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Konkurs „Zdrowie w bajce” rozstrzygnięty

Zdrowe Poziomeczki z Serocka
Trzecia edycja konkursu „Zdrowie w bajce”, organizowanego przez Wydział Promocji
i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie, Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną oraz Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Legionowie przeszła
do historii. W tym roku konkurs cieszył się
dużym zainteresowaniem. Zgłosiły się do niego aż 24 zespoły. Głównym celem konkursu
było pogłębienie świadomości dzieci na temat
zdrowego i higienicznego trybu życia, a także
kształtowanie postawy odpowiedzialności za
własne zdrowie. Tym samym, przed uczestnikami, czyli przedszkolakami i uczniami klas
1-3 ze szkół podstawowych z terenu powiatu
legionowskiego, postawiono trudne zadanie.
Wykonując autorską piosenkę, wiersz lub
przedstawienie musieli udowodnić, że wiedzą
jak dbać o własne zdrowie.
W tej doborowej stawce zaprezentowały
się zespoły z Przedszkola i Szkoły Podstawowej

z Woli Kiełpińskiej. Przedszkolaki, na deskach
sceny legionowskiego ratusza wystąpiły w autorskim przedstawieniu pt. „Witaminowi Bohaterowie”, zaś uczniowie klasy 1 a brawurowo
wykonali piosenkę „Zdrowa inwestycja”.
W zaciekłej rywalizacji, przedszkolaki
z Woli Kiełpińskiej spisały się na medal i zajęły II miejsce, zaś „pierwszaki” uzyskały wyróżnienie.
Wśród siedmiu przedszkoli, które zaprezentowały się w konkursie, wystąpiły również
dzieci z grupy „Poziomki” z Samorządowego
Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku
Dzieci wraz z wychowawczynią Emilią Grzegorczyk stworzyły autorski projekt w formie piosenki pt. „My zdrowe Poziomeczki”.
Przedszkolaki, ubrane w stroje poziomek,
pięknie zaśpiewały piosenkę i tym samym
wywalczyły III miejsce w konkursie. W wy-

konanie strojów dla dzieci bardzo zaangażowała się Gabriela Dąbrowska, a muzyka do
piosenki powstała przy współpracy z nauczycielem rytmiki. Za zdobycie III miejsca serockie przedszkole otrzymało statuetkę - szklaną
truskawkę, dyplom oraz nagrody rzeczowe,
a wszyscy uczestnicy ciekawe prezenty. Radości nie było końca.
Dodajmy, że w kategorii klas I-III szkół
podstawowych wyróżnienia zdobyły również:
Szkoła Podstawowa w Serocku za piosenkę „Jedzcie wiele i nie wiele lecz w sam raz”
i Szkoła Podstawowa w Jadwisinie za teatrzyk
„Kaczka Dziwaczka”.
Trudno jest wystąpić na profesjonalnej scenie, przed dużą widownią, kiedy nawet najbardziej doświadczonych artystów zjada trema.
Gratulujemy małym aktorom i ich opiekunom
sukcesów na wielkiej, powiatowej scenie .

Z nieukrywaną przyjemnością znów spotykamy się z Państwem za pośrednictwem
naszego Informatora, mając nadzieję, że i tym razem znajdą Państwo w nim coś interesującego. Listopad przemknął szybko. Jego nostalgiczny i pełen wspomnień klimat powoli
przechodzi w pełen radosnego oczekiwania nastrój przedświątecznych przygotowań. Już
dziś zapraszamy wszystkich na serocki rynek, gdzie tradycyjnie będziemy razem bawić się
w mikołajkowym klimacie, a nieco później, podzielimy się opłatkiem w trakcie Wigilijnego Spotkania. To już będzie 16 raz…
Redakcja
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O uśmiech dziecka

Zegrzyńscy muzycy, 15 listopada, zagrali dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka
w Międzylesiu.
Widowisko pod nazwą „Muzyczna
ciuchcia” miało charakter edukacyjno-koncertowy. Jego aranżacją zajęła się szer. kadet

W NUMERZE

Ewelina Masiaż, wspierana przez szer. kadeta Tomasza Szymańskiego, jako współprowadzącego. Pomocy udzielił też dyrygent orkiestry szer. kadet. Rafał Sójka. Całe
przedsięwzięcie było inicjatywą Dowódcy
Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniewa Głowienka, który udzielił wszelkiej możliwej
pomocy, a całość zorganizował i koordynował Pomocnik Dowódcy Wojsk Lądowych
ds. Podoficerów st. chor. sztab. Andrzej
Wojtusik. Swojego wsparcia udzielił także
przedstawiciel ambasady USA w Warszawie
SFC.USA. Larry D. Kingsbury, który podczas spotkania w Międzylesiu wręczał nagrody rzeczowe w mini konkursach.
Widowisko, przygotowane z ogromnym
zaangażowanie i z ogromnym wkładem serca

Z Zegrza do Amsterdamu ..................... 19
Zapraszamy
do wspólnego świętowania .................... 20

i życzliwości, spotkało się z bardzo radosnym
przyjęciem. Uśmiechy na buziach małych pacjentów, gromkie brawa i owacje na stojąco
– to najlepszy dowód sukcesu. W planach jest
już następne takie spotkanie.
Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
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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:
Bank Spółdzielczy w Legionowie
Nr 28 8013 0006 2007 00150994 0002,
2. wadiów i kaucji zabezpieczających
(związanych z organizowanymi przez Urząd
Miasta i Gminy przetargami), należy dokonywać na nr konta:
Bank Spółdzielczy w Legionowie
Nr 98 8013 0006 2007 00150994 0003.

WYBÓR ŁAWNIKÓW
Na XIV sesji, w dniu 27 października
2011 r., Rada Miejska w Serocku, w tajnym
głosowaniu dokonała wyboru ławników do
sądów powszechnych na kadencję 2012-2015.
Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, listy wybranych ławników wraz z wymaganymi dokumentami zostały przekazane
prezesom właściwych sądów. Na ławnika do
Sądu Okręgowego Warszawa Praga została
wybrana Elżbieta Maria Kurowska-Żydak,
natomiast do Sądu Rejonowego w Legionowie Elżbieta Woźniak oraz Sabina Janina
Wojtowicz. Kandydaci, którzy nie zostali
wybrani na ławnika zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom
gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr
121, poz. 693) winni odebrać kartę zgłoszenia
wraz z dokumentami, złożonymi w związku z kandydowaniem na ławnika sądowego,
w terminie do dnia 19 grudnia 2011 r.

WSPÓŁPRACA Z WYŻSZĄ
SZKOŁĄ EKOLOGII
I ZARZĄDZANIA
Biorąc pod uwagę potrzeby gminy w zakresie podejmowania działań mających na
celu poprawę stanu środowiska przyrodniczo – kulturowego, gmina Serock zawarła porozumienie o wzajemnej współpracy
z Wydziałem Architektury Wyższej Szkoły
Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Istotne jest w tej współpracy wykorzystanie potencjału i dorobku naukowego Szkoły w realizacji zadań prowadzonych przez gminę.
Będzie się ono wyrażać wykonywaniem
określonych projektów i opracowań w ramach podejmowanych prac dyplomowych,
magisterskich, badawczych, a także w konsultacjach i opiniach wykonywanych przez
kadrę naukową, ze wskazaniami na najnowsze rozwiązania i technologie. Porozumienie
zakłada również współpracę w działaniach
podejmowanych na rzecz szeroko pojętej
edukacji ekologicznej, ochrony środowiska
oraz kształtowania terenów zieleni. Przewiduje współudział w akcjach i imprezach organizowanych przez Gminę.

PŁYTA Z KOLĘDAMI
Zapewne już znaleźliście Państwo płytę
z kolędami, dołączoną do tego numeru Informatora. To nasz specjalny prezent. Nasz
i dzieci z zespołów wokalnych Ośrodka Kultury w Serocku oraz instruktorów z nimi
pracujących. To realizacja autorskich aranżacji Krzysztofa Wilusza. Oddajemy tę płytę
w Państwa ręce z nadzieją, że radośnie wprowadzi Was w świąteczny nastrój.

UTYLIZACJA AZBESTU
Zgodnie z umową 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.” została nam przyznana kwota
36 043,00 zł. W założeniach miała ona zabezpieczyć utylizację blisko 102.5 tony azbestu. Po
podsumowaniu całego przedsięwzięcia okazało się, że w 2011 r. z 54 posesji odebrano 90,94
ton azbestu. Z demontażu z dachu pochodziło
12,22 ton, pozostałych blisko 79 ton pochodziło z odbioru odpadów składowanych luzem.

KABARET

29.12.2011r. (czwartek)
SALA WIDOWISKOWA
UL. PU£TUSKA 35

MEGA SANDACZ
Z JEZIORA
ZEGRZYŃSKIEGO

Bilety do nabycia
w Oœrodku Kultury w Serocku
ul. Pu³tuska 47
(w godzinach otwarcia)
od dnia 12.12.11r.

cena biletu: 15z³
IMPREZA JEST REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU „NASZE WSPÓLNE BO¯E NARODZENIE”

www.kultura.serock.info
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GALERIA KOŁA
FOTOGRAFICZNEGO
Zapraszamy do obejrzenia internetowej
wystawy fotograﬁcznej. Uczestnicy warsztatów, prowadzonych w Ośrodku Kultury, chcą
się podzielić z Państwem swoim spojrzeniem
na piękno. Autorzy zdjęć pracują pod kierunkiem Mateusza Łyska. Spotykają się raz w miesiącu, w soboty, w Ośrodku Kultury w Serocku.
Wciąż jeszcze możecie Państwo zasilić szeregi
tej grupy. Zapraszamy na zajęcia zarówno amatorów, jak i osoby, które znają już podstawy fotograﬁi. Wystawę można obejrzeć na stronie
internetowej Ośrodka Kultury: http://kultura.
serock.info/PHOTO/GALERIA.html

POMOC
PRZEDE WSZYSTKIM
Zegrzyńscy wolontariusze po raz kolejny
działają skutecznie. Zakończyła się właśnie
akcja zbierania funduszy na wsparcie dla
małego Alanka, podopiecznego Fundacji
Cor Infantis, czekającego na operację serca.
Wolontariusze zebrali kwotę 2.100 zł, która
została wpłacona na konto fundacji. Działający w zegrzyńskiej placówce wolontariusze
swym zapałem i chęcią pomagania potraﬁą
zarazić innych, angażując w akcję własnych
rodziców, nauczycieli i mieszkańców. Dzięki
temu udało się zorganizować kiermasze pełne smakowitości pochodzących z domowych
kuchni i przydomowych spiżarni. Nie zabrakło też własnoręcznie wykonanych drobiazgów, które także znalazły się na kiermaszu.
To właściwie dzięki umiejętności zachęcenia
innych do włączenia się we wspólną akcje
– zbiórka zakończyła się sukcesem. Wolontariuszom z Zegrza gratulujemy skuteczności i życzymy, aby nie tracili tego zapału
i entuzjazmu.
Korzystając z okazji przypominamy, iż
5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza – Dzień Pomocy Cierpiącym. Wciąż docierają do nas apele orga-

nizacji pomocowych o zapotrzebowaniu na
człowieka, na wolontariuszy, którzy podzielą
się własnym czasem, wsparciem i ciepłym
słowem z tymi, którzy już niczego więcej
nie potrzebują. Pomagać innym można bez
względu na wiek, czego dowodem jest ostatnia, ogólnopolska akcja Wolontariat 50+.
Przecież serca mamy wszyscy…

Jubileusz setnych urodzin

SŁOMIANY TWÓRCA

FORMACJA CHATELET
GODZINA 19.00

ści Wędkarskich, które prowadzą rubrykę pt.
„Rekordy na plan”. Jej zadaniem jest prezentowanie największych okazów ryb. Zgłoszenie
okazałej ryby pozwala cieszyć się nie tylko publikacją informacji o połowie w miesięczniku,
ale także medalem. Dla sandaczy przewidziano
następującą normę medalową: 5 kg – brązowy
medal, 7 kg – srebrny, a 9 kg złoty medal. Zgłoszenie rekordowej ryby do tego rankingu jest
też jedynym sposobem na uwzględnienie jej
w oﬁcjalnej klasyﬁkacji rekordów Polski. Pan
Piotr zatem ma srebrny medal w garści. Gratulujemy i życzymy następnej taaakiej ryby.

23 października o godzinie 10:30 łowiący ryby w Zalewie Zegrzyńskim Piotr Rogowiec miał okazję przekonać się, jak wygląda
w rzeczywistości spełnienie życzeń wędkarza.
O „taaakiej rybie” bowiem marzy każdy uprawiający ten sport. Super sandacz złowiony
w Zegrzu ważył 7,95 kg i miał długość 89 cm.
Swoje trofeum zgłosił pan Piotr do Wiadomo-

Mieczysław Krzymowski nie mieszka w Serocku, nie pochodzi z Serocka, był tu zaledwie
dwukrotnie, a jedyne związki z naszym miastem
nawiązał poprzez osobę swojej żony, która niegdyś w okolicach Serocka mieszkała. Nie stało
to jednak na przeszkodzie temu, aby właśnie naszemu miastu poświęcić znaczącą chwilę uwagi.
Krzymowski mówi o sobie „Słomiany Twórca”
i nie o zapał tu chodzi. Mieczysław Krzymowski
bowiem jest artystą plastykiem i wykorzystuje
słomę, jako tworzywo artystyczne. Odpowiednio dobrane kolorystycznie źdbła słomy układają się w artystyczne kompozycje. Jedną z nich M.
Krzymowski podarował burmistrzowi Serocka,
Sylwestrowi Sokolnickiemu. Przedstawia ona
charakterystyczny, rozpoznawalny już serocki
ratusz. W planach ma wykonanie bryły budynku – tym razem z zapałek i jodłowych szyszek.

Poniedziałek 31 października 2011 r. to
był szczególny dzień dla p. Walerii Bednarek i jej najbliższych. Setne urodziny to okazja do niezwykłego świętowania. Tego dnia
jubilatkę odwiedził burmistrz, Sylwester
Sokolnicki wraz z Magdaleną Łoniewską,
kierownikiem serockiego urzędu stanu cywilnego. Pani Waleria powitała gości w dobrej formie. Uśmiechnięta, jeszcze pełna
energii i planów na następnych sto lat. Był
toast i tort. Nie mogło zabraknąć też ciepłych życzeń i pełnych szacunku słów. Sto
lat to wiek, to historyczny kalejdoskop peł-

nych przewrotów dziejów. Nadążyć za zmianami w tym świecie i nie zgubić się gdzieś
po drodze to wymaga ogromnej energii.
A tej serockiej Stulatce odmówić nie można.
Pani Waleria ma to niezwykłe szczęście, że
otoczona jest najbliższymi, pełnymi troski
i zrozumienia dla ograniczeń, które wynikają z racji sędziwego już wieku. Jubilatce i jej
najbliższym życzymy spokojnych, pełnych
pogody i zdrowia dni.
Waleria Bednarek w Serocku mieszka od
1967 r., kiedy z rodzinnej Wielkopolski przyjechała do córki i tak została…
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Droga do obwodnicy

Inwestycje gminne
W dniu 10.11.2011 roku została podpisana umowa z wykonawcą, wybranym
w ramach przetargu nieograniczonego - Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski z siedzibą w Wyszkowie.
Celem inwestycji jest zaopatrzenie w wodę
mieszkańców Borowej Góry oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. W ramach
umowy zostanie wybudowane 153,5m sieci
wodociągowej o średnicy 160 mm i 110 mm
oraz 37,5 m przyłączy wodociągowych. Planowany okres realizacji zadania to 24.11.2011
- 31.05.2012 r.
W dniu 16.11.2011 zostały podpisane
trzy umowy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Serock
na następujące zadania:
1. Budowa sieci wodociągowej w Dębem.
Zakres robót obejmuje budowę wodociągu
z rur PVC o średnicy 160 mm na długości
39 mb, z rur o średnicy 110 mm o długości
404 mb, oraz z rur PE o średnicy 160 mm na
długości 382 mb.
2. Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu. Zakres robót obejmuje budowę wodociągu z rur PE na długości 302 mb.

Rozbudowa sieci wodociągowej w tych
rejonach zapewni zapotrzebowanie ilościowe
wody i prawidłową eksploatację, co umożliwi
wybudowanie niezależnych odrębnych przyłączy wodociągowych do każdej nieruchomości.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy
200 mm na długości 201,5 mb.
Należy zaznaczyć, że przedmiotowa inwestycja, realizowana będzie w sąsiedztwie
Jeziora Zegrzyńskiego, stanowiącego ujęcie
dla Wodociągu Północnego, zaopatrującego
w wodę Warszawę. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej wstrzyma proces przenikania
zanieczyszczeń do gruntu, a w konsekwencji
do Jeziora Zegrzyńskiego.
Powyższe inwestycje rozpoczęły się
w dniu 30.11.2011 r. Termin ich wykonania
upływa w maju 2012 roku.
Podpisaliśmy także umowę na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w ulicy Prusa, w Serocku, co miało miejsce
21.10.2011 r. Wybranym, w ramach przetargu nieograniczonego, wykonawcą będzie

Rozbudowa Ośrodka Kultury w Serocku

Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski z siedzibą w Wyszkowie.
Celem inwestycji jest budowa wodociągu
o średnicy zapewniającej zaopatrzenie w wodę wszystkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż ulicy
Prusa, a także zapewnienie ochrony p.poż. do
zewnętrznego gaszenia pożaru. Budowa sieci
kanalizacji umożliwi natomiast skanalizowanie zabudowy jednorodzinnej, zlokalizowanej wzdłuż tej ulicy, do systemu kanalizacji
sanitarnej obrzeża Jeziora Zegrzyńskiego.
W ramach zadania zostanie wybudowane
319 m sieci wodociągowej o średnicy 110 mm
oraz 166,5 m sieci kanalizacyjnej o średnicy
200 mm. Inwestycja umożliwi podłączenie
się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
dziewięciu posesjom. Zakończenie budowy
planowane jest na dzień 31.05. 2012 roku.
Trwają nadal prace nad rozbudową szkoły w Woli Kiełpińskiej i rozbudową Ośrodka
Kultury w Serocku. Inwestycje są na podobnym etapie - murowane są ściany parteru.
Przebieg prac obrazują poniższe zdjęcia.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Rozbudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej

Monitoring jakości wody
Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy
zapewnia dostawę wody w oparciu o jedenaście stacji wodociągowych, połączonych
w jeden układ wspólnej pracy. Nad jakością
dostarczanej wody czuwają służby Zakładu,
wykonując badania wody na stacjach wodociągowych i w wybranych punktach sieci
wodociągowej. Z zewnątrz kontrole nad jakością wody sprawuje Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny. Wykonuje on niezależne
badania jakości wody w punktach na terenie
sieci wodociągowej.
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Częstotliwość wykonywania badań, jak
i ich zakres, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Badania jakości wody, zwane monitoringiem, wykonywane są raz na kwartał, w ramach tzw. monitoringu kontrolnego oraz raz
do roku. jako monitoring przeglądowy.
Na dzień dzisiejszy Zakład warunkowo
do 2013 roku posiada zgodę Sanepid-u na
pobór wody bez uzdatnienia ze stacji w Stasim Lesie, Jadwisinie, Wierzbicy i Serocku

przy ul. Pułtuskiej. Woda w tych stacjach
posiada nieznaczne przekroczenia żelaza
i manganu.
Ostatnie wyniki badań wody z monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego dostępne są na stronie Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego (www.
wodociagiserock.pl) w zakładce „monitoring
jakości wody”.
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Zakładu Wodociągowego
Leszek Błachnio

I stało się. Od kilku tygodni obwodnica
wokół Serocka jest oddana do użytku. To, co
przez wiele lat było marzeniem – stało się rzeczywistością. Nową rzeczywistością, tak bardzo różną od tej, której doświadczało miasto
i jego mieszkańcy przez kilkadziesiąt ostatnich
lat. Charakter Serocka ginął gdzieś pod kołami tirów i setek tysięcy aut, rozjeżdżających
miasto. A teraz cisza i spokój. Jeszcze trudno
się do tego stanu przyzwyczaić, może komuś
wydawać się nawet, że Serock już tak nie tętni
życiem, ale to zapewne stan przejściowy. Nie
wolno nam bowiem zapominać, że cisza i spokój to nie jedyne korzyści z wyprowadzenia
intensywnego i ciężkiego ruchu z miasta. Ważną, kto wie, czy nie najważniejszą, korzyścią
jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
Powinniśmy mieć to szczególnie na uwadze,
zwłaszcza, że udało się nam wygrać swoisty
wyścig o ten nowy komfort życia, o ten spokój
i bezpieczeństwo właśnie. Nie jest tajemnicą,
że środki na budowę dróg i autostrad są wiecznie w budżecie państwa w niedostatku. I angażowane są tam, gdzie istnieją, jak najlepsze warunki do realizacji inwestycji. Nam się udało.
Mając już dawno opracowaną wizję drogi omijającej miasto i mając wstępnie zarezerwowane
tereny – byliśmy gotowi na przyjęcie inwestycji. Wiele miast i miasteczek w Polsce – wciąż
jeszcze czeka na swoją szansę.
Pierwsze plany budowy obwodnicy Serocka pojawiły się w latach 80-tych i znalazły swe
odbicie w pierwszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Co prawda,
przebieg ówcześnie planowanej drogi różnił się
od przebiegu dzisiejszej trasy omijającej miasto, ale ogólna koncepcja była bardzo zbliżona.
Uwzględnienie w planach zagospodarowania
przestrzennego terenów pod przyszłą trasę
skutkowało przede wszystkim powstrzyma-

Fot. GDDKiA
niem zabudowywania tych terenów, bowiem
grunty te, należące do mieszkańców, nie miały
prawa zabudowy. Serocczanie zaczęli się powoli
oswajać z myślą, że zachodnia strona miasta jest
przygotowywana pod realizację obwodnicy.
Ten kierunek działań był kontynuowany podczas prac nad kolejnym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonym w 2001 r. Plan ten zmodyﬁkował wcześniejszy przebieg obwodnicy w kierunku zachodnich granic miasta. Przesunął
także poza miasto, od strony południowej,
początek obwodnicy, która miała zaczynać się
na granicy z Jadwisinem. Również ten plan
skutecznie rezerwował grunty pod przyszłą
drogę, pozbawiając je prawa zabudowy.
Równolegle, w 2001 r., w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęły
się prace nad koncepcją programową budowy
obwodnicy Serocka. W 2003 r. nowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Serocka raz jeszcze zmodyﬁkował przebieg planowanej trasy, przesuwając jej wylot
bardziej na północ, aż do granicy z powiatem
pułtuskim. W ten sposób odciążona od ruchu
kołowego została Wierzbica.
Powstające od lat 80-tych, kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
uwzględniające przebieg przyszłej obwodnicy
oraz rezerwujące skutecznie teren pod przyszłą
inwestycję, były strategicznym posunięciem.
I niewątpliwie, stworzenie warunków do bezkonﬂiktowego pozyskiwania terenów pod budowę było ogromnym atutem Serocka.
W 2004 r. GDDKiA rozpoczęła prace nad
projektem budowlanym obwodnicy. Dwa lata
później, w 2006 r., Wojewoda Mazowiecki
wydał decyzję lokalizacyjną, w ślad za którą
ruszyła procedura pozyskiwania terenów pod
realizację inwestycji. Dzięki zapisom w miej-

Fot. GDDKiA
scowym planie zagospodarowania i przygotowaniu właścicieli gruntów na okoliczność
konieczności ich zbycia – cały proces przebiegł szybko i sprawnie. Ponad 80% z 246
działek przeznaczonych pod budowę, zostało
nabytych na rzecz skarbu państwa w drodze
umowy kupna-sprzedaży, a pozostałe zostały
poddane procedurze wywłaszczenia. W listopadzie 2008 r. uzyskano pozwolenie na budowę, która ruszyła w sierpniu 2009 r.
Tak szybkie i sprawne przeprowadzenie
procesu inwestycyjnego to w dużej mierze zasługa mieszkańców Serocka – ich zrozumienia
dla konieczności realizacji inwestycji. Brak
odwołań, sprzeciwów i protestów pozwolił
na szybkie uruchomienie realizacji inwestycji
i wykorzystanie zagwarantowanych środków
z budżetu państwa. I to głównie mieszkańcom należą się szczególne wyrazy uznania za
ich postawę i współpracę. Podziękowania należą się również wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem i działaniami wspierali
realizację serockiej obwodnicy, a więc Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
pracownikom Urzędu Wojewódzkiego oraz
samemu Wojewodzie Mazowieckiemu.
Przed nami nowe zadanie – musimy
nauczyć się żyć i funkcjonować w tej nowej
rzeczywistości. Duże wyzwanie czeka miejscowych przedsiębiorców i prowadzących
działalność gospodarczą – muszą teraz dołożyć wszelkich starań, aby wzmocnić swoją
pozycję i zdobyć klientów.
Cisza, spokój i większe bezpieczeństwo –
to bezpośrednie korzyści wynikające z istniejącej obwodnicy miasta. Nie jedyne jednak,
nie wolno bowiem zapominać, że to także
nowe szanse na rozwój, które warto mądrze
wykorzystać. To zadanie głównie dla właścicieli terenów przylegających do obwodnicy.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Zmiany w organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Jadwisinie
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Jadwisinie,
w zakresie ustanowienia na odcinku od drogi
dojazdowej (wzdłuż ekranów akustycznych)
do ul. Akacjowej, strefy zamieszkania. Wprowadzane zmiany są wynikiem kierowanych
przez władze szkoły podstawowej oraz rodziców wniosków o poprawę bezpieczeństwa poruszania się dzieci w drodze do szkoły.
Informujemy jednocześnie, że ustanowienie

strefy zamieszkania powoduje istotne zmiany,
zarówno w ruchu pieszych, jak i pojazdów. Na
odcinku ulicy oznakowanej znakami D-40 (strefa zamieszkania) i D-41 (koniec strefy zamieszkania) obowiązuje ograniczenie prędkości do
20 km/h, zakaz zatrzymywania w miejscach do
tego nie wyznaczonych, tj. nie oznakowanych
znakiem D-18 (parking) oraz, co najważniejsze
z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci, pierwszeństwo pieszych przed pojazdami. Oznacza to,
że kierowca ma obowiązek zachować szczególną

ostrożność wjeżdżając w tak oznakowany odcinek ulicy i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który ma prawo przekraczać jezdnię w dowolnym,
nie wyznaczonym do tego celu miejscu.
W związku z wprowadzonymi zmianami
na ul. Szkolnej, należy spodziewać się w początkowym okresie ich obowiązywania, częstszych
patroli służb Straży Miejskiej oraz Policji. Prosimy zatem o przestrzeganie przepisów prawa
o ruchu drogowym oraz zastosowanie się do
znaków.

Remont bazy turystycznej PTTK w Jadwisinie
Zaalarmowani przez lokalną społeczność
o zaniedbanym, popadającym w ruinę obiekcie, stanowiącym własność PTTK w Jadwisinie,
urzędnicy gminni podjęli starania w celu zobowiązania właściciela obiektu do poprawy stanu
technicznego budynku, który z uwagi na wieloletnie zaniedbania i brak bieżących prac remontowych szpecił najbliższe otoczenie. Stan nieruchomości, zlokalizowanej bezpośrednio nad brzegiem
Jeziora Zegrzyńskiego, niekorzystnie wpływał na
wizerunek gminy Serock, dbającej o zachowanie
rekreacyjno-turystycznego charakteru.
W ubiegłych latach minionego wieku, obiekty turystyczne PTTK tętniły życiem, tworząc
jeden z najlepszych ośrodków turystycznych na
terenie naszej gminy. Jednakże w wyniku pogarszania się koniunktury na usługi turystyczne
zaczęły podupadać ﬁrmy turystyczne o uznanej
renomie a wraz z nimi obiekty turystyczne, cieszące się kiedyś dużym zainteresowaniem turystów. Na terenie gminy istnieją liczne obiekty,
realizujące usługi hotelowe, jednak brakuje wciąż
bazy turystycznej, dedykowanej turyście z mniej
zasobnym portfelem. Jest to jeden z powodów,
dla których gmina przez ostatnie 6 lat czyniła
starania w celu zobowiązania PTTK do podjęcia działań naprawczych, co było zadaniem dość
mocno utrudnionym, gdyż modernizacja obiektu
wiąże się z koniecznością zaangażowania wielomilionowych nakładów inwestycyjnych, których
to środków PTTK nie było w stanie wygospo-

darować we własnym zakresie. Po kilku latach
poszukiwań udało się jednak znaleźć inwestora
strategicznego, który będzie współuczestniczył
w kompleksowej modernizacji obiektu, która
przywróci ponownie bazę PTTK dla różnych
form turystyki i wypoczynku.
W efekcie podjętych działań powstanie całoroczny obiekt, świadczący usługi noclegowo-gastronomiczne, szkoleniowe, a także usługi
związane z obsługą turystyki wodnej, w tym
korzystających z portu jachtowego. Remont kapitalny obejmować będzie renowację istniejącej
zabudowy oraz remont kapitalny pomieszczeń
wraz z wymianą i odtworzeniem infrastruktury
technicznej.
Prace remontowe rozpoczęto w lipcu b.r.
i potrwają do końca 2013 roku.
Joanna Gwadera, kierownik Ref. GGiPP

Z ostatniej chwili

Z rozmowy z Wiesławem Cichym, dyrektorem Zarządu Majątkiem PTTK wynika, że instytucji mocno zależy na przywróceniu dawnej
funkcjonalności obiektu w Jadwisinie. Wiesław
Cichy tłumaczył dotychczasowy brak działań koniecznością zaangażowania środków w innych
regionach kraju, gdzie istniejące i funkcjonujące
wciąż obiekty, należące do PTTK nie spełniały
rygorystycznych wymagań w sferze zabezpieczeń
ekologicznych (chodzi tu o gospodarkę odpadami
i kwestie oczyszczania ścieków). Dyrektor Zarządu

Majątkiem deklaruje, że PTTK zależy szczególnie
na ratowaniu dawnej stanicy wodnej, gdyż jest to
jedyny obiekt należący do PTTK w tym rejonie.
Aby jednak ratować to, co pozostało należy zaangażować wielomilionowe środki, którymi PTTK
jednak nie dysponuje. Jedynym sposobem na
ratowanie obiektu było wydzierżawienie go. Partnerem PTTK i wieloletnim dzierżawcą stanicy jest
Towarzystwo Inwestycyjne Platan Group.
Prace, obecnie trwające na terenie obiektu,
mają charakter czysto remontowy i renowacyjny. Nie przewiduje się rozbudowy istniejących
budynków. Największym problem obecnie – jak
mówi dyr. Cichy – jest rozwiązanie kwestii zapewnienia wody oraz problem odbioru ścieków.
Na terenie obiektu istnieją dwie studnie głębinowe, powstałe jednak jeszcze przy budowie stanicy, w latach 50-tych. Obecnie trwa sprawdzanie
stanu wody i wieści nie są optymistyczne – zasoby jednej ze studni już zostały negatywnie zaopiniowane przez Sanepid.
Wiesław Cichy jest jednak dobrej myśli i uważa, że 1.5 roku, które zostało do planowanego
otwarcia obiektu w 2013 r., to wystarczający czas,
aby rozwiązać wszelkie pojawiające się problemy.
Planowany obiekt ma mieć charakter obiektu całorocznego, w standardzie minimum dwugwiazdkowym, nastawionym w sezonie letnim
na recepcję turystyki jachtowej, a przez pozostałą część roku świadczącym obsługę turystyczną
wszystkim zainteresowanym.

Zasady przyznawania medalu „za zasługi dla Miasta i Gminy Serock”
W związku z pojawieniem się wśród opinii
publicznej błędnej informacji o zasadach przyznawania medalu „za zasługi dla Miasta i Gminy Serock” informujemy, że Uchwałą Nr 308/
XXXIX/05 z dnia 16 maja 2005 r. Rada Miejska w
Serocku ustanowiła wzór oraz zasady przyznawania medalu „za zasługi dla Miasta i Gminy Serock”.
Zgodnie z jej brzmieniem medal ten jest nadawany przez Radę Miejską w Serocku osobom
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ﬁzycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, w
tym również z zagranicy. Nadaje się go osobom,
które całokształtem swej działalności zawodowej
lub społecznej przyczyniły się do gospodarczego,
kulturalnego lub społecznego rozwoju Miasta i
Gminy Serock. Z wnioskiem do Rady Miejskiej
o przyznanie tego medalu mogą występować:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, komi-

sje rady oraz grupa co najmniej 4 radnych, Burmistrz Miasta i Gminy Serock, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy oraz osoby
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej. Z całą stanowczością pragniemy podkreślić, że uchwała ta daje możliwość
uhonorowania wszelkiej bezinteresownej działalności społecznej.
Rafał Karpiński, Kierownik RMP

Mateusz i jego taneczna pasja
Mateusz Ostrzeniewski ma 15 lat, chodzi
do trzeciej klasy gimnazjum, uczy się i mieszka
w Serocku. Pierwsze kroki na parkiecie w serockim Ośrodku Kultury stawiał mając 10 lat.
O udzielenie wywiadu poprosiłam Mateusza,
po przeczytaniu artykułu na temat Festiwalu
Tańca Towarzyskiego „O puchar Burmistrza
Wyszkowa”, który odbył się w końcu października br.
„To było życzenie mojej siostry Magdy. Zaprowadziła mnie na tańce, żebym nie spędzał
zbyt dużo czasu w domu” - odpowiedział na
pytanie o powód zainteresowania tańcem. Na
początku traktował go jako zabawę i sposób
na spędzanie wolnego czasu. Teraz taniec stał
się już pasją. Mateusz tańczy w dwóch stylach:
standardowym i latynoamerykańskim. „Najbardziej odpowiadają mi tańce standardowe,
nie wiem, może dlatego…, że lepiej się w nich
czuję” - mówił, zapytany o taneczne preferencje. „Mateusz turniejowo tańczy z Karoliną
Bojarską. Trenują trzy razy w tygodniu, po
2 godziny, w Warszawie. Są członkami Studia
Tańca eMKa, które prowadzę wspólnie z Marcinem Lemieszkiewiczem. Obecnie posiadają
klasę taneczną C w obydwu stylach tanecznych i niewiele brakuje im do kolejnej, wyższej
klasy B” - powiedziała Marta Kubizna, trenująca Mateusza od początku jego tanecznej drogi.
Mateusz w parze z Karoliną tańczy od roku.
W wyborze partnerki pomogli mu trenerzy.
„To była dobra decyzja. Karolina jest pracowita
i razem dążymy do osiągnięcia jak najlepszych
wyników na turniejach tanecznych. Bardzo lubię z nią tańczyć” - mówi Mateusz. Oprócz treningów w warszawskim studio, Mateusz dwa
razy w tygodniu ćwiczy w serockim Ośrodku
Kultury, tańcząc z Olą Bartnicką. Profesjonalny taniec wymaga ogromnej pracy i determinacji. Treningi prowadzone są przez cały rok
szkolny, a wakacje to kilkutygodniowe obozy
treningowe. Zimowa przerwa feryjna to także
czas na intensywną pracę, ale Mateusz się nie
skarży, trenując wtedy od rana do wieczora.
W tańcu towarzyskim niesłychanie ważne są stroje tancerzy, ale i tu są pewne regulacje. Mateusz tłumaczy, iż „W wyborze stroju
do tańca partner w mojej kategorii (14-15 C)
ma małe pole do popisu, ponieważ jest ograniczony przepisami: do standardu spodnie
i kamizelka, biała koszula i mucha. Do tańców
latynoamerykańskich - czarne spodnie i body.
Dopiero wyższym klasom tanecznym przysługują niejako kolorowe kreacje, zdobione błyszczącymi kamieniami”.
Marta Kubizna, zapytana o cechy urodzonego tancerza, odpowiedziała zdecydowanie „Pra-

cowitość przede wszystkim. Taniec, na pewnym
etapie, to ciężka praca, która wymaga od tancerza świetnej kondycji, świadomości własnego
ciała i konieczności przekraczania własnych
barier. Do tego jeszcze wytrwałość i determinacja. Talent to nie wszystko. Wytrwałe treningi to
podstawa, praca rozwija talent i to praca przynosi nowe umiejętności. Ale tancerz, marzący
o sukcesach, musi mieć jeszcze to „coś”. I Mateusz to ma”. Zdaniem trenerki, Mateusz jest przy
tym osobą bardzo skromną i dość nieśmiałą,
a kolegom i koleżankom z Ośrodka Kultury zawsze służy pomocą. Z grupą turniejową tworzy
jedną, dużą rodzinę, w której wszyscy się wzajemnie wspierają.
Tydzień młodego tancerza to codzienne
treningi w dni powszednie, a weekendy upływają pod znakiem turniejów. „Niemal w każdy
weekend biorę udział w ogólnopolskich turniejach tańca, które odbywają się w wielu miastach
Polski. To okazja do zdobycia punktów, aby
awansować do wyższej klasy tanecznej. Muszę
jeszcze, w każdym stylu, stanąć dwukrotnie na
„pudle”, aby uzyskać klasę „B”. Moim największym osiągnięciem jest zdobycie pierwszego
miejsca w pucharze okręgu mazowieckiego
w Wyszkowie, w ostatnie weekend października. Był to turniej Grand Prix Polskiego Towarzystwa Tanecznego, w którym startowało aż
300 par tanecznych z całej Polski. Z Karoliną
tańczyliśmy w dwóch stylach – w standardzie
zajęliśmy czwarte, a następnie pierwsze miejsce. W łacinie, czyli latynoamerykańskich tańcach – trzecie i pierwsze. Możemy też pochwalić się pierwszym miejscem podczas turniejów
w Zielonce i Mławie”.
Niezwykle istotną rolę w realizowaniu pasji
Mateusza odgrywają jego rodzice, którzy wspierają syna w jego poczynaniach. Mateusz sam
podkreśla, że bez rodziców nie osiągnąłby nic.
„Trzy razy w tygodniu wożą mnie na treningi do
Warszawy. Towarzyszą mi podczas wszystkich
turniejów głośno kibicując. Chyba są bardzo

dumni ze mnie i nie ukrywają tego, ponieważ
otwarcie chwalą się moimi sukcesami”.
Nie można też zapominać o trenerce – to
ona konsekwentnie i wytrwale, czasem nawet
bezwzględnie prowadzi Mateusza taneczną
drogą. Marta Kubizna współpracę z serockim Ośrodkiem Kultury rozpoczęła w 2008 r.,
przejmując po swej poprzedniczce grupę
dziewcząt, zwaną OKTATO, z którą stworzyła
układ, zbudowany w stylu kabaretu. „Dziewczęta występowały w gorsetach, piórach,
frędzlach i oczywiście kabaretkach – mówi
uśmiechając się. „Do drugiej grupy, OKTATKI, miał wtedy miejsce nabór dzieci w wieku
9-13 lat. Obecnie prowadzę trzy grupy – dla
dzieci początkujących w wieku 7-13 lat, dla
kontynuujących 8-13 latków oraz kontynuującej młodzieży w wieku13-15 lat. Istnieją też
dwie grupy dla dorosłych - początkująca i zaawansowana.” Zajęcia z tańca towarzyskiego,
prowadzone przez Martę Kubiznę, obejmują
styl standardowy i latynoamerykański. Dzieci
uczą się nie tylko konkretnych układów, które
możemy podziwiać podczas serockich imprez,
ale także wszystkiego, co umożliwi i ułatwi im
start w turniejach tańca w kategoriach hobby.
Kiedy zacząć naukę? Zdaniem Marty Kubizny – im wcześniej, tym lepiej. Nie należy jednak
przesadzać, gdyż taniec wymaga wytrwałości
i determinacji, a sukces bywa odroczony w czasie, co może być trudne dla najmłodszych dzieci.
Patrząc na sposób poruszania się młodych
tancerzy, na ich swobodę, na pewien styl – warto tańczyć. Nawet jeśli niepisany nam sukces na
turniejowych parkietach - warto tańczyć.
Mateusz oraz jego trenerzy, Marta Kubizna
i Marcin Lemieszkiewicz, zachęcają i zapraszają do spotkania z tańcem na zajęciach w serockim Ośrodku Kultury.
Przygotowała Beata Roszkowska
Fot. domowe archiwum Mateusza
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W wyniku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. nastąpiła
symboliczna strata dla wsi, bowiem nazwa Leśniczówka
Święcienica została zmieniona na Wola Smolana osada
leśna.

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Dwa krzyże obok siebie. Do dużego odprowadzano
zmarłych, przed odwiezieniem ich do kościoła w Serocku. Mały postawiony został na pamiątkę pochowanych
we wsi żołnierzy, prawdopodobnie niemieckich, choć
– jak mówią mieszkańcy, gdzieś przy szosie była mogiła
żołnierzy radzieckich.

Odcinek 20 - ŚWIĘCIENICA

Święcienica -pogańska czy chrześcijańska?

Kilka lat temu, mieszkańcy znaleźli dwa nieśmiertelniki
oraz papierośnicę żołnierzy niemieckich poległych w czasie walk na przyczółku serockim w 1944 r. Zostały one
przekazane Fundacji Polsko-Niemieckiej „Pojednanie”,
która przesłała je dalej do Niemiec.

Nazwa tej wsi była kłopotliwa od lat. Stąd też różne jej zapisy, przywołując choćby, m.in. Świencennica, Święcennica, Święciennica itp. Dopiero
zupełnie niedawno utrwaliła się i została przyjęta urzędowo obowiązująca forma nazwy Święcienica, ale jeszcze w wielu dokumentach, będących
w posiadaniu mieszkańców, funkcjonują jej różne wersje.
Według Zygmunta Glogera, pochodzenie tej nazwy
może mieć charakter pogański, związany ze świętym gajem.
W religii wielu ludów pogańskich, nie tylko Słowian, święty
gaj, składający się z gęstwiny drzew i ich konarów, traktowany był jako naturalny przybytek bogów oraz miejsce ich kultu,
w związku z czym, drzewa tych gajów były święte i nietykalne.
Przekazy źródłowe, dotyczącej naszej Święcienicy są późne,
bo pochodzą dopiero z przełomu XVIII i XIX wieku, dlatego
związek z pogaństwem wydaje się być wątpliwy, aczkolwiek
w przekazie kultury ludowej - możliwy. Można przypuszczać,
że skoro nazwa ta etymologicznie bliższa jest wyrazowi „święcenie” to może powinno łączyć się ją z chrześcijańskimi obrzędami poświęcenia miejsca lub pokarmów wielkanocnych?
Ze względu na dość znaczną odległość, jaka dzieliła Zabłocie,
Guty, Zalesie Borowe, Wólkę Zaleską i Powielin od kościoła paraﬁalnego w Serocku, mogło to być miejsce, np. leśna polana,
w którym święcono pokarmy wielkanocne, przynoszone przez
mieszkańców tychże wsi. Jeszcze przecież całkiem niedawno
księża przyjeżdżali do Zabłocia nie tylko święcić pokarmy, ale
również odprawiać msze święte. Możliwe więc, że to dobry
trop ku prawidłowej etymologii nazwy Święcienica.

Sama wieś powstała pod koniec XVIII w., gdy
właścicielem dóbr Zabłocie był Kazimierz Szydłowski,
podkomorzy ciechanowski. Pierwszy raz w źródłach parafialnych jej nazwa pojawiła się w 1805 r. oraz kilkanaście lat później w aktach wizytacji z 1817 r. Początkowo
zamiennie używano nazwy Budy Święcienica, co wiązało się z zagospodarowywanie puszczy, wyrębem drzew
oraz wyrobem smoły, węgla drzewnego i popiołów.
Ludzi zajmujących się tym nazywano budnikami. Jednym z nich był, pracujący tu w. 1824 r., węglarz Dominik
Orłowski. W okresie Księstwa Warszawskiego próbowali
osiąść tu przedstawiciele rodzin okolicznej szlachty,
ale zdaje się, że nie podołali trudnym warunkom. Od
1806 r. zastawnym posiadaczem Zabłocia i Święcienicy
był Antoni Budny, a po nim jego córka Tekla z mężem
Franciszkiem Niżyńskim. Z tego okresu też dostępny jest
opis dóbr. W 1827 r. zapisano: ”Święcienica przyległość
w granicach Zabłocia nad błotami przy granicy Zalesia
sytuowana”. Zajmowała ona obszar 1 włóki, 5 mórg i 175
prętów (ok. 20 ha), w jednym polu z gruntami klasy II
i III. Osadzony był na nich czynszownik Michał PiszczaStanisław Przybysz w czasie służby
wojskowej w 13 pp w Pułtusku
(zakład fot. R. Joskowicz)

Ausweis Pauliny Przybysz
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towski. Znajdowały się tu wówczas 2 chałupy, stodoła,
chlewy i studnia. Informacja ta nie jest jednak do końca
ścisła, bo z innych źródeł wiemy, że 1822 r., w domu nr 1
mieszkał kolonista Wincenty Kuliński z rodziną, a pod nr
2, również kolonista, Stanisław Kostewicz z rodziną.
Prawdziwy żywot wsi zaczyna się w drugiej połowie
XIX w., gdy we wsi pojawiają się, osiadłe zresztą do dziś,
rodziny Miniszewskich z pobliskiego Zabłocia, Przybyszów
i Walczaków, a nieco później Kozarzewskich z Zalesia Borowego, Czajkowskich z Nuny i Sieńkowskich z Wierzbicy.
Na początku XX w. największe gospodarstwo należało
do Bronisława Przybysza, który ożenił się z Pauliną Łaniewską z Marynina, córką byłego wójta gminy Zegrze, Hilarego
Łaniewskiego. Tę rodzinę wyjątkowo mocno dotknęły okrucieństwa II wojny światowej.

Bronisław i Paulina Przybyszowie
Ich dwaj synowie, zięć oraz jego dwaj bracia, zginęli
w zbiorowej egzekucji członków organizacji podziemnej,
w serockim wąwozie 28 lutego 1941 r. Młodszy z synów,
Zygmunt, w chwili egzekucji miał niecałe 17 lat i w 1939 r.
zdążył ukończyć 7 klasową szkołę w Serocku.
Starszy – Stanisław, urodzony w 1911 r., odbył służbę
wojskową w 13 pp w Pułtusku i pracował w Warszawie jako
strażnik. Zamordowany został też ich szwagier, mąż siostry
– Marianny, Henryk Kępski, urodzony w 1910 r. i pochodzący ze wsi Dąbrowa w paraﬁi Smogorzewo. Był on właścicielem dużej pasieki w Dąbrowie i kupcem w Pułtusku,
ale wraz z żoną i malutkim synkiem Januszem mieszkali
w Święcienicy. Razem z Henrykiem zginęli dwaj jego bracia
Marian Bernard i Czesław Antoni Kępscy. Zginął również
przyjaciel Przybyszów, Władysław Gmitrzak, syn gajowego
z Woli Smolanej, pracujący jako listonosz w Serocku.
W działaniach wojennych 1944/1945 zostały zniszczone wszystkie istniejące zabudowania – 6 domów i 24 budynki gospodarcze. W 1946 r. w dwóch bunkrach mieszkało
10 osób i gmina przydzieliła wsi barak mieszkalny. Liczba
gospodarzy w Święcienicy nie uległa mimo wojny zmianie
i swe gospodarstwa posiadali nadal Bronisław Przybysz
(22 ha), Antoni Miniszewski (13,50 ha), Stanisław Czaj-

Rodzina Przybyszów przed swoim
domem w Święcienicy

Bryczką do ślubu Henryk Kępski
i Maria Przybysz 1938

Krzyże koło domu p. Przybyszów

Legitymacja radnej
Marianny Krzyczkowskiej
kowski, Antoni Sieńkowski i Adam Walczak (po 10 ha) oraz
Wacław Kozarzewski (7,50 ha).
W roku szkolnym 1945/1946 w dwóch izbach uruchomiono dwuklasową szkołę, ale szybko zastąpiła ją szkoła
w Zabłociu. Pierwszy sołtysem wsi po wojnie był Stanisław
Czajkowski, a radnym gminnym Adam Walczak. Później
radną w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Woli Kiełpińskiej
oraz w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Warszawie była
Marianna z Przybyszów Krzyczkowska (primo voto Kępska),
a działalność w odrodzonym samorządzie kontynuowała
jako sołtys Święcienicy, jej córka Zoﬁa Przybysz.
W 1954 r., w trakcie zmian administracyjnych, gminę
Zegrze planowano podzielić na trzy gromady i jedną z nich
miała być właśnie Święcienica. W jej skład miało wejść 8 sołectw – Budy Pobyłkowskie, Guty, Kępiaste, Stanisławowo,
Święcenica, Wola Smolana, Zabłocie i Zalesie Borowe. Osta-

tecznie jednak tej jednostki administracyjnej nie utworzono, gdyż część wsi wolała należeć do gromady Wola Kiełpińska i była zdecydowanie przeciwna pewnemu wyróżnianiu
liczącej najmniej mieszkańców Święcienicy.
Współcześnie wieś mocno się zmienia. Ulice zyskują
nazwy, powstaje sieci wodociągowa.
Sławomir Jakubczak

Stara stodoła p. Kozarzewskich
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Wspomnienie o profesorze Jakubie Goldbergu
Zmarł historyk serockich Żydów
W dniu 15 listopada 2011 r. zmarł w Jerozolimie Jakub Goldberg, wybitny historyk,
były profesor Uniwersytetu w Jerozolimie,
były adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego, członek PAN i dr honoris causa Uniwersytetu
Warszawskiego. Jego bibliograﬁa zawiera
szereg ważnych i liczących się książek i artykułów. W tej ogromnej liczbie publikacji,
jedną z pierwszych, powstałych po osiedleniu w Izraelu, był rozdział w Księdze Żydów
Serockich pt. „Sefer Serotzk”, wydanej w Tel-Awiwie w 1973 r. W tym rozdziale, obejmującym okres do 1864 r., opisał najdawniejsze
dzieje Żydów w Serocku, w oparciu o źródła
ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Daw-

nych w Warszawie, przede wszystkim z zespołu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych,
zespołu Centralnych Władz Wyznaniowych
oraz z zakroczymskich ksiąg grodzkich. Tekst
ten do dziś zachował wartość naukową i sta-

nowi ważny i niezastąpiony przyczynek do
historiograﬁi dziejów miasta Serocka.
Przed laty miałem przyjemność poznać
Profesora. Było to jesienią 1983 r., w pracowni naukowej Archiwum Państwowego
w Krakowie, mieszczącego się na Wawelu.
W ramach przygotowywania doktoratu nt.
„Środowiska dworskiego pierwszych Jagiellonów”, prowadziłem kwerendę w krakowskich
księgach sądowych, a Profesor zbierał materiały do publikacji nt. przywilejów dla Żydów
w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Nie znałem
jeszcze wówczas tekstu Profesora Goldberga
o Serocku. To spotkanie miałoby wówczas zupełnie inny przebieg...
Sławomir Jakubczak

13 grudnia 1981 – 30 lat w pamięci
Pierwsza myśl, że z telewizorem coś nie
tak. Mała złość. Potem większy niepokój, bo
u sąsiadów podobnie. Złośliwość rzeczy martwych nie mogła być aż tak ogromna.
Kiedy nadeszło wyjaśnienie, niepokój nie
zmalał, a tylko przybrał na sile.
Ekrany odbiorników zamigotały, by przekazać komunikat. 13 grudnia. Stan Wojenny.
Polacy zapamiętali przenikliwy chłód, nagły strach, może złość? Dotychczasowa sytuacja w kraju była trudna. Ale po sierpniu
1980, kiedy podpisane zostały porozumienia
sierpniowe, wydawało się, że jest szansa na
normalne, zwyczajne życie w poszanowaniu
praw człowieka. Tylko co niektórzy mieli
świadomość, że zgoda rządu na postulaty
sierpniowe to tylko manewr polityczny.
Nocą z 12 na 13 grudnia SB i milicja

zaczęły aresztowania wśród działaczy Solidarności. Na ulicę wyjechało 1750 czołgów
i 1900 pojazdów opancerzonych. Do akcji zaangażowano blisko 100 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy milicji. Pokaźna armia skierowana przeciwko państwu i narodowi.
Stan wojenny, wprowadzony przez gen.
Jaruzelskiego, na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, podjętej
niejednogłośnie, z naruszeniem Konstytucji, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (pozakonstytucyjnego
tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych
władz państwowych), poparty przez Sejm
PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 r.,
wciąż budzi emocje. I wśród tych, którzy
pamiętają ten grudniowy poranek i wśród

tych, którzy nie mają prawa go pamiętać,
ale korzystają z prawa, aby wiedzieć. Ale
nie wie nikt, co stałoby się, gdyby wypadki
przyjęły inny bieg. Spekulacjom końca nie
będzie.
Trudno jednak zapomnieć milczące telefony, wojsko na ulicach, godzinę milicyjną.
I choć pamięć ludzka bywa sprzymierzeńcem,
wyrzucając poza nawias traumy i krzywdy,
to tych 586 dni z pamięci Polaków nie usunie żadna siła. Obawa. Lęk. Niepokój. Ale
i przewrotne przekonanie, że tak dalej być nie
może, że zmienić się musi wszystko…
Stan nadzwyczajny został zawieszony 31
grudnia 1982 roku, a ostatecznie zniesiono
go 22 lipca 1983 r. W powszechnym odczuciu
Polaków trwał jednak aż do 1989 r. Do pierwszych wolnych wyborów.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Serocku w konkursie „Otwarta ﬁrma”

Fot. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
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Szkoła Podstawowa w Serocku od dwóch
lat bierze udział w ogólnopolskim projekcie
„Otwarta ﬁrma”, realizowanym w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości,
który jest obchodzony jednocześnie w ponad 100 krajach. Pomysłodawcami ŚTP są
premier Wlk. Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make
Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem całego przedsięwzięcia jest
wypracowanie i promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi oraz przy-

gotowanie uczniów do podejmowania decyzji
edukacyjnych i zawodowych.
W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów,
nauczycieli i przedsiębiorców do udziału
w projekcie „Otwarta ﬁrma”. Dla przedsiębiorstwa to okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku
lokalnym. Szkoła otrzymuje zaś możliwość
wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej
o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów
do wejścia na rynek pracy. Projekt składa się

z czterech modułów, dostosowanych do poszczególnych etapów edukacji:
- szkoła podstawowa, klasy I-III „Poznajemy zawody w miejscu pracy”
- szkoła podstawowa, klasy IV-VI „Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy”
- gimnazjum „Zawody w mojej okolicy”
- szkoła ponadgimnazjalna „Biznes przy
tablicy”.
Działania uczestników wspiera Komitet Honorowy, którego przewodniczącym
jest Wicepremier RP Waldemar Pawlak oraz
wspomniana już Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, na czele ze Zbigniewem
Modrzejewskim.
W III edycji projektu uczestniczyło
ponad 54 733 uczniów z 378 szkół, a swoje drzwi otworzyło 1135 przedsiębiorstw
i instytucji, goszcząc u siebie dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych lub
odwiedzając młodzież w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie młodszych klas
szkoły podstawowej w Serocku brali udział
w module pn. „Poznajemy zawody w miej-

scu pracy”, tematycznie dostosowanym do
pierwszego etapu edukacyjnego. Spotkania
w zakładach pracy odbywały się w ramach
zajęć z bloku „Młody Biznesmen”, realizowanych w projekcie „Każdy może zostać
Omnibusem”. Te wycieczki do przedsiębiorstw były bardzo interesujące dla dzieci,
które mogły dowiedzieć się na czym polega
praca w danym zawodzie, jak długo i gdzie
trzeba się uczyć, aby móc go wykonywać.
Udział w projekcie pozwolił na nawiązanie
bliższych kontaktów z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami. To dzięki ich życzliwości i przychylności oraz zaangażowaniu
trenerów zajęć, uczniowie mogli odwiedzić
Bank DnB Nord, Urząd Pocztowy, Zakład
Fryzjerski „Lorien” A.B. Karpik, Cukiernię
„Pychotka” oraz spotkać się z paniami, prowadzącymi własne firmy, Katarzyną Pawlicką i Moniką Kalinowską.
Uroczyste podsumowanie konkursu
i ogłoszenie zwycięzców odbyło się 14 listopada 2011 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, podczas inau-

Fot. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
guracji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce.
Koordynator projektu, Marta Oleksiak,
odebrała z rąk Ministra Mirosława Sielatyki,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Ministra Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP, nagrodę dla Najaktywniejszej
Szkoły, biorącej udział w projekcie „Otwarta
ﬁrma” 2010.
Marta Oleksiak
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Serocku

Jesień dobra na pasje, pasje dobre na jesień…
Jeszcze do 16 grudnia zapraszamy, do serockiego ratusza, na wystawę malarstwa, autorstwa słuchaczy Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na której swoje prace
prezentują:
- Alicja Tochowicz - nestorka grupy malarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Maluje farbami olejnymi, najczęściej pejzaże.
Zajmuje się także tkactwem - na wystawie
prezentuje również swoje gobeliny.
- Krystyna Milanowska - farby i kredki
były w jej szuﬂadzie od zawsze, ale czas na malowanie i rysunek znalazła dopiero po zakończeniu pracy zawodowej. Malowanie olejnych
pejzaży przynosi jej odpoczynek, relaksuje

i odpręża, zwłaszcza jeśli tworzy w plenerze.
Chętnie wykorzystuje również inne techniki
plastyczne, np. rysunek tuszem, pastele.
- Zdzisława Petasz lubi malować pejzaże,
a jej ulubiona technika to olej na płótnie.
- Danuta Sarat - maluje od 3 lat, ulubiona
technika to olej i acryl.
- Elwira Nowakowska wykorzystuje olej
i acryl, maluje od 3 lat.

- Helena Mazur - malarstwem interesuje
się od dawna, a od 2 lat uczestniczy w zajęciach malarskich LUTW. Wybiera farby olejne
i wodne, maluje pejzaże.
- Bożena Łabiak od 2 lat uczestniczy w zajęciach malarskich Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Swoje obrazy maluje farbami olejnymi,
najchętniej pejzaże. Malowanie było jej pasją
od zawsze, ale dopiero teraz ma na to czas.

- Anna Kunicka - maluje już od kilku
lat. Zaczynała od pejzaży w technice olejnej,
po pewnym czasie zaczęła malować portrety pastelami. Z najtrudniejszą - jej zdaniem
- akwarelą - mierzy się nieustanie. Od blisko
roku bierze udział w zajęciach malarskich
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wystawione prace powstały na warsztatach plastycznych LUTW pod kierunkiem
pracowników Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, mgr sztuki Roberta Kurzaja
i Macieja Deji, w latach 2009-2011. Wystawa dostępna jest od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy urzędu. Istnieje możliwość kupna wystawionych prac.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Obchody Święta Niepodległości
Święto odzyskania przez Polskę niepodległości, symbolicznie obchodzone 11 listopada, co nawiązuje bezpośrednio do przejęcia
władzy przez marszałka Piłsudskiego i stworzenia jednego, stołecznego ośrodka władzy,
jest w kalendarzu narodowych świąt polskich
świętem najważniejszym. Cenimy sobie wolność jako wartość najwyższą i mimo wielu
historycznych zawieruch pragnienie niezależności i pełnej suwerenności żyje wciąż w Polakach. W dzisiejszych czasach, kiedy polska
wolność i niezależność nie są zagrożone, nie
ustaje jednak w Polakach potrzeba manifestowania przywiązania do owych wartości
i każde święto narodowe jest pieczołowicie
celebrowane. Serockie obchody Święta Nie-

wiatu - Olga Wierzbicka, Waldemar Jaroń
oraz Sławomir Osiwała, radni Rady Miejskiej w Serocku, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta i gminy
Serock oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Po odśpiewaniu hymnu, dr Jolanta Załęczny z Muzeum Niepodległości w Warszawie, podczas autorskiej
prezentacji, zatytułowanej „Polsko, nie jesteś
Ty już niewolnicą” wprowadziła wszystkich
w historyczny klimat polskiej drogi do niepodległości.
W trakcie sesji została jednogłośnie przyjęta uchwała okolicznościowa w sprawie
uczczenia 93 rocznicy odzyskania przez Rzeczypospolitą Polską niepodległości w roku

Fot. kpt. Krzysztof Baran
podległości od lat biegną dwutorowo – oﬁcjalnym uroczystościom towarzyszą imprezy
sportowe o wieloletniej już tradycji, wspominając choćby serocki Bieg Niepodległości.
Tegoroczne oﬁcjalne uroczystości, związane z obchodami 93-rocznicy odzyskania
niepodległości, rozpoczęły się uroczystą sesją Rady Miejskiej w Serocku. Wzięli w niej
udział przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie, Szymon Rosiak, radni Rady Po-
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1918. Tradycyjnie już w Serocku, uroczyste
sesje Rady Miejskiej są okazją do wręczenia
nagród i wyróżnień mieszkańcom gminy Serock, szczególnie zaangażowanym w życie
lokalnej społeczności. Nagrodę otrzymała
Maria Radomska, instruktor śpiewu serockiego Ośrodka Kultury za pracę z młodzieżą
i udział w życiu kulturalnym Serocka oraz zawodnicy drużyny seniorów Sokoła OSiR Serock - Krzysztof Szymański, Dominik Pakieła,
Bartosz Szydłowski, Piotr Malinowski i Michał
Wiśniewski. Wyróżnienie otrzymała Beata
Mularska, która, mieszkając od niedawna na
terenie gminy Serock, zdążyła już aktywnie
włączyć się w życie serockiej społeczności organizując kilkakrotnie imprezy o charakterze
sportowym i kulturalnym. Tak jak podczas
ubiegłorocznej, tak i podczas tej sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Artur
Borkowski, wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock, Sylwestrem Sokolnickim, wręczyli
pierwsze dowody osobiste. Wśród wstępują-

cych w dorosłość osiemnastolatków byli Marta
Brodnicka, Konrad Brodnicki, Joanna Dukowska, Katarzyna Jakubczak, Radosław Kmiołek,
Anna Kwaśniak, Karolina Pawłowska, Mateusz
Popowski, Karolina Słupecka, Kinga Tyczyńska
i Igor Wilusz. Przed oﬁcjalnym zakończeniem
uroczystej sesji głos zabrał burmistrz Sylwester Sokolnicki, który podkreślił – że wolność
nie jest dana raz na zawsze, że czas pokoju nie
zwalnia nas z pielęgnowania pragnienia i potrzeby suwerenności i niezależności. To wartości najwyższe, a patriotyzm manifestuje się nie
tylko walką wręcz, lecz codziennym życiem
w poszanowaniu polskości i uznaniu dla najwyższych wartości narodowych.
Po sesji została odprawiona w serockim kościele paraﬁalnym msza za ojczyznę,
celebrowana przez ks. Jana Kasińskiego,
po której na rynku odbył się uroczysty capstrzyk z udziałem kompanii honorowej CSŁiI
w Zegrzu. Przy tablicy, upamiętniającej poległych i pomordowanych w walkach za ojczyznę, wystawiony został honorowy posterunek żołnierzy CSŁiI i harcerzy z 13 Wodnej
Drużyny Harcerskiej „Horn”, z V Szczepu
Wodnego „Przylądek Dobrej Nadziei” im.
Mariusza Zaruskiego w Legionowie, poczty
sztandarowe Rady Miejskiej w Serocku, szkół
i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Serock oraz poczet Koła Powiatowego
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Legionowie. Major Krzysztof Palewski odczytał
Niepodległościowy Apel Pamięci. Wieczorną
ciszę przerwała salwa honorowa, a po niej
nastąpiło uroczyste składanie wieńców, kwiatów i zniczy. W imieniu mieszkańców miasta
i gminy Serock wieniec złożył burmistrz, Sylwester Sokolnicki, wraz zastępcą Józefem Zającem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej,
Arturem Borkowskim. Delegacja żołnierzy
i pracowników cywilnych garnizonu Zegrze
składała się z komendanta CSŁiI, płk Marka Stolarza, ks. ppłk Waldemara Rawińskiego oraz mjr Krzystofa Palewskiego. Związek
Kombatantów RP reprezentowali płk Kazi-

przywołał po raz kolejny tego wieczoru pamięć tych, którzy polegli za wolność, przywołał ich marzenia o wolności, których spełnienia nie wszyscy doczekali. „Tym bardziej
– podkreślił burmistrz – szanujmy to, że dziś
o wolności nie musimy marzyć. Możemy się
nią cieszyć i w niej żyć”.
W trakcie uroczystości na serockim
rynku zorganizowany został pokaz sprzętu
łączności z Centrum Szkolenia w Zegrzu.
Obchody Święta Niepodległości w Serocku
zakończyły się późnym wieczorem, kiedy niebo rozświetliły sztuczne ognie.

mierz Przymusiński, por. Krystyna Olszewska. Starostwo Powiatowe w Legionowie
reprezentowali radni Rady Powiatu – Olga
Wierzbicka, Waldemar Jaroń oraz Sławomir
Osiwała. Wiązanki złożyli także przedsta-

wiciele służb mundurowych – policji oraz
straży pożarnych. Nie zabrakło także delegacji szkół z terenu miasta i gminy Serock,
które pod tablicą uroczyście składały znicze
i wiązanki. Burmistrz, Sylwester Sokolnicki,

Gdy wolności nadszedł czas
– prace serockich gimnazjalistów

10 listopada był w serockim gimnazjum
dniem podsumowania międzyklasowego
projektu edukacyjnego „Drogi do wolności”.
Wcześniej przedstawiciele klas losowali tematy projektu. Potem rozpoczęła się zespołowa
praca nad ich realizacją: zbieranie materiałów,
robienie zdjęć itp. Każda klasa musiała przedstawić efekt swojej pracy w formie plakatu lub
pracy przestrzennej. Rozmiar przedsięwzięcia zaskoczył wszystkich. W dniu szkolnych
obchodów Święta Niepodległości korytarze
gimnazjum stały się miejscem plastycznych,
patriotycznych manifestacji, będących dzie-

łem uczniów. Niezależne jury wybrało trzy
najlepsze projekty zatytułowane: „Legiony polskie”, „Rozbiory Polski” i „Powstanie
styczniowe”.
W tym roku obchody Święta Niepodległości w gimnazjum odbywały się wielotorowo. Duża część uczniów reprezentowała
szkołę w licznych imprezach sportowych.
Podczas uroczystej akademii, 10 listopada, do
grona uczniów szkoły przyjęto pierwszoklasistów. Po złożonym na sztandar szkoły, uroczystym ślubowaniu usłyszeli słowa dyrektora
szkoły – „Pamiętajcie, że być razem to znaczy

wiedzieć, kim jesteśmy, skąd pochodzimy,
jakie wartości nas łączą, jakiego dziedzictwa
jesteśmy spadkobiercami, do czego zmierzamy i jaki przyświeca nam cel. Wpisując siebie
w tradycję szkoły uczyńcie ją – przez wysiłek
nauki i mądre wykorzystanie czasu – jeszcze
piękniejszą i bardziej znaczącą w środowisku”. Seroccy gimnazjaliści wzieli udział we
mszy za ojczyznę i w niepodległościowym
apelu pamięci na serockim rynku, a ich stroje
zdobiły biało-czerwone rozety.
inf. Samorząd Szkolny Gimnazjum
im. R. Traugutta w Serocku
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IX serocki Bieg Niepodległości

Kto Ty jesteś? Polak mały...
Chyba nie ma takiego dużego i małego Polaka, który by nie powtórzył choć raz
w życiu tych słów. Pierwsze lekcje poczucia
tożsamości, pierwsze lekcje patriotyzmu,
pierwsze lekcje wychowania obywatelskiego
to najczęściej szkolne uroczystości, związane
z ważnymi w życiu każdego Polaka datami.
Apele i akademie. Wystawy i konkursy tematyczne, które miały ułatwić najmłodszemu
pokoleniu pojmowanie wartości początkowo
abstrakcyjnych, tak jak Ojczyzna, naród, czy
kraj – wciąż są dobrym sposobem na edukację i jednocześnie uczczenie dnia, który w kalendarzu ma status święta narodowego. Święto Niepodległości jest świętem szczególnym.
To symboliczne odwołanie do chwili, kiedy
po 123 latach zaborów Polska odzyskała na
nowo swoje jestestwo. Święto Niepodległości to święto każdego Polaka. Bez względu na
płeć, na miejsce zamieszkania, bez względu
na wiek także. I choć wiadomo, że różnie ten
dzień świętowaliśmy - wszędzie, wyjątkowo
silne tego dnia było poczucie wspólnoty i jedności, wszędzie były biało-czerwone barwy…
Edukacja patriotyczna nie musi być nudna i nużąca. Sposobów na uczczenie dnia
11 listopada może być wiele i każdy z nich

może stać się ciekawą lekcją patriotyzmu.
Prezydent RP zachęcał dzieci i młodzież do
robienia biało-czerwonych, symbolicznych
rozet, które do swoich ubrań przypną mali
i duzi, by pokazać, jak bardzo czują się Polakami.
Serockie szkoły też czynnie włączyły się
w obchody Narodowego Święta Niepodległości. W IX Biegu Niepodległości, który
odbył się w niedzielę 6 listopada, reprezentacja dzieci i młodzieży szkolnej była naprawdę bardzo liczna. Z samego tylko ZSP
w Woli Kiełpińskiej wzięło udział blisko 50
zawodników. Bliżej 11 listopada było podnioślej i uroczyściej. Tematyka patriotyczna
pojawiła się na zajęciach lekcyjnych i godzinach z wychowawcą. Szkolne korytarze
wypełniły się prezentacjami i okolicznościowymi wystawami. Delegacje uczniowskie
wzięły udział w gminnych uroczystościach.
Były galowe stroje i biało-czerwone rozety.
We wszystkich szkołach odbyły się uroczyste
apele z okazji 93-rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Ale to nie wszystko.
Delegacja samorządu szkolnego gimnazjum
im. Traugutta w Serocku odwiedziła miejski cmentarz i zapaliła symboliczne znicze

na kwaterach żołnierzy, poległych w czasie
działań wojennych. Rozstrzygnięto międzyklasowy projekt edukacyjnego pn. „Droga do wolności”. Uczniowie Zespołu Szkól
w Zegrzu uczestniczyli w koncercie „Pieśni
patriotycznej” w wykonaniu Warszawskiej
Orkiestry Wojskowej i solistów z warszawskich teatrów. Szkolne poczty sztandarowe
reprezentowały placówkę w uroczystych
mszach świętych – w Zegrzu i w Serocku.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w programie tegorocznych obchodów 11 listopada zaplanował przedstawienie
patriotyczne, przygotowane przez szkolne
koło recytatorskie, pod opieką M. Bawor
i J. Wykowskiej oraz występ szkolnego chóru
pod kierownictwem A. Oleszko. Święto Niepodległości było też dobrą okazją do rozstrzygnięcia konkursu historycznego „Drogi do niepodległej”, organizowanego pod
patronatem T. Kalisiaka, przy współpracy
D. Parys.
Tegoroczne uroczystości były intensywne. Nie zabrakło emocji i wzruszeń. I biało-czerwonych barw. I padły te słynne słowa,
z dziecięcego wierszyka Władysława Bełzy,
„Kto Ty jesteś? Polak mały…”

Święto Niepodległości na sportowo
Tegoroczne sportowe obchody Święta
Niepodległości, organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, były dość
intensywne. W programie zaproponowano
cykl imprez ku upamiętnieniu 93 rocznicy
odzyskania niepodległości, tak więc listopad
obﬁtował w sportowe emocje.
Rozpoczęliśmy od Turnieju Tenisa Stołowego. W piątek 4.11.2011 r. w Hali PZSP do
sportowych zmagań stanęli chłopcy i dziewczęta ze szkoły podstawowej i gimnazjum, natomiast po godzinie 18:00 odbył się konkurs
dla starszych uczestników. W sumie w roz-
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grywkach wzięło udział 77 osób. Zwycięzcy
otrzymali dyplomy, puchary i upominki.
Następny w harmonogramie był Bieg Niepodległości i tu frekwencja kompletnie nas
zaskoczyła - 395 to liczba osób, która wzięła
udział w IX Biegu Niepodległości 6 listopada. Dopisała pogoda, dopisała publiczność.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe, w tym
roku zielone, koszulki. Zakochany kucharz
serwował nieco przesoloną grochówkę, a wolontariusze częstowali słodyczami.
W ramach tegorocznych obchodów odbył się też Niepodległościowy Turniej Piłki
Siatkowej drużyn gimnazjalnych. Do wzięcia udziału w zawodach zostali zaproszeni
uczniowie klas gimnazjalnych z pobliskich
gmin. Ogólnie zagrało 9 zespołów. Turniej
rozgrywany był w dwóch grupach: dziewczęta (5 drużyn) i chłopcy (4 drużyny).
W niedzielę 13.11.2011 r. odbył się młodzieżowy turniej 6 piłkarskich. Łącznie wystąpiło aż 89 zawodników. Drużyny rywalizowały w 2 grupach po 5 zespołów. Po dwie
najlepsze ekipy z każdej grupy awansowały
do półﬁnałów.

Sportowe świętowanie zakończyło się
w niedzielę 20 listopada, Niepodległościowym Turniejem Piłki Siatkowej Open,
w którym wzięło udział 5 drużyn. Zawody
rozegrano na wysokim i dość wyrównanym
poziomie, przez co emocje trwały do ostatnich meczy.
Różne propozycje imprez sportowych,
organizowanych przez OSiR, cieszą się co
raz większym powodzeniem. Oznacza to,
że mieszkańcy Serocka chętnie uczestniczą
w kolejnych przedsięwzięciach. Dziękujemy
i zapraszamy.
OSiR

Gimnazjum chłopcy 1600 m:
I miejsce Łukasz Kaniewski
II miejsce Karol Malinowski
III miejsce Marcin Pachulski
Szkoła Średnia i starsi mężczyźni 2200 m:
I miejsce Radosław Sikora (Teresin)
II miejsce Łukasz Winnicki (Teresin)
III miejsce Tomasz Cieślik (Bałtów)
Szkoła Średnia i starsi kobiety 2200 m:
I miejsce Marta Biernaciak (UKS 7 Legionowo)
II miejsce Marta Brodnicka (Serock)
III miejsce Izabela Gołdych (Serock)

IX Bieg Niepodległości w Serocku przyciągnął rekordową, jak do tej pory, liczbę 395
zawodników – o 125 więcej niż w zeszłym
roku. Mimo przygotowania dużo większej, niż
dotychczas, ilości okolicznościowych koszulek
zabrakło ich, a numery startowe organizatorzy
musieli na bieżąco dorabiać. To jednak w żaden sposób nie zakłóciło przebiegu zawodów
i na starcie stanęli mali, więksi i całkiem duzi
w doskonałych humorach i - jak się okazało
- świetnej kondycji. Nie przeszkodziły upadki
na starcie, brak tchu i łapiące kolki. Zawodnicy
biegli nie tylko po zwycięstwo, ale i dla satysfakcji. Nawet ci, dobiegający na metę jako ostatni,
czuli się zwycięzcami i, wbiegając z uniesionymi
w geście zwycięstwa ramionami, dziękowali publiczności uśmiechem za doping. A publiczność
nie zawiodła i towarzyszyła zawodnikom nie
tylko na serockim rynku, gdzie wyznaczono linię startu i metę, ale również na trasach biegów.
Te prowadziły uliczkami wokół rynku, ulicą
Zdrojową zbiegały nad Jezioro Zegrzyńskie,
by zawrócić na Skwerze Litewskim i wspiąć się
ulicą Brukową do ratusza. Tu, na każdego wbiegającego na metę zawodnika czekały słodycze
i pożywna zupa z garkuchni. Gdy już wszyscy
ukończyli biegi na swoich dystansach, odbyło
się losowanie licznych nagród pocieszenia. Uroczystej dekoracji zwycięzców dokonał zastępca
burmistrza, Józef Zając, który wyrażając podziw dla kondycji i woli walki, gratulował sukcesu i wręczał medale, puchary oraz nagrody.
Podkreślił również bardzo wysoką, tegoroczną
frekwencję, która cieszy i świadczy o rosnącej
popularności serockich Biegów Niepodległościowych, nie tylko wśród serocczan. Na listach
startowych bowiem zapisano zawodników spoza naszej gminy, a zwycięzcą w kategorii „open”,
już po raz 4, został zawodnik z Niesłuchowa

koło Płocka. Wielu serockich zawodników bierze udział w biegu od początku jego historii,
wielu zaczynało przed laty biegnąc z rodzicem
za rączkę, a teraz samodzielnie wskakuje na podium. Wszystkim uczestnikom biegu serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w imprezie,
która tworząc sportową historię Serocka, stała
się elementem obchodów Narodowego Święta
Niepodległości w naszej gminie.

OPEN kobiety 4500 m:
I miejsce
Aneta Ronek-Gliwa (Borowa
Góra)
II miejsce Małgorzata Szadura (Skrzeszew)
III miejsce Jolanta Kowalska (Legionowo)
OPEN mężczyźni 4500 m:
I miejsce Wojciech Więckowski (Niesłuchowo)
II miejsce Mateusz Więckowski (Niesłuchowo)
III miejsce Tomasz Grzybowski (Serock)
Dziękujemy wolontariuszom, którzy bardzo pomogli przy organizacji biegu. Szczególnie dziękujemy sponsorom, którymi byli: Firma Handlowa Janusz Dłużniewski (Jadwisin),
Imprineo projektowanie & druk Marcin Wroniak (Borowa Góra) PUH Damar Krzysztof
Reszka (Tomaszów Mazowiecki) oraz Spikon
Janusz Orzepowski (Borowa Góra).

Wyniki poszczególnych kategorii:
Szkoła Podstawowa dziewczęta 800 m:
I miejsce Agnieszka Juśkiewicz (UKS 7 Legionowo)
II miejsce Martyna Dzięciołowska (UKS 7
Legionowo)
III miejsce Kinga Antczak (Guty)
Szkoła Podstawowa chłopcy 1000 m:
I miejsce Karol Stalmach (SP Serock)
II miejsce Radosław Rosiński (SP Serock)
III miejsce Kacper Czestkowski (SP Pobyłkowo)
Gimnazjum dziewczęta 1200 m:
I miejsce Joanna Dyga (Serock)
II miejsce Maja Liro (Szadki)
III miejsce Edyta Ostaszewska (Serock)
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Kasztanobranie 2011 zakończone!

Fot. Urząd Dzielnicy Targówek
Są symbolem wiosennych matur i jesiennych spacerów. Urokliwe, rozłożyste, dostarczają latem cienia, a jesienią materiału na jesienne ludziki. Kasztanowce. Przywędrowały
do nas 400 lat temu, sprowadzone prawdopodobnie przez króla Jana III Sobieskiego.
Najstarsze dożywają 200 lat i wyrastają do
30 metrów. Lubimy je... Od kilku lat jednak
kasztanowce walczą ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, którego larwy żerują na liściach, co prowadzi stopniowo do wyniszczenia drzew, a w efekcie do ich śmierci. Mamy
w Polsce 250 gatunków kasztanowca i ok.
700 tys. tych drzew. Wszystkie jednak zagrożone są wymarciem z powodu szkodnika,

przybyłego z Macedonii. Mając na uwadze to,
jak bardzo kasztanowce są wrośnięte w polskie parki i aleje spacerowe – od wielu już lat
prowadzi się na szeroką skalę działania mające na celu ograniczenie zniszczeń, jakie sieje
kasztanowcowiaczek.
Przez cały październik uczniowie Zespołu Szkół w Zegrzu, obok placówek
warszawskich, uczestniczyli w akcji ekologicznej „Pomóżmy Kasztanowcom”, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia,
ﬁrmę zielarską Astex i Gminę Warszawa-Targówek. Kasztany zbieraliśmy indywidualnie, klasami, a nawet całymi rodzinami.
Grabiliśmy liście i przygotowywaliśmy je do

utylizacji. Mając wiedzę na temat tego, jak
bardzo groźny jest szrotówek – staraliśmy się
działać jak najlepiej. Zebraliśmy prawie pół
tony kasztanów i zajęliśmy szóste miejsce
w konkursie. Ogólny wynik zbiórki wynosił 16 ton. Zakończenie konkursu odbyło się
18 listopada uroczystością wręczenia dyplomów i nagród w Ratuszu Gminy Warszawa
– Targówek. Zebrane przez uczestników akcji kasztany, zostaną sprzedane ﬁrmom farmaceutycznym i kosmetycznym, służąc do
produkcji cennych leków i kosmetyków. Za
zdobyte w ten sposób fundusze zakupione
zostaną budki lęgowe dla sikorek, które żywią się wspomnianym kasztanowcowiaczkiem, a także szczepionki i opaski dla
chorych drzew, rosnących także w naszej
okolicy. Miejmy nadzieję, że otwarta, systematyczna i mądra walka ze szkodnikiem
przyniesie ratunek tym cudnym drzewom,
bez których trudno byłoby wyobrazić sobie polskie parki, aleje i ogrody. Podziękowania za pomoc w dostarczeniu kasztanów
do Warszawy, na miejsce zbiórki, oraz za
worki i rękawice kierujemy do Referatu
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa urzędu miasta i gminy w Serocku. Za
rok kolejna edycja akcji – już dziś zachęcamy do uczestnictwa.
Koordynator akcji Małgorzata
Konstantynowicz wraz z uczniami

Coca-Cola Cup
Dużym sukcesem sportowym są tegoroczne wyniki reprezentacji chłopców z gimnazjum
w Serocku, uzyskane w turnieju Coca-Cola
Cup 2012. Jest to już XIV edycja rozgrywek piłkarskich, w których uczestniczą reprezentacje
gimnazjów z całej Polski. Turniej ma na celu
wyłonienie najlepszej drużyny w kraju, dlatego
składa się z wielu etapów. Seroccy gimnazjaliści
zakwaliﬁkowali się do ﬁnałów wojewódzkich,
które będą rozgrywane na wiosnę. Po drodze,
podopieczni Mariusza Rosińskiego, przebrnęli
przez 2 rundy eliminacyjne. W pierwszym etapie – powiatowym – rozgrywanym na początku października, drużyna okazała się lepsza od
reprezentacji gimnazjów z Woli Kiełpińskiej
oraz Dzierżenina. Dzięki temu wywalczyła
awans do drugiej rundy, w której rywalizowali
zwycięzcy aż 72 grup eliminacyjnych. Również
w tym etapie seroccy piłkarze poradzili sobie
bardzo dobrze. Serock zajął 1 miejsce w grupie 5A, pokonując gimnazja z Goworowa
oraz Żuromina. W decydującym meczu nasi
chłopcy zmierzyli się ze zwycięzcą grupy 5B
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Wielki Damati
nera. Wielki Damati jest 3-letnim, ogierem
czystej krwi arabskiej, maści gniadej. W linii męskiej pochodzi od Wielkiego Szlema,
a w linii żeńskiej jest potomkiem Zorzy Pełkińskiej. Ich córka Wielka Zorza dała babcię
Matiego Wielką Mazowię, a ta mamę naszego
bohatera Wielką Damę, której właścicielem
jest od 1999 roku Zakolski. W rodowodzie

Fot. M. Błaszczak/torsluzewiec.pl
Wielki Damati – zdaniem jego hodowcy
i właściciela, Krzysztofa Zakolskiego, obecnego sołtysa wsi Cupel – jest postrzegany wśród
tegorocznych debiutantów na służewieckim
torze, jako wielkie odkrycie sezonu 2011.
Właśnie w debiutach na Służewcu 3 razy dobiegł pierwszy, 2 razy był drugi i raz – piąty.
Biorąc udział w tych gonitwach zdobył dwie
nagrody imienne: Eldona i Piechura i tym
samym zamknął bilans tegorocznych startów
wejściem do I ligi. Zdobyte przez Matiego jak go nazywa właściciel - prestiżowe nagrody, wchodzą już na stałe do jego sportowego
dorobku i dobrze wróżą karierze młodego
konia wyścigowego. Nagroda Piechura zdobyta przez Matiego w gonitwie 58, w której
pobiegł 30 października, to nie tylko prestiż,
ale też satysfakcja hodowcy, właściciela i tre-

utemperowała jego charakterek i przygotowała do współpracy z ludźmi.
Pan sołtys, a zarazem właściciel Damatiego, związany jest z końmi od 1999 roku. Ma
ich obecnie pięć. Kucyka, który zapoczątkował hodowlę, i 4 araby. Wielka Dama – po oddaniu Matiego do treningu, pozostała w towarzystwie dwu jego młodszych sióstr. O rok
młodsza od Wielkiego Damatiego, Wielka
Damira zapowiada się równie dobrze, jak jej
wyścigowy brat i niedługo zacznie trenować,
a najmłodsza, Wielka Dajana niemal fruwa
nad łąkami jak mały Pegaz. Wielki Damati
odpoczywa obecnie po intensywnym sezonie
na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu
i zbiera siły do kolejnych treningów.
Tegoroczny sezon dobiegł końca. Jednak
już dziś zapraszamy do odwiedzenia Toru
Służewiec w nowym sezonie 2012.

Fot. M. Błaszczak/torsluzewiec.pl
Matiego jako tata wpisany jest Ontario HF
po Orle, amerykański ogier wywodzący się
jednak z polskiej linii koni arabskich. Mati
dorastał na łąkach Cupla. Podobno był rozbrykanym odszczepieńcem, którego należało
nauczyć dobrych manier. Końska kindersztubę zdobywał w stajni państwa Gajewskich,
prowadzących hodowlę koni w pobliskim Popowie – Parcele, gdzie pani Beata, obdarzona wyjątkowym talentem do układania koni,

Fot. M. Błaszczak/torsluzewiec.pl

Z Zegrza do Amsterdamu

– gimnazjum z Winnicy i pokonali rywali 5:2.
Następnym etapem, po rundach eliminacyjnych, będą wspomniane ﬁnały wojewódzkie.
Zmierzą się w nich najlepsze gimnazja z całego Mazowsza. Uzyskanie awansu do tego
etapu rozgrywek jest dla naszego gimnazjum
wysokim osiągnięciem. Świadczy o tym fakt,

iż w tegorocznych rozgrywkach rywalizowało
1278 drużyn chłopców i dziewcząt z całego
kraju, a do ﬁnałów wojewódzkich zakwaliﬁkowały się tylko 234 drużyny: 96 dziewcząt i 138
chłopców. Gratulujemy trenerowi i naszym
młodym piłkarzom.
OSiR

W październikowym jeszcze, 36. Maratonie
w Amsterdamie, uczestniczył wykładowca Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki kapitan
Robert Gawkowski. Piękna jesienna pogoda
sprawiła, że warunki do biegania były idealne.
Zawodnicy mieli do wyboru jeden z 4 dystansów:
maraton (42,195 km), półmaraton (21,097 km),
trasę 8 km, a dla najmłodszych był bieg na 1km.
W maratonie tym uczestniczyła rekordowa liczba
ponad 35 tysięcy uczestników, a wśród nich kapitan Robert Gawkowski, który jest założycielem
Klubu Biegacza zegrzyńskiego CSŁiI. Uczestniczył on w półmaratonie i jak mówi „Przed biegiem założyłem sobie przebiegnięcie tego biegu
w czasie poniżej 2 godzin. Do pełni szczęścia zabrakło mi 36 sekund. Do 15 kilometra wszystko
szło zgodnie z planem jednak zamieszanie powstałe na ostatnim punkcie z napojami (18km)
oraz mały „kryzys” na 19 kilometrze delikatnie
zweryﬁkowały moje przedstartowe plany”.
Trasa półmaratonu biegła wąskimi uliczkami wzdłuż niezliczonej ilości kanałów, po-

przez najpiękniejsze miejsca w Amsterdamie:
Vondelpark, okolice Rijksmuseum i Van Goghmuseum, dzielnicę Amstel. Ponadto tysiące widzów stojących na trasie i dopingujących
zawodników do biegu sprawiało, że każdy

biegł do przodu nie zważając na zmęczenie.
„Wynik niewiele ponad 2 godziny (2h:00min:36sek) i zajęcie 7110 miejsca, na 11376
zawodników, którzy ukończyli półmaraton,
w pełni mnie usatysfakcjonował. Szczególnie,
że kontuzja kolana nie zawsze pozwalała mi
na realizację moich planów treningowych”
- powiedział kapitan Gawkowski. Meta 36.
Maratonu znajdowała się na zapełnionym kibicami Stadionie Olimpijskim. To właśnie tu,
w 1928 roku podczas IX Igrzysk Olimpijskich
Halina Konopacka ustanowiła rekord świata
w rzucie dyskiem i zdobyła pierwszy złoty
medal olimpijski dla Polski. 36. Maraton wygrał faworyt Wilson Chebet z Kenii (z czasem
2h:05min:53sek), któremu zabrakło 9 sekund
do poprawienia rekordu trasy. Natomiast
w półmaratonie najlepszy okazał się reprezentant Włoch Alessandro Belotti, który uzyskał czas 1h:08min:27sek. Kibice na stadionie
stworzyli wspaniała atmosferę.
Tekst kpt. Krzysztof Baran
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