie brakuje tu tradycyjnych
upraw. Oprócz nich, charakterystyczna jest
jeszcze uprawa warzyw pod folią, głównie
ogórków i pomidorów. Wieś systematycznie
się rozwija, co widać po wzroście liczby stałych mieszkańców - od roku 1999 liczba osób
tu zameldowanych wzrosła o blisko 25 %.

SOŁECTWO DOSIN
„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega
na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę,
ale ażeby kochać, badać, pracować dla realnych

Sołectwo Dosin realizuje swoje statutowe
założenia w sposób bardzo różny, starając się
jednak mocno zaktywizować swoich mieszkańców. Coroczny, oﬁcjalny udział Dosina
w gminnym Święcie Darów Ziemi poprzedzony jest wspólnym wyplataniem dożynkowego, tradycyjnego wieńca.

SOŁECTWO TO LUDZIE

We wszelkich zapisach prawnych sołectwo deﬁniowane jest jako jednostka pomocnicza gminy, jako najbardziej podstawowa
forma lokalnej wspólnoty samorządowej. Nie
należy jednak zapominać, że w rzeczywistości formalne deﬁnicje przekładają się na jedną
podstawową- sołectwo to ludzie. W Dosinie
ma to wymiar realny.
Koło Gospodyń Wiejskich - swoiste epicentrum aktywności społeczności Dosina
i jedno z najaktywniej działających środowisk społecznych gminy Serock. Powstało
w latach 70-tych XX w. Wówczas to powstawały Koła Gospodyń Wiejskich przy gminnej
sieci Kółek Rolniczych, zrzeszających głównie
mężczyzn. Czasy się zmieniły, Kółka Rolnicze
przestały istnieć, a Koła Gospodyń Wiejskich
okazały się formacją trwałą i działają do dziś.
Koło z Dosina działa nieprzerwanie od blisko
40-tu lat. Jego działania służą umacnianiu
tożsamości kulturowej poprzez kultywowanie obyczajów, propagowanie tradycji kuchni
regionalnej, opartej na wykorzystaniu naturalnych produktów i tradycyjnych metodach
przygotowania. Warto podkreślić bliskie
związki z Kołem Gospodyń Wiejskich z Marynina, z którym to KGW Dosin współpracuje nieprzerwanie od samego początku swego
istnienia.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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mocy Rodzinie, odwiedzają dzieci w domu
dziecka w Chotomowie.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
to dobra okazja, by podzielić się sercem
i serdecznością. Myślenie o innych, potrzebujących, nie jest obce paniom z Dosina.
Jako kobiety i matki wiedzą, co w życiu
jest najważniejsze. W Wielkie Orkiestrowe
granie angażowały się, jak do tej pory, już
trzykrotnie.

NATURZE W PODZIĘCE
Corocznie, w połowie sierpnia, w okolicach święta Matki Boskiej Zielnej, odbywa
się konkurs „Zioło Roku”. Kompozycje ziół
i zbóż, autorstwa członkiń Koła, odnoszą sukcesy każdego roku. Hołdowanie staropolskim
tradycjom i kultywowanie ich dla wzmocnienia lokalnego poczucia tożsamości - to ważny
wymiar działalności KGW Dosin.
Schyłek lata to czas świąteczny na polskiej
wsi. Kończące się żniwa, ogrody owocujące,
gospodynie zajęte wypiekiem chleba z tegorocznego ziarna i wyplataniem wieńca dożynkowego.
Gminne Święto Darów Ziemi to ważne
święto w kalendarzu gospodyń z KGW Dosin. Każdego roku przygotowują dziękczynny
wieniec, który jest wyrazem wdzięczności całej
lokalnej społeczności Dosina. Podczas uroczystości wspólnie ten wieniec niesie reprezentacja wsi, składająca się z przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich i sołtysa wsi.

Dosin
DZIAŁALNOŚĆ KOŁA GOSPODYŃ
WIEJSKICH

KGW Dosin organizuje spotkania wigilijne i wielkanocne, bierze udział w wielu gminnych imprezach, wymieniając choćby coroczne Święto Darów Ziemi, Piknik Radia Dla
Ciebie, czy obchody Dnia Dziecka. Włącza się
aktywnie w orkiestrowe granie Jurka Owsiaka i organizację Pikniku Rodzin Zastępczych
z Terenu Powiatu Legionowskiego. Od lat
panie, tworzące Koło Gospodyń, uczestniczą
z powodzeniem w konkursach kulinarnych
o zasięgu powiatowym i regionalnym - mazowieckim. Staropolskie tradycje, związane
ze świętem Matki Boskiej Zielnej, kultywują
uczestnicząc w sierpniowym konkursie na
„Ziele Roku”. W 2009 r. KGW włączyło się
w realizację i promocję publikacji, wydanej
przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, pt.
„Serock kulinarnie”.

WIELKIE SERCA
Członkinie KGW w Dosinie nie przechodzą obojętnie wobec ludzkiego losu. Angażują
się w działania, które mogą przynieść innym
odrobinę choćby radości. Wspierają organizację Pikniku Rodzin Zastępczych z Terenu
Powiatu Legionowskiego, którego głównym
organizatorem jest Powiatowe Centrum Po-
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PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

Naturalne produkty, sprawdzone receptury, tradycyjne sposoby na gotowanie - tym
zdobywa się serca jurorów podczas konkursowych, kulinarnych zmagań. Na swym
koncie Koło Gospodyń Wiejskich z Dosina
ma wiele osiągnięć. Udział w “Konkursie
o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego” przyniósł zwycięstwo w kategorii “Mazowieckie produkty tradycyjne
i naturalne – wyroby piekarnicze”. Chleb
na zakwasie, wypieku Marzeny Nowakowskiej, jest takim chlebem, którym dzielić się
trzeba. I dzielą się tym chlebem gospodynie
przy każdej okazji.

WE WSPÓŁPRACY

Koło Gospodyń Wiejskich w Dosinie, realizując swą ważną społecznie misję kultywowania
tradycji i obyczajów oraz rozpowszechniając regionalną kuchnię, z powodzeniem współpracuje
z różnymi instytucjami, dla których umacnianie
poczucia tożsamości oraz dbałość o zachowanie
obyczajów polskiej wsi jest kwestią bardzo istotną. Wśród nich znajdują się:
• władze samorządowe miasta i gminy
Serock,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kiełpińskiej,
• Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego,

n

• Szkoła Podstawowa w Jadwisinie,
• Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
• Mazowiecka Izba Rolnicza,
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Urząd Marszałkowski,
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nawiązywane nowe relacje oraz współpraca z poszczególnymi instytucjami wydają się
być owocne i przynoszą satysfakcję obu stronom, czego wyrazem są dyplomy, wyróżnienia
i podziękowania oraz liczne artykuły prasowe.

TWÓRCZY POTENCJAŁ DOSINA

identyﬁkując się z lokalną społecznością, swymi
artystycznymi dokonaniami wpływają na wizerunek Dosina jako wsi, która odważnie i z powodzeniem łączy tradycję i nowoczesność.
Rodzina Wiluszów związana jest z Dosinem
od 2003 r. Pani Kinga jest miłośniczką sztuk plastycznych i organizatorką wielu plenerów i wystaw. Sama realizuje się twórczo w różnych technikach - decoupage’u, malowaniu na jedwabiu,
malarstwie olejnym i witrażu. Krzysztof Wilusz
śpiewa, pisze teksty i wspiera lokalny amatorski
ruch artystyczny. Synowie także aktywni - Igor
Wilusz od pół roku gra w zespole OFF THEIR
ROCKERS, a Cyprian rozwija swoje zainteresowania w klasie fortepianu.

Anna Pakuła - związana z Dosinem od
2000 r. Jej domeną jest poezja śpiewana, recytacje i aktorstwo amatorskie. Pani Anna
jest laureatką wielu przeglądów i konkursów
recytatorskich. Realizuje się także w amatorskim Teatrze Impresja. Aktywnie wspiera
muzyczne i kulturalne wydarzenia na terenie
gminy Serock.
Katarzyna Pakuła - w Dosinie od 2000 r.
Artystycznie spełnia się zgłębiając tajemnice
decoupage’u. Współautorka aranżacji stoiska
festiwalowego sołectwa Dosin.
Sławomir Pakuła – śpiewa i muzykuje,
brał niegdyś udział w zegrzyńskiej FAMIE

Paulina Jaksim - ma 19 lat i mieszka
w Dosinie. Była jedną z tancerek złotej szesnastki III edycji You Can Dance. Od dziecka
związana z tańcem, studentka warszawskiego
AWF, obecnie rozwija swoją taneczną pasję
w amsterdamskiej szkole tańca.

Martyna Mańkowska (na zdjęciu trzecia
od lewej) jest uczennicą VII klasy. Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana
Turczynowicza w Warszawie. Balet jest jej pasją, może stanie się sposobem na życie.
Jarosław Mańkowski - związany z Dosinem od 1990 r. Zdobywca „Srebrnej” i Złotej
nuty” kołobrzeskiego festiwalu, w kategorii
poezji śpiewanej. Miłośnik muzyki i spotkań
z przyjaciółmi przy gitarze.
Zespół OFF THEIR ROCKERS tworzą
Max Kweitel, Karol Skorupa, Emil Tomczyk
i Igor Wilusz, którzy wspólnie pracują nad
materiałem na swoją pierwszą płytę. Dotychczas powstały trzy utwory o charakterze zdecydowanie rockowym.
D.S.

W Dosinie widać nie tylko efekty pracy sołtysa i rady sołeckiej oraz zaangażowanie Koła
Gospodyń Wiejskich. Aktywność mieszkańców przejawia się także w realizowaniu własnych pasji, co zostało choćby docenione przez
jurorów konkursu “Moja posesja, moja pasja
2011”, w którym nagrodzono Annę Cieślak za
jej przydomowy ogród. Wielki potencjał twórczy tkwi w wielu mieszkańcach Dosina, którzy

Zapał, czas i cierpliwość
To jednak nie wszystko, czego potrzeba do wyhodowania cudów natury. Trzeba
jeszcze dużo szczęścia i entuzjazmu. Jerzy
Cybulski z Dosina, od 20 lat, z niekłamaną
ciekawością przygląda się naturze i podziwia
ją nieustająco. A natura odwdzięcza się mu
tym, co ma w sobie niezwykłego. W ubiegłym
roku podarowała 17-kilogramowego arbuza,
z amatorskiej uprawy. I to bez żadnej selekcji
nasion, chyba, że nazwać selekcją zachowanie pestek ładnego i smacznego owocu. Zwykłe arbuzy osiągają do 5 kg. W tym roku amatorska uprawa zaowocowała niespotykanymi
w swym kształcie papryczkami i pomidorami.

Papryki bardziej przypominające kwiat niż
warzywo i żółte, odmienne w smaku pomidorki, przywędrowały do Dosina z Australii.
Kilka lat zajęło panu Jerzemu wyhodowanie
tych małych cudów. Ale warto było czekać satysfakcja ogromna i doceniona nawet przez
guru sztuki kulinarnej – Magdę Gessler, które
swego czasu zakupiła cały zbiór tych niezwykłości do dekoracji swej restauracji, bo jak
widać na zdjęciu - warzywa te są niezwykle
dekoracyjne. A smak? Papryka jest ostrzejsza,
ale nie tak ostra jak chili czy jalapeno, a pomidory są niezwykle delikatne. Tylko, że szkoda
zjadać te piękności.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Nadanie imienia gen. bryg. Heliodora Cepy

w 92 rocznicę powstania
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
Wrześniowe święto Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu ściśle związane jest z założeniem Obozu Wyszkolenia
Oﬁcerów Wojsk Łączności, które datuje się na
13 września 1919 r. Tym samym rozpoczęło się
w Polsce kształcenie łącznościowców na potrzeby Wojska Polskiego. Tegoroczne obchody
święta CSŁiI były wyjątkowe, połączone bowiem z nadaniem placówce imienia patrona.
Od 14 września 2011 r. Centrum patronuje gen.
bryg. Heliodor Cepa. To postać wybitna i choć
w historii wojsk łączności można znaleźć wiele
zasłużonych postaci, to jednak Heliodor Cepa
zasłużył się Polsce wyjątkowo mocno. Podczas
swego żołnierskiego życia łącznościowca uczestniczył w trzech wojnach i dwóch powstaniach,
w wojskach łączności doszedł do najwyższych
zaszczytów. Nie uniknął stalinowskich szy-

kan. Jak na żołnierza przystało nie złamało to
generała. Po wojnie stał się mocno zaangażowanym społecznikiem. Nie jest przypadkowy
wybór Cepy na patrona zegrzyńskiego ośrodka.
Oprócz niewątpliwych osiągnięć i zasług w zakresie łączności, gen. bryg. Heliodor Cepa był
osobiście związany z placówką, pełnił między
innymi funkcję komendanta Centrum Wyszkolenia Łączności w latach 1932 – 1934.
Uroczystości w CSŁiI rozpoczęły się
13 września uroczystą mszą św. w Kościele Garnizonowym pw. Matki Boskiej Fatimskiej, którą
celebrował długoletni proboszcz, a obecnie Dziekan Inspektoratu Wparcia Sił Zbrojnych, ks. płk
Zenon Surma. Główne uroczystości odbyły się
następnego dnia i rozpoczęły się konferencją nt:
„Gen. bryg. Heliodor Cepa (1985-1974). Zasłużony żołnierz wojsk łączności.” Gościom udostępniono bazę dydaktyczną oraz Salę Tradycji,
w której zebrane zostały pamiątki, przekazane
przez rodzinę gen. bryg. Cepy. Dalsza część święta odbyła się na placu apelowym i przebiegała
zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. W świę-
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cie uczestniczyło wielu znakomitych gości, m.in.
posłowie na Sejm RP: Zenon Durka i Jadwiga
Zakrzewska, szef Zarządu Planowania Systemów
Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego gen. bryg. Józef Nasiadka, szef Zarządu Dowodzenia i Łączności (G-6) Dowództwa Wojsk
Lądowych płk Leszek Stypik, Starosta Powiatu
Legionowskiego Jan Grabiec, Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur, Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, córki
generała Heliodora Cepy – panie Zoﬁa Potkowska i Maria Piątkowska, przedstawiciele Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności:
przewodniczący Rady Związku gen. bryg. w st.
spocz. Wojciech Wojciechowski, prezes Zarządu
Głównego płk rez. Bogumił Tomaszewski, byli
szefowie Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego,
przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego ze sztandarem, reprezentanci
lokalnych służb mundurowych i instytucji, dzieci
z okolicznych szkół i przedszkoli, żołnierze oraz
pracownicy wojska. O godz. 13.00 komendant
CSŁiI, płk Marek Stolarz, przyjął od dowódcy
uroczystości, mjr Cezarego Semeniuka, meldunek o gotowości pododdziałów Centrum do
uroczystego apelu. Powitawszy wszystkich zgromadzonych, komendant w krótkim przemówieniu nakreślił 92 - letnią historię kształcenia łącznościowców. Powiedział także „Nasze Centrum
jest przykładem na to, jak powinien wyglądać
nowoczesny ośrodek szkolenia w profesjonalnych Siłach Zbrojnych. Posiadamy bogatą bazę
szkoleniową, bardzo dobrze przygotowaną kadrę
dydaktyczną oraz szczególnie cenne i zdobywane
przez lata doświadczenie w kształceniu, dzięki
czemu gwarantujemy wysoki poziom nauczania.”
Komendant CSŁiI podkreślił, że „w tym roku
nasze święto jest szczególne i wyjątkowe, a wydarzenie z nim związane z pewnością rozpocznie
nowy, piękny rozdział historii zegrzyńskiej łączności Decyzją Ministra Obrony Narodowej Centrum otrzymało imię generała brygady Heliodora
Cepy, wybitnego i zasłużonego żołnierza – łącz-

nościowca, prawdziwego patrioty i społecznika.
Dla nas, żołnierzy i łącznościowców XXI wieku,
generał Cepa to niepodważalny autorytet, a jego
imię i patronat jest dla Centrum ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. Tradycja zobowiązuje,
dlatego też dołożymy wszelkich starań, by godnie
go reprezentować, i nigdy nie zawieść”. Dziękując
kadrze i pracownikom wojska Centrum za trud
i poświecenie w codziennej służbie, płk. Stolarz zakończył swoje przemówienie, po którym
odczytano decyzję Ministra Obrony o nadaniu
imienia patrona. Głos zabrała także córka gen.
Cepy, Zoﬁa Potkowska. W dalszej części uroczystości Komendant wręczył proporce dowódcom
pododdziałów, a następnie odczytano decyzję
o nadaniu odznaczeń, rozkazy o mianowaniach
i wyróżnieniach oraz o przyznaniu odznak pamiątkowych CSŁiI. W związku z wyznaczeniem
na wyższe stanowisko służbowe Minister Obrony Narodowej mianował na stopień majora kpt.
Andrzeja Szeniawskiego, natomiast Komendant
CSŁiI mianował na stopień młodszego chorążego st. sierż. Tomasza Martykę, na stopień starszego sierżanta sierż. Macieja Okurowskiego, na
stopień sierżanta st. plut. Marka Dąbrowskiego,
plut. Norberta Sławińskiego, na stopień plutonowego st. kpr. Wojciecha Korneszczuka, st. kpr.
Marlenę Łachetę, st. kpr. Leszka Sobotka, na stopień starszego kaprala kpr. Piotra Łączynskiego,
kpr Krzysztofa Tananisa, na stopień starszego
szeregowego szer. Tomasza Chmielewskiego,
szer. Adriana Łukaszka, szer. Artura Słomkę.
W dalszej części uroczystości płk Leszek Stypik
wręczył Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny,
Medale za Zasługi dla Obronności Kraju, Gwiazdy Iraku i Afganistanu, a Komendant Centrum
Odznaki Pamiątkowe. Nie mogło zabraknąć z takiej okazji życzeń Dowódcy Wojsk Lądowych,
które odczytał pułkownik Stypik. Deﬁlada pododdziałów oraz pokaz mobilnego sprzętu łączności zakończyły uroczystości na placu apelowym.
Tekst i zdjęcia: por. Krzysztof Baran

Piechotą wokół jeziora
Lanškrouńska Kopa to już niemal nasza
wrześniowa tradycja. Ta duża sportowo-rekreacyjna impreza odbyła się już po raz 43.
Od 1999 r., od chwili, gdy zostały nawiązane
stosunki partnerskie między Serockiem a Lanškroun – bierzemy w niej udział również my.
Nikogo nie zraża odległość i trudy podróży, bo

na miejscu emocje i niesamowite przeżycia są
zapewnione. Międzynarodowe towarzystwo,
dobrze przygotowane trasy, spotkania z innymi samorządami, szerokie forum wymiany
doświadczeń oraz okazja do rekreacji i aktywnego odpoczynku. Warto. I świadczą o tym
liczby - tegoroczna Kopa zgromadziła rekordową ilość uczestników – zgłosiło się ponad
5 tys. piechurów i 1174 cyklistów.
Przed startem – oczywiście gorączkowy
przegląd sił. Ekipa jak co roku – najmocniejsza z mocnych. W tym roku przedstawiciele
serockiego samorządu wybrali 5 kilometrową
trasę pieszą, którą potraktowali bardziej rekreacyjnie niż w duchu sportowej rywalizacji. Jesień jest piękna w Lanškroun, stąd chęć
spokojnego odpoczynku, kiedy na co dzień
wszystko robi się w biegu.

Wizyta w Lanškroun to nie tylko sportowe zmagania. Na miejscu odbyła się konferencja przedstawicieli zaproszonych miast,
dotycząca zagadnień turystyki i rekreacji oraz
promocji miast i regionów za pomocą właśnie
dużych sportowych imprez.

przeplatanego z marszem sprawiają, że każdy,
bez względu na płeć i wiek, w ciągu dwóch
miesięcy jest w stanie biec pół godziny bez
przerwy. Z czasem ma się uczucie, że nogi
same niosą i niosą, a powodowany wysiłkiem
przypływ endorﬁny sprawia, że na twarzy samoistnie pojawia się uśmiech. W połączeniu
ze zmianami nawyków żywieniowych waga

spada wprost w oczach. Teraz można udowodnić sobie lub innym, że jest się w stanie
przebiec 3,5, a może i 10 km, i pochwalić się
medalem zdobytym za uczestnictwo w jednym z licznie organizowanych biegów. Po
pewnym czasie przychodzi myśl o maratonie,
czyli biegu na dystansie 42 km 195 metrów i...
choć teraz wydaje się to nie do uwierzenia, to
każdy może zostać maratończykiem.
Jeśli widziałeś już gdzieś grupę osób,
biegnących przez Borową Górę, Stasi Las,
Jadwisin, Karolino czy Wolę Kiełpińską lub
zmierzających nad brzegiem Zalewu w stronę
Serocka, jeśli masz ochotę zgubić zbędne kilogramy, poprawić formę lub zadbać o lepsze
samopoczucie - to nie patrz, dołącz do nich.
Warto sprawdzić, czy bieganie nie jest lepsze
od myślenia o bieganiu.

Serock biega
A jeśli nie biega jeszcze, to może zacznie. Samemu trudno się zmotywować do
wysiłku, a i nie koniecznie bezpiecznie jest
truchtać w pojedynkę. Jest już jednak grupa
entuzjastów, którzy razem biegają dla relaksu i rzec by można – w celach towarzyskich
również. Grupę tworzy grono znajomych,
otwarte jednak na nowych członków. Trasy
biegu i tempo dostosowują do siebie, biorąc
pod uwagę możliwości każdego z biegaczy.
I to właśnie oni gorąco namawiają, by do
nich dołączyć. Sami doskonale wiedzą, jak
trudno zrobić pierwszy krok, dlatego jeśli
ktoś z Państwa ma chęć pobiegać, a brak mu
motywacji i towarzystwa to niech zajrzy na
www.serockbiega.bnx.pl.
Początki nie są łatwe, jednak systematyczne treningi, zaczynające się od biegu,

33. Maraton Warszawski
4061 osób pokonało w niedzielę, 25 września w Warszawie dystans 42 kilometrów i 195 metrów. Trasa Maratonu Warszawskiego prowadziła z Placu na
Rozdrożu, przez Park Łazienkowski aż do Powsina, zataczając koło z powrotem
na warszawską Agrykolę. Pełne słońce dawało się we znaki. Na szczęście rozstawione co 5 km punkty odżywcze z wodą, poweradem oraz z bananami, wspomagane punktami odświeżania spełniły świetnie swoje zadanie.
Pot, skurcze, łzy, grymasy bólu na twarzy, niestety też karetki na sygnale,
ale przede wszystkim nieopisana radość i euforia szczęścia tych, którzy cali
i zdrowi dotarli do mety - oto obraz maratonu.
Spośród mieszkańców gminy Serock na liście wyników 33. Maratonu Warszawskiego widnieją: Tomasz Panufnik - Borowa Góra, Rafał Gliwa - Borowa
Góra, Marcin Komor - Borowa Góra, Tomasz Rachwalik - Stasi Las, a także:
Stanisław Jończyk, Marian Ścibor - CSŁiI Zegrze.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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BURMISTRZ MIASTA
I GMINY SEROCK
informuje:

JEŚLI CHCESZ BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ
WIADOMOŚCI SMS Z INFORMACJAMI
�� ���������������������������������������������� � �
�� �����������������������������������������������������
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WYŚLIJ SMS* O TREŚCI

TAK.WL04
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661 000 112
��������������������������������
��������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

20

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

