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Konkurs świąteczny rozstrzygnięty
W dniu 10.12.2011 r. rozstrzygnięto
Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Bożonarodzeniowy”, na który nadesłano 72 prace
z placówek wychowawczo – oświatowych
z terenu miasta i gminy Serock.
Jury w składzie:
1. Kinga Kosińska – przewodnicząca
– konserwator dzieł sztuki, 2. Ilona Piątak
– starszy instruktor ds. kultury, 3. Monika
Parzonko – instruktor ds. kultury, po dokładnym obejrzeniu prac i biorąc pod uwagę
regulamin konkursu, postanowiło przyznać
nagrody następującym autorom prac w kategoriach:
przedszkole
1. Wiktoria Pierzynkowska, Samorządowe Przedszkole w Serocku, 2. Jaś Grabowski, Samorządowe Przedszkole w Serocku, 3.
Wiktor Welc, Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej
wyróżnienie: Maja Korbuszewska,
kl. „0”- Szkoła Podstawowa w Serocku, Mateusz Zalewski, kl. „0” Szkoła Podstawowa
w Serocku
szkoła podstawowa, kl. I – III
1. Sebastian Stasiak, Szkoła Podstawowa
w Serocku, 2. Natalia Lipińska, Szkoła Podstawowa w Serocku, 3. Izabela Dołęga, Szkoła
Podstawowa w Jadwisinie
wyróżnienie: Michał Mazurek, Szkoła
Podstawowa w Jadwisinie, Maja Janiszewska,
Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

szkoła podstawowa, kl. IV – VI
1. Magdalena Skoczyłaś, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zegrzu, 2. Zuzanna Murawska, Ośrodek Kultury w Serocku, 3. Anna Stojak, Szkoła Podstawowa
w Serocku
wyróżnienie: Ewa Łaszcz, Szkoła Podstawowa w Jadwisinie, Jakub Gawlik, Szkoła
Podstawowa w Zespole Szkół w Zegrzu
gimnazjum, szkoła średnia
1. Aleksandra Laskowska, Ośrodek Kul-

Choć to grudniowy numer Informatora to święta już za nami. Teraz następuje czas
zasłużonego odpoczynku poświątecznego, co całkiem zrozumiałe, mając w pamięci tę
energiczną bieganinę ostatnich tygodni. Zapewne już większość z nas wymieniła kalendarze na nowe i na nowo toczy się kołem roczny cykl. Kiedy piszemy te słowa – zimy
jeszcze nie ma, ale mamy nadzieję, że kiedy Państwo będziecie je czytać - choć trochę
bieli przyprószy ziemię. W końcu za chwilę ferie. I to zimowe. Niechby poszalały dzieci
na śniegu. Ale umiarkowanie tego śniegu, bo walka z nim do łatwych i tanich nie należy.
I byle nie mroziło zbytnio, prawda? Dzięki temu nasze budżety nie ucierpią mocno, bo
koszty ogrzewania znacznie niższe niż rok temu. Dziwna ta zima…
Z życzeniami miłej lektury,
Redakcja

tury w Serocku, 2. Kamila Bedla, Gimnazjum
w Serocku, 3. Karolina Gorzka, Gimnazjum
w Serocku
wyróżnienie: Damian Sosnowski, Ośrodek Kultury w Serocku, Mateusz Filipek,
Gimnazjum w Serocku
Nagrody zostały wręczone laureatom
podczas XVI Spotkania Wigilijnego na serockim rynku, a nagrodzone prace można do
6 stycznia oglądać w ratuszu w Serocku.
Ośrodek Kultury w Serocku

„Znaki nadziei” - podsumowanie konkursu
dyplomów, laureaci i wyróżnieni otrzymali
upominki przekazane przez Prezydent Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz, Referat Kultury Dzielnicy Targówek i Lotto oraz słodycze,
ufundowane przez Ośrodek. Piękny program
artystyczny przygotowali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 128 z Wawra.
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19 grudnia 2011 r. w ośrodku Hospicjum
Domowego Zgromadzenia Księży Marianów
w Warszawie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego, który przebiegał pod
hasłem „Znaki nadziei” i miał na celu uwrażliwienie dzieci na problemy osób chorych
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i niepełnosprawnych. W ramach konkursu
dzieci wykonywały kartki świąteczne dla chorych. W konkursie uczestniczyło 147 szkół
i przedszkoli z Warszawy oraz z jej okolic. Były
także prace z kilku szkół spoza województwa
mazowieckiego. Wśród laureatów znaleźli się
Iza Borkowska, Natalka Płatek i Sławek Lewandowski, uczniowie klasy 3a ze Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej, których praca
została wyróżniona. Oprócz pamiątkowych

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

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
SYLWESTER SOKOLNICKI
przyjmuje interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
(Rynek 21, pokój nr 23)
w poniedziałki w godz. 12–15
tel./fax 22 782 88 00; 22 782 74 99
e-mail: burmistrz@serock.pl
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Aktualności
RONDO OTWARTE
W piątek, 9 grudnia, o godz. 13-tej
zostało otwarte dla ruchu rondo na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Radziwiłła
w Serocku, wybudowane w ramach budowy
obwodnicy miasta. Informacja ta powinna
ucieszyć przede wszystkim mieszkańców
miasta, którzy do tej pory zmuszeni byli
komunikować się z miastem głównie poprzez węzeł drogowy „Serock” przy ul.
Zakroczymskiej. Po otwarciu ronda zarówno wjazd do miasta z kierunku Warszawa
- Serock, jak i wyjazd w kierunku Serock
- Warszawa, jest możliwy poprzez węzeł
„Wojsk Łączności”, zlokalizowany na granicy miasta i wsi Karolino.

40.124.696 zł, a wydatki 40.541.550,42 zł, co
oznacza deﬁcyt w kwocie 416.854,42 zł, który
zostanie sﬁnansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 415.000 zł oraz
z wolnych środków. Stanowią je nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
1.854,42 zł.

SESJA BUDŻETOWA
ZA NAMI
W środę 21 grudnia odbyła się już ostatnia w tym roku, XVII, sesja Rady Miejskiej
w Serocku. Była to jednocześnie tzw. sesja
budżetowa, podczas której radni przyjęli w
głosowaniu budżet Miasta i Gminy Serock na
rok 2012. Budżet został przyjęty 13 głosami
za, przy 2 głosach sprzeciwu.
Przyszłoroczny budżet jest dość zrównoważony i zakłada dochody w łącznej kwocie
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jest słodko
i pachnie szarlotką…

Wszystkim
Babciom i Dziadkom
życzymy dużo ciepła, wiele uśmiechu
oraz zdrowia, siły i cierpliwości
dla Wnucząt tych najmłodszych
i tych starszych też.
I niech ten wspólny czas
przynosi Wam wiele radości.

Zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa sołectwa Jadwisin odbędzie się 10
stycznia 2012 r. o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie.
Wybory uzupełniające w celu dokonania wyboru sołtysa sołectwa Jadwisin zostały zarządzone
przez Radę Miejską w Serocku w związku ze
złożeniem przez Ewę Zając – sołtysa sołectwa
Jadwisin rezygnacji z pełnienia tej funkcji. Rada
Miejska w Serocku podjęła Uchwałę Nr 157/
XVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Zgodnie z §1 ww. uchwały wybory te powinny
odbyć się w terminie do 29.02.2012 r.

JEDNOSTKI
ODPOWIEDZIALNE
ZA ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG NA TERENIE
MIASTA I GMINY SEROCK

UWAGA! WAŻNE!
Informujemy, że od dnia 2 stycznia
2012 r. Straż Miejska zaprzestaje nadzorowania przejścia dla pieszych przy ul. Pułtuskiej w Serocku. Nadzór nad ruchem pieszych w tym miejscu odbywał się od wielu
lat w godz. 7:30 - 8:00. Mając na uwadze
przyzwyczajenie korzystających z tego przejścia prosimy rodziców, bądź prawnych opiekunów dzieci, o przedsięwzięcie stosownych
do nowej sytuacji działań, mających na celu
bezpieczne przejście przez jezdnię uczniów,
zmierzających do pobliskich placówek
oświatowych.
Powyższą decyzję podjęto ze względu
na radykalne zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów w mieście, wynikające ze
skierowaniu ruchu na obwodnicę Serocka,
powstałą w ciągu drogi krajowej nr 61. Siły
i środki, będące w dyspozycji Straży Miejskiej, zostaną wykorzystane w tym samym
celu, tj. na ochronę ruchu pieszych, na
przejściu przez drogę krajową nr 62 w pobliżu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Woli Kiełpińskiej.

U Babci

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
SOŁTYSA SOŁECTWA
JADWISIN

ODZNACZENI
W dniu 21 grudnia 2011 r., podczas
XVII sesji Rady Miejskiej w Serocku miała
miejsce niecodzienna uroczystość. Prezes
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Koła Powiatowego w Legionowie, płk Kazimierz Przymusiński, odznaczył burmistrza
Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnickiego, Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej Polskiej za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich
czynach w walce o niepodległość Polski
podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Płk Przymusiński podkreślił duże
zaangażowanie burmistrza Sokolnickiego
w działania, mające na celu podtrzymanie
pamięci historycznej i kultywowanie niepodległościowych ideałów. Odznaczenia
Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych otrzymali zastępca burmistrza, Józef Zając oraz dyrektor Ośrodka
Kultury w Serocku, Piotr Kowalczyk. Jako
prezes Koła Powiatowego w Legionowie,
płk Przymusiński wyraził w imieniu własnym i w imieniu pozostałych członków
Związku zadowolenie ze współpracy z władzami samorządowymi w Serocku, które
– co zaakcentował – otaczają kombatantów
ogromnym szacunkiem.

W związku ze zbliżającym się sezonem
zimowym informujemy, iż wszelkie uwagi
dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Serock należy zgłaszać (w zależności od kategorii drogi) do:
- drogi krajowe - Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad:
a) droga nr 61 i 62 w miejscowości Wierzbica – obwód drogowy w Radzyminie, tel.
(22) 786-51-21
b) droga nr 62 – obwód drogowy w Bożej
Woli, tel. (22) 775-27-64
c) Punkt Informacji Drogowej w Oddziale w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, tel. całodobowy (22) 810-94-21
- drogi wojewódzkie (nr 632 i 622) – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Obwód Drogowy w Nowym Dworze Maz., tel.
(22) 775-37-64
- drogi powiatowe (wraz z przyległymi
do nich chodnikami) – Starostwo Powiatowe
w Legionowie, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, tel. (22) 764-05-13, (22) 764-05-63
- drogi gminne – Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, tel.
(22) 782-75-73, (22) 782-61-51 oraz Referat
Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu
Miasta w Serocku, tel. (22) 782-88-19
Ponadto wszelkie uwagi i zastrzeżenia
dotyczące zimowego utrzymania wszystkich
dróg na terenie Miasta i Gminy Serock można zgłaszać do Straży Miejskiej w Serocku,
pod nr tel. 603-873-290.
M-GZGK Serock

JEST NAS CORAZ WIĘCEJ
W ciągu bieżącego roku 2011 na terenie
Miasta i Gminy Serock zameldowało się już
ponad 400 osób. Liczba migrujących na nasz
teren jest z roku na rok coraz większa. Jeszcze 31 grudnia 2010 roku liczba mieszkańców
naszej gminy wynosiła 12293 osoby, stan na
dzień 23 grudnia 2011 roku osiągnął natomiast wartość 12607 osób. Nie zwiększa to
jednak ogólnej liczby ludności o 400 osób,
na uwadze bowiem mieć należy, że ewidencja ludności uwzględnia również zdarzenia
takie, jak urodzenia, zgony, wymeldowania.
Tak więc po uwzględnieniu wszystkich zmian
otrzymujemy bezwzględny wzrost liczby zameldowanych o 314 osób, co nie zmienia faktu, że spoza terenu zyskaliśmy ponad 400 nowych mieszkańców. Miło nam poinformować
również, że jako 12500 mieszkaniec gminy
zameldowała się mieszkanka Borowej Góry,
Katarzyna Chodkowska, która 28 listopada
2011 roku odebrała z rąk burmistrza Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnickiego
nagrodę ufundowaną przez Hotele Korona
– Windsor Palace Hotel****, jaką był weekendowy pobyt w tymże hotelu. Pani Katarzyna
po odbiór nagrody stawiła się ze swoją rodziną: mężem Jackiem, córeczką Agatką i synkiem Bartkiem.
Przypominamy, że nagradzani laureaci
byli wyłaniani w ramach akcji „Zamelduj się
w gminie Miasto i Gmina Serock”, która trwa-

ła do końca 2011 roku. Każdego dnia liczba
ludności Miasta i Gminy Serock była monitorowana, a każdy kolejny laureat akcji był
informowany o zaistniałym fakcie.

GRECY W JACHRANCE
Wydaje się być już pewnym fakt, iż przeciwnik polskiej reprezentacji podczas meczu
otwarcia Euro 2012, czyli narodowa drużyna
Grecji, zamieszka na naszym terenie, a ściślej w Jachrance. W mediach od kilku dni
pojawiają się informacje o tym, że aż 13 z 16
turniejowych drużyn zamieszka w Polsce. Na
oﬁcjalnej liście centrów pobytowych, ogłoszonej przez UEFA, znajduje się 21 polskich
lokalizacji. Wśród nich, z numerem PO11,
„Centrum Pobytowe Legionowo”. Dokładnie
oznacza to, że greccy piłkarze będą trenować na legionowskim stadionie, natomiast
mieszkać i odpoczywać będą w hotelu „Warszawianka” w Jachrance. Aż dziesięć drużyn
brało pod uwagę Jachrankę, jako miejsce
zakwaterowania, jednak to Grecy ostatecznie zdecydowali się skorzystać z wysokiego
standardu usług oferowanych przez Hotel
„Warszawianka”. Wybór Jachranki wydaje się
być nieprzypadkowy i dobrze przemyślany
- komfortowe zaplecze hotelowe, Spa, rekreacyjna infrastruktura na wysokim poziomie
oraz bardzo urokliwe położenie nad Jeziorem Zegrzyńskim – musiały zrobić wrażenie.
Można podejrzewać, że w ślad za swoją drużyną podążą kibice, zatem niewykluczone, iż
także inne ośrodki na terenie gminy, oferujące miejsca noclegowe, zyskają greckich gości.

SPOTKANIE POKOLEŃ
W SEROCKU
W dniu 29 listopada 2011 r., na zaproszenie Oddziału ZNP w Legionowie i Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Serocku, w restauracji „Landa” w Serocku, spotkali się emerytowani nauczyciele
i pracownicy oświaty oraz nauczyciele, rozpoczynający pracę w zawodzie.„Spotkania
Pokoleń” w gminie Serock mają swoją już
kilkuletnią tradycję i cieszą się uznaniem środowiska. Są swoistą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na edukację - tę sprzed

lat i tę obecną. Tegoroczne spotkanie uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Serocku. Na scenie pojawili
się również nauczyciele z artystycznym zacięciem. Niesamowite wrażenie robiły duety
mieszane, kiedy obok pedagogów, z mikrofonem stawali uczniowie. Ciekawe, kto miał
większą tremę? Gośćmi „Spotkania Pokoleń”
byli Józef Zając - zastępca burmistrza Miasta
i Gminy Serock, Elżbieta Dąbrowska – członek Zarządu ZNP, ksiądz kanonik Tadeusz
Wołowiec – proboszcz paraﬁi w Woli Kiełpińskiej, Alicja Melion – dyrektor Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. Nad
organizacją i przebiegiem całej uroczystości
czuwała Krystyna Mataczyńska- wiceprezes
Oddziału Powiatowego ZNP w Legionowie.

REMONT BUDYNKU
POCZTY PRZY
UL. RADZYMIŃSKIEJ
W SEROCKU
Po trzech latach od przeniesienia placówki pocztowej do nowego lokalu w Rynku w Serocku, udało się zmobilizować Pocztę Polską
S.A. do poprawy estetyki dawnego budynku
poczty, zlokalizowanego przy ul.Radzymińskiej, który swym wyglądem szpecił pobliskie otoczenie. Odpadające tynki, zniszczone
okna - taki widok mogliśmy obserwować do
połowy listopada br.
Pisma o poprawę stanu technicznego
budynku były wielokrotnie kierowane do Zarządu Poczty Polskiej S.A., który niechętnie
odnosił się do realizacji zgłaszanych przez
gminę uwag. Jednakże, w rezultacie tych interwencji, udało się wyegzekwować ciążące na
właścicielu budynku obowiązki, wynikające
z przepisów art. 61 i art.5 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623
z późn. zm.), dotyczące utrzymania obiektu
budowlanego w należytym stanie technicznym i estetycznym.
Obecnie trwają prace remontowe polegające na wykonaniu nowej elewacji budynku,
co niewątpliwie wpłynie na poprawę wizerunku naszego miasta, licznie odwiedzanego
przez turystów. Mamy jednocześnie nadzieję,
że podjęte działania pomogą przywrócić budynek do użytkowania.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Inwestycje gminne
Pogoda zmienną jest i ma bardzo duży
wpływ na roboty budowlane, zwłaszcza o
tej porze roku. Kilka dużych i bardzo ważnych inwestycji jest w trakcie realizacji. Jedną
z nich jest rozbudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej. Obecnie prace są na etapie robót murarskich pierwszego piętra.
 W trakcie realizacji jest wykonanie
więźby dachowej na budynku Ośrodka Kultury w Serocku.
 Gmina Serock podpisała w dniu
02.12.2011 r. umowę na budowę boiska do
piłki nożnej, w ramach zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku”
z ﬁrmą GARDEN – SPORT SERVICE mgr
inż. Krzysztof Perkowski (Legionowo ul.
Dolna 2), na kwotę 456.354,50 zł brutto.
W ramach umowy zostanie wykonane:
- nowe boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, z wypełnieniem z piasku kwarcowego
i granulatu EPDM, na podbudowie przepuszczalnej z drenażem o wymiarach 44 x 35 m,
- wyposażenie boiska i terenu przyległego m.in. w bramki o wymiarach 5 x 2 m oraz
siatki na bramki, ławki, kosze na śmieci,
- roboty uzupełniające dotyczące wykonania piłkochwytów, osłon z materacy, utwardzenie terenu przy korcie tenisowym, wymianę ogrodzenia.
W chwili obecnej wykonano drenaż boiska przy stadionie miejskim (odwodnienie).
Trwa układanie kolejnych warstw z kruszyw
płyty boiska tj. podbudowę pod sztuczną nawierzchnię boiska.
 W Borowej Górze rozpoczęto inwestycję, która polega na budowie wodociągu i jest

Nasadzenia drzew w Serocku i Gąsiorowie

Rozbudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej
wspólnym przedsięwzięciem gminy i mieszkańców wsi. Mieszkańcy jednej z ulic w Borowej Górze opracowali projekt na własny
koszt, natomiast gmina pokrywa koszt budowy wodociągu.
 W dniu 15 grudnia złożyliśmy wniosek
o przyznanie pomocy ﬁnansowej na zadanie
pn: ,,Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego rejon Borowa Góra - Stasi Las, gm.
Serock”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 321
,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę
stanu infrastruktury technicznej w miejscowo-

ściach Borowa Góra, Stasi Las i Dosin, związaną z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę
wodociągów oraz odprowadzenie ścieków poprzez budowę sieci kanalizacyjnych, co wpłynie korzystnie na poprawę warunków życia
mieszkańców i prowadzenie działalności gospodarczej. Całkowity koszt operacji zaplanowano na kwotę ponad 6 mln zł. Maksymalny
poziom doﬁnansowania wynosi 75%. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przypada na koniec 2014 roku.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Przydrożne aleje i ulice są jednym z elementów miejskiego krajobrazu. Niestety, wzmożony
ruch pojazdów i rozwój infrastruktury drogowej utrudnia egzystowanie przydrożnych drzew.
W wielu miejscach istnieje konieczność uzupeł-

nienia i wymiany istniejących zadrzewień. Ważnym jest, aby przydrożne drzewa były odporne
na trudne warunki miejskie oraz gwarantowały
zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Ponadto, nowe nasadzenia drzew powinny wiązać się z odpowiednim kształtowaniem i charakterem przestrzeni miejskiej. Tak też dzieje się
w Serocku. Na ulicach Pułtuskiej, Zakroczymskiej oraz przed stadionem miejskim pojawiły
się nowe nasadzenia drzew. Sadzone drzewa
to klony kuliste – formy niskopienne, doskonale nadające się do nasadzeń w miastach oraz
jednocześnie bezpieczne dla ruchu drogowego.
Nasadzenia w ilości ponad 90 sztuk są początkiem prac, zmierzających do uporządkowania
przestrzeni miejskiej w ciągach głównych ulic
miasta Serock.
Sprzyjająca aura jesienna pozwoliła również na wykonanie nowych nasadzeń w Gąsiorowie. Na placu zabaw i jego sąsiedztwie
pojawiło się 100 sztuk nowych drzew, które
wpłyną na estetykę otoczenia oraz funkcjo-

nalność placu zabaw i boisk. W przyszłości
w ich cieniu będzie można korzystać z tego
terenu rekreacyjnego.
Mirosław Smutkiewicz
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Serocku

„Razem Możemy Więcej” – 7. edycja programu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
Jeszcze do 5 stycznia 2012 roku rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne zorganizowane grupy z lokalnych społeczności
oraz organizacje pozarządowe, mogą ubiegać
się o dotacje na inicjatywy społeczno-kulturalne, w ramach Programu „Razem Możemy
Więcej”. Program ten, realizowany od 2009 r.
przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, jest kontynuacją realizowanego w latach
2006-2007 programu Wspierania Inicjatyw
Obywatelskich. W ramach dotychczasowych
sześciu edycji programu nagrodzono 236 projektów (z ponad 1500 złożonych wniosków),
na łączną kwotę 956 714 zł. Uwzględniając
granty, realizowanego wspólnie z Fundacją

Polska Wieś 2000 programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, jest to już łącznie ponad 600 zrealizowanych projektów, z całkowitą kwotą wsparcia przekraczającą 5 mln zł.
Zarząd Fundacji EFRWP w bieżącej edycji
zwraca większą uwagę na wspólne działania
i kolegialność realizowanych projektów. Preferowane będą m.in. projekty realizowane
we współpracy z innymi podmiotami/partnerami oraz wspólne projekty tzw. sieciowe,
które swym zasięgiem obejmują obszar kilku
gmin/sołectw i są wspólnie realizowane przez
podmioty z tych gmin/sołectw. Takie projekty
będą mogły liczyć na maksymalne wsparcie
w wysokości 30 tys. zł. Nieznacznemu obniże-

niu uległa maksymalna kwota grantu oraz niektóre elementy, jakie mogą być ﬁnansowane
w ramach projektu. Obecnie, wysokość grantu
nie może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji projektu przy
udziale dodatkowych, zewnętrznych środków
ﬁnansowych (doﬁnansowanie partnera, środki
funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.), wielkość grantu może być podwyższona o 50%,
jednak nie więcej, niż do kwoty 10 tys. zł.
Aktualny Regulamin Programu „Razem
Możemy Więcej”, zasady kwaliﬁkacji projektów” oraz formularz wniosku są dostępne na
stronie: www.efrwp.pl w zakładce: Programy
i Dotacje.

Upadki chodzą po ludziach

Budowa boiska przy stadionie miejskim w Serocku
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Rozbudowa Ośrodka Kultury w Serocku

Tegoroczna jesień była wyjątkowo długa.
Na tyle długa, aby uporać się z pracami w polu i zająć porządkami w swoim gospodarstwie. Zaniedbania i nieporządek w obejściu
znacznie obniżają poziom bezpieczeństwa
i mogą prowadzić do wypadku.
Statystyki prowadzone przez KRUS
wskazują, iż corocznie ponad połowa
wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki. Przyczyn

wystąpienia większości z nich inspektorzy
prowadzący postępowania powypadkowe
upatrywali w zaniedbaniach ze strony rolnika, tj. w nieodpowiedniej organizacji własnego miejsca pracy, braku dbałości o porządek w obejściach gospodarskich, w złym
stanie nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych.
Liczną grupę przyczyn upadków stanowiły te, które spowodowane były nie-

prawidłowym
sposobem
wchodzenia
i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane
drabiny. Takie upadki kończyły się zwykle
urazami kończyn dolnych i górnych. Na zaistnienie warunków sprzyjających upadkom
w gospodarstwach rolnych miały również
wpływ niekorzystne warunki atmosferyczne powodujące śliskość podwórzy, a temu
również można zaradzić.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Pn.

GĄSIOROWO, ŁACHA, KANIA POLSKA

23

20

26

23

21

25

23

20

24

22

19

17

Wt.

CUPEL, NOWA WIEŚ, KANIA NOWA

24

21

27

24

22

26

24

21

25

23

20

18

Śr.

JADWISIN, ZEGRZE, BOROWA GÓRA, DOSIN, STASI
LAS, LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE , KAROLINO

25

22

28

25

23

27

25

22

26

24

21

19

Czw.

SKUBIANKA, JACHRANKA, IZBICA, DĘBE, LUDWINOWO
DĘBSKIE

26

23

29

26

24

28

26

23

27

25

22

20

Pt.

BOLESŁAWOWO, DĘBINKI, GUTY STANISŁAWOWO,
SZADKI, WOLA SMOLANA, ZABŁOCIE, ZALESIE
BOROWE, ŚWIĘCENNICA, WOLA KIEŁPIŃSKA,
MARYNINO,

27

24

30

27

25

29

27

24

28

26

23

21

28

25

31

28

26

30

28

25

29

27

24

22

So.

SEROCK, WIERZBICA

W przypadku nieodebrania worków w w/w terminach prosimy o telefoniczne powiadomienie o tym fakcie Miejsko Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00). Państwa
reklamacja zostanie zrealizowana w możliwie najkrótszym terminie.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA ROK 2012
Dzień
tygodnia

Podoﬁcer Roku 2011
Wybory najlepszego podoﬁcera odbyły
się w ramach obchodów Dnia Podoﬁcera,
zorganizowanego w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Za nienaganną,
wzorową wojskową postawę oraz osiągnięcia
w działalności służbowej, honorowy tytuł
Podoﬁcera Roku, na szczeblu zegrzyńskiego
Centrum, przypadł starszemu chorążemu
Andrzejowi Szymczykowi.
St. chor. Andrzej Szymczyk jest podoﬁcerem
cieszącym się dużym zaufaniem, zarówno wśród
podoﬁcerów, jak i oﬁcerów oraz szeregowych.
Jest powszechnie lubiany i szanowany w żołnierskim środowisku zegrzyńskich łącznościowców.
Często udziela rad i pomocy, wynikającej z do-

MIEJSCOWOŚĆ
maj

W dniu 22 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Serocku, odbyła się publiczna dyskusja nad rozwiązaniami, przyjętymi w projekcie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Serock, obejmującym część obrębu ewidencyjnego Szadki.
W dyskusji udział wzięli zainteresowani mieszkańcy, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciel firmy projektowej BROL
– autora projektu zmiany studium oraz przedstawiciele władz gminy Serock. Przedmiotem dyskusji był przede wszystkim przebieg projektowanej trasy północnej obwodnicy Szadek i układ stref funkcjonalnych w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z projektem zmian do studium części
obrębu Szadki do dnia 6 grudnia 2011 r., a do 29 grudnia 2011 r. istniała możliwość składania pisemnych uwag odnośnie rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany studium.
Przyjęcie studium, w proponowanym przez Urząd kształcie, będzie stanowiło podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jakub Szymański
Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Terminy odbioru 2012 rok

kwiecień

Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szadki

UWAGA: Worki należy wystawić w dniu odbioru do godziny 8.00, w widocznym miejscu przed posesją.
W przypadku, gdy na posesji lub działce, brak jest numeru i nazwy ulicy wystawiane worki należy oznakować
w sposób umożliwiający identyﬁkowanie rodziny segregującej i wpisanie jej do ewidencji.

marzec

PT KRUS Nowy Dwór Maz.
ul. Okrzei 3, 05-100 Nowy Dwór Maz.
tel. (22) 775 33 03; 775 91 87
nowydwormazowiecki@krus.gov.pl

HARMONOGRAM ODBIORU POSEGREGOWANYCH ODPADÓW
Z TERENU MIASTA I GMINY SEROCK NA ROK 2012

luty

nachylenia drabiny powinien wynosić od 65 °
do 75 °, i co najmniej 0,75 m nad powierzchnię, na którą wchodzisz;
• schody powinny być mocne, ze stopniami w okresie zimy zaopatrzonymi w maty antypoślizgowe, wyposażone w poręcze.
Jeśli jednak zdarzy się wypadek, jego
zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub
inna osoba, niezwłocznie po jego zaistnieniu, w najbliższej Placówce Terenowej KRUS
lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie
albo drogą elektroniczną.

styczeń

• usuń zbędne przedmioty z przejść
i schodów w gospodarstwie rolnym;
• oczyszczaj obuwie z zabłocenia przed
wejściem na szczeble drabin, na schodki ciągnika;
• maszyny, które użytkujesz w swoim
gospodarstwie, powinny być wyposażone
w mocne, dobrze zamontowane drabinki
i schodki wejściowe do kabin, przyczep, na
pomosty robocze. Sprawdzaj ich stan techniczny;
• sprawdź drabiny, dokonaj ich konserwacji. Pamiętaj, że bezpieczna drabina to drabina o mocnych i właściwie zamocowanych
szczeblach, zabezpieczona przed poślizgiem
lub przechyłem (u dołu gumowe lub ostre
zakończenia, u góry zamontowane haki). Kąt

Dzień tygodnia

Drogi rolniku, aby zabezpieczyć się przed
upadkiem pamiętaj:
• zachowuj porządek na terenie własnego
siedliska i pomieszczeń gospodarskich, uporządkuj trakty komunikacyjne, aby uniknąć
potknięć i poślizgnięć;
• zimą drogi i przejścia w obejściu odśnieżaj i posypuj piaskiem lub popiołem;
• stosuj właściwe obuwie robocze, przylegające do kostki, o podeszwie protektorowanej, które zmniejszy niebezpieczeństwo
poślizgnięć;
• zadbaj o równe podłoże podwórza, wyrównaj koleiny, utwardź powierzchnię;
• upewnij się, czy wszystkie otwory podłogowe posiadają pokrywy, ich powierzchnia
powinna być równa z powierzchnią podłoża;

świadczenia, jakie nabył w czasie służby. Jest aktywnym reprezentantem CSŁiI w piłce siatkowej
oraz tenisie stołowym. Wielokrotnie był wyróżniany i odznaczany (m.in. srebrnym Medalem
Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, srebrną Wojskową Odznaką Strzelecką II stopnia).
W zegrzyńskiej jednostce służy od 1993 roku,
a jego ostatnie stanowisko to Młodszy Podoﬁcer
Specjalista Wydziału Dydaktycznego. Czynnie
uprawia sport, a także interesuje się numizmatyką i wędkarstwem. Absolwent Szkoły Chorążych
Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Prywatnie - żonaty, tata dwójki dzieci.
Inf. kpt. Krzysztof Baran

Miejscowość

Terminy odbioru
marzec

czerwiec

wrzesień

grudzień

Poniedziałek

GĄSIOROWO, ŁACHA, KANIA POLSKA

26

25

24

17

Wtorek

CUPEL, NOWA WIEŚ, KANIA NOWA

27

26

25

18

Środa

JADWISIN, ZEGRZE, BOROWA GÓRA, DOSIN, STASI LAS,
LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE, KAROLINO

28

27

26

19

Czwartek

SKUBIANKA, JACHRANKA, IZBICA, DĘBE, LUDWINOWO DĘBSKIE

29

28

27

20

Piątek

BOLESŁAWOWO, DĘBINKI, GUTY, STANISŁAWOWO, SZADKI,
WOLA SMOLANA, ZABŁOCIE, ZALESIE BOROWE, ŚWIĘCIENICA,
WOLA KIEŁPIŃSKA, MARYNINO

30

29

28

21

SEROCK, WIERZBICA

31

30

29

22

Sobota

UWAGA:
• Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu odbioru do godziny 8.00, w widocznym miejscu przed posesją.
• W przypadku nieodebrania odpadów w w/w terminach prosimy o telefoniczne powiadomienie o tym fakcie Miejsko - Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00).
Państwa reklamacja zostanie zrealizowana w możliwie najkrótszym terminie.
• Istnieje możliwość bezpłatnego oddania odpadów wielkogabarytowych na terenie Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Poznajmy się!

W Zespole Szkół w Zegrzu integrowały
się przedszkolaki z Jadwisina i Zegrza razem
z pierwszoklasistami zegrzyńskiej szkoły podstawowej. To niezwykłe spotkanie miało miejsce 9 grudnia. Gości w szkole przywitała dyrektor Samorządowego Przedszkola w Zegrzu
- Barbara Kołecka, dyrektor Zespołu Szkół
w Zegrzu Danuta Prusinowska oraz uczniowie klasy I szkoły podstawowej, którzy na
dzień dobry zaśpiewali piosenkę pt. „Zawsze
razem”, przygrywając sobie na instrumentach

perkusyjnych. Aby dzień był interesujący dla
dzieci zostały przygotowane ciekawe zajęcia. Przedszkolaki, pod opieką wychowawczyń i uczniów z gimnazjum w Zegrzu, wraz
z starszymi kolegami z klasy pierwszej pląsali
i śpiewali w czasie zajęć umuzykalniających,
które przygotowała Monika Misiura. Pod
wprawnym okiem Anny Jaskulskiej dzieci
wykazywały się sprawnością ﬁzyczną na torze
przeszkód oraz w czasie zabaw sportowych.
Nasi goście udowodnili też, że doskonale radzą sobie z pracami plastycznymi, kiedy pod
kierunkiem Anny Futymy i z dużą pomocą
Jolanty Borkowskiej wyklejały postać św. Mikołaja. Przedszkolaki wraz z pierwszakami
przekonały się, że można stworzyć prawdziwe dzieła sztuki rysunkowej tylko za pomocą
swoich paluszków. Pod opieką Małgorzaty
Paliszewskiej i Bożeny Plewa wykonywały
kolorowe obrazy na tablicach interaktywnych.
Spotkanie zakończyło się wspólnymi zabawa-

mi ze śpiewem pod kierunkiem p. M. Misiury.
Przed pożegnaniem wszystkie dzieci, biorące
udział w spotkaniu integracyjnym, otrzymały
drobne słodkie upominki, ufundowane przez
Radę Rodziców Samorządowego Przedszkola
w Zegrzu oraz zdjęcia, które w trakcie zajęć
wykonywał Andrzej Borkowski. Obie panie
dyrektor - Barbara Kołecka i Maria Jacak podziękowały za miłe przyjęcie i zorganizowanie spotkania.
Bożena Plewa

Projekt „Przedszkole na 5”
Projekt „Przedszkole na 5”, realizowany
w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu,
prowadzony jest już kolejny rok. Cieszy nas,
że działania, podejmowane w ramach projektu, są coraz bardziej sprawne a efekty bardziej
widoczne. Sukcesy te nie byłyby jednak możliwe bez ogromnego zaangażowania kadry
pedagogicznej i specjalistów z nią współpracujących. Zgodnie z zapowiedziami w poprzednim artykule, dotyczącym wsparcia logopedycznego (Informator Gminy Serock nr
10/106), tym razem chcielibyśmy przybliżyć
pracę psychologa w zegrzyńskiej placówce.
Psycholog współpracuje z naszym przedszkolem od września 2010 r., a jego zatrudnienie jest jednym z elementów całego projektu.
Jego praca – w największym skrócie - polega na
wsparciu i otoczeniu opieką wszystkich dzieci,
uczęszczających do zegrzyńskiej placówki, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zaobserwuje problemy. Na początku roku
szkolnego uwaga psychologa skupiała się przede
wszystkim na adaptacji dzieci nowoprzyjętych
i rozpoczynających naukę w przedszkolu. Tutaj
ścisła współpraca psychologa z wychowawcami i rodzicami pomagała złagodzić ten trudny
dla maluszków okres rozpoczynania przygody
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z przedszkolem. Dzięki obecności psychologa
rodzice i nauczyciele mogli na bieżąco konsultować problemy i otrzymywać profesjonalną
pomoc w tym zakresie.
Praca psychologa to również obserwacja
dzieci w czasie zajęć, podczas zabawy i nauki,
kiedy to psycholog może dostrzec niepokojące zachowania w sferze wychowawczej.
W przypadku dostrzeżenia problemu przez
psychologa, jak również zgłoszenia przez kadrę pedagogiczną, prowadzona jest indywidualna rozmowa z dzieckiem, rodzicami oraz
kadrą. Do psychologa w zegrzyńskiej placówce mogą zgłaszać się także sami rodzice, którzy pragną dowiedzieć się, jak pomóc swojemu dziecku. Psycholog w placówce dokonuje
również diagnoz oraz omawia wyniki swoich
badań z rodzicami oraz kadrą pedagogiczną.
Od chwili zatrudnienia psychologa
w przedszkolu, czyli od września 2010 r.,
opieki psychologicznej potrzebowało blisko
20% wychowanków. Badanie przesiewowe
pięcio- i sześciolatków, dotyczące gotowości szkolnej pokazało, że np. problem z dysleksją ma 80% dzieci, uczęszczających do
placówki. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu
tego problemu możliwa jest szybsza pomoc

dziecku, co może przełożyć się na jego późniejszą naukę.
Sytuacje i zachowania, które nam dorosłym wydają się być błahe lub oceniane są jako
efekt rozpieszczania dziecka mają najczęściej
swoje głębsze przyczyny, które dzięki psychologowi zostają zdiagnozowane. Trafna diagnoza pozwala pracować z dzieckiem tak, by wyeliminować niepożądane zachowania i cechy.
Doświadczenia i wnioski, zebrane przez
miniony rok pracy psychologa w zegrzyńskiej
placówce pokazują, że pomoc taka jest jak najbardziej zasadna i potrzebna. Budujące jednak
jest to, że z grupy 30 dzieci, objętych pomocą
i wsparciem w czasie minionego roku szkolnego, dalszego wsparcia potrzebuje tylko 6 z nich.
U pozostałych problemy zostały zredukowane.
Uzupełnieniem pomocy psychologicznej
jest kompleksowa diagnoza dzieci trzy- i czteroletnich, uczęszczających do przedszkola, przeprowadzona przez ekspertów zewnętrznych.
Dodatkowo kadra pedagogiczna placówki została przeszkolona z zakresu trudnych sytuacji
w przedszkolu i sposobów radzenia sobie w takich momentach. Naszym zdaniem tylko takie
kompleksowe ujęcie problemu może przynieść
sukces i efekty dla naszych dzieci.

Psycholog wraz z kadrą pedagogiczną
starają się przełamać stereotypy na temat
pomocy psychologicznej panujące wśród rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym. Rozmowa z psychologiem nie musi i nie powinna
kojarzyć się źle. Pragniemy, aby dzieci oraz
ich rodzice nie bali się i nie wstydzili spotkań
z psychologiem, którego praca okazuje się
być bardzo potrzebna.
Cieszy nas coraz większe otwarcie ze strony rodziców, a zwłaszcza ojców, którzy często
z własnej inicjatywy przychodzą na konsulta-

cje psychologiczne. Dlatego też, w związku ze
zwiększonym zainteresowaniem, zdecydowaliśmy w bieżącym roku szkolnym zwiększyć
liczbę godzin pracy psychologa w przedszkolu tak, by zaspokoić w większym stopniu potrzeby dzieci i rodziców.
Często problem nie tkwi w dziecku,
ale w rodzicach i całej sytuacji rodzinnej.
Psycholog przedszkolny stara się wówczas
odnaleźć źródło problemu i zaradzić trudnej sytuacji. Wielokrotnie spotkaliśmy się
z wdzięcznością rodziców, których pro-

blemy z dzieckiem oraz rodzinna sytuacja
uległa znacznej poprawie dzięki przebytym
konsultacjom.
Dzięki wsparciu psychologa dzieci,
w późniejszej edukacji, nie będą wstydziły się
rozmawiać o swoich problemach oraz będą
potraﬁły je rozwiązywać. I jeśli już teraz nauczą się, że warto szukać pomocy, będą bardziej pewne siebie i otwarte na innych ludzi.
Pracownicy Biura Projektu
„Przedszkole na 5”

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Serocku – Szkołą Promującą Zdrowie
W środę, 23 listopada 2011 r., w Szkole
Podstawowej nr 103 w Warszawie, odbyła
się II Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, zorganizowana przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele MEN,
Kuratorium Oświaty, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Uniwersytetu Warszawskiego, MSCDN
oraz dyrektorzy szkół i koordynatorzy Sieci
Szkół Promujących Zdrowie.
Program Konferencji był bardzo bogaty.
Przedstawiono nowe kierunki rozwoju szkół
promujących zdrowie w Polsce i w Europie,
wskazano rolę upowszechniania samej idei,
prezentowano dobre praktyki w zakresie promocji zdrowia i proﬁlaktyki problemów dzieci i młodzieży.
Ważnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie piętnastu Wojewódzkich
Certyﬁkatów „Szkoły Promującej Zdrowie”

przez Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty – Katarzynę Góralską. Z ramienia szkoły
podstawowej w Serocku tytuł ten odebrała

dyrektor szkoły Krystyna Aﬀek w towarzystwie szkolnego koordynatora ds. promocji
zdrowia - Barbary Pszczoły.
Uzyskanie certyfikatu przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Serocku zostało poprzedzone kilkuletnimi działaniami, których celem było propagowanie
wśród uczniów i ich rodziców zdrowego
stylu życia. W latach 2008-2011 realizowano projekty: „Zdrowo jesz, dłużej żyjesz”,
„Rowerek czy komputerek?”, „W zdrowym
ciele zdrowy duch!”. Poprzez różnorodne
działania prowadzone w szkole, takie jak
spotkania ze specjalistami, projekty edukacyjne, warsztaty, debaty, konkursy, happeningi, prezentacje multimedialne, kampanie antyreklamowe wskazywano uczniom
i ich rodzicom właściwą drogę do zdrowia,
bo zdrowie to skarb i jest dla nas najważniejsze.

Trzecioklasiści z Woli Kiełpińskiej chcą „Pokonać noc”
W ramach drugiej edycji Akademii Bezpieczeństwa ﬁrmy OSRAM
rozpoczęła się kampania „Pokonaj noc”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na konieczność stosowania w pojazdach dobrego oświetlenia oraz
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. W czwartek, 15.XII, przedstawiciel ﬁrmy OSRAM wraz z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej odwiedzili Szkołę Podstawową w Woli
Kiełpińskiej i przeprowadzili lekcje dla uczniów klas trzecich. Podczas
zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak bezpieczne poruszać się po drodze, jak unikać zagrożeń i jak postępować w przypadku, gdy pieszemu grozi niebezpieczeństwo. Każdy uczeń otrzymał ponadto produkowaną przez ﬁrmę OSRAM opaskę LED BAND, która pozwala być
lepiej widzianym przez kierowców oraz dzienniczek, w którym będzie
dokumentować wykorzystanie otrzymanej opaski. Nad przebiegiem
kampanii będą czuwały niedźwiadki, które dzieciaki otrzymały w prezencie od sponsora kampanii.
W akcję zaangażowany jest także Facebook, gdzie można wskazywać szkoły, których uczniowie są najbardziej narażeni na niebez-

pieczeństwo związane z ruchem drogowym. Spośród nich zostanie
wybranych 105 placówek, które zostaną włączone do programu Akademii Bezpieczeństwa i otrzymają materiały pomagające uczyć bezpiecznych zachowań na drodze.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 21 - SEROCK

Szlakiem serockich kowali

Kuźnia Jana Zajączkowskiego

Nawet jeśli kowalstwo jest dziś fachem rzadko spotykanym – to jednak wciąż niezwykłym i intrygującym.
Z boskimi znamionami…
W wielu mitologiach kowale byli pomocnikami
najważniejszych, gromowładnych bogów, jak choćby
greckiego Zeusa, którego pomocnikiem był zresztą też
bóg Hefajstos, skandynawskiego Thora, który wywoływał pioruny kowalskim młotem, czy słowiańskiego boga
Peruna. Mityczna rola kowali wiązała się z umiejętnością
wykorzystywania ognia do obróbki żelaza, potrzebnego
zarówno wojownikom, jak i rolnikom czy rzemieślnikom.

Kowal był w każdej większej wsi, a w takich
miasteczkach jak Serock mogło ich być nawet kilkunastu. Działalność kowali - oprócz tych obrzędowych
obowiązków wspomnianych wcześniej, obejmowała
podkuwanie koni, wykonywanie i naprawy metalowych elementów pojazdów konnych, jak wozy i sanie,
wykonywanie i reperacja narzędzi rolniczych, jak pługi, brony, motyki, wykonywanie różnych elementów

Kuźnia na rogu ulicy Listopadowej i Pułtuskiej,
należąca do żydowskiej rodziny Pniewskich

Legitymacja członka cechu Józefa Turka

cję usługową nie tylko dla mieszkańców, ale również dla
transportów ciągnących tymi drogami.
Organizacja przestrzeni kuźni była dość typowa i powtarzalna. Były to zazwyczaj nieduże murowane budynki,
z głównym wejściem zwróconym do drogi. Naprzeciw
wejścia znajdowało się palenisko, po jego lewej stronie był
umieszczany miech do podtrzymywania ognia, a po prawej
stronie stół z imadłami i narzędziami, które też wisiały nad
stołem. Na środku ustawione było kowadło a w jego pobliżu
naczynie z wodą.
Dziś już nie ma w Serocku kowali i znikają ostatnie
kuźnie, których w 1939 r. było jeszcze 10. Przez lata stały
nieużytkowane i chociaż nie zajmowały wiele miejsca - to
zawadzały, bo działki na których stały, położone w atrakcyjnych punktach miasta, chętnie widziano jako przeznaczone
pod budowę. W 2010 r. została rozebrana stara kuźnia rodziny Krzywickich, znajdująca się w pobliżu skrzyżowania

Zygmunt Turek na kursie podkuwaczy koni w Płocku w 1937 r.
(czwarty od lewej, w drugim rzędzie od góry)
Wspomniani pogańscy bogowie symbolizowali siły witalne i pośrednio byli opiekunami małżeństwa i ogniska
domowego. Kowali często zapraszano do pełnienia roli
drużby, a kiedy orszak weselny przechodził lub przejeżdżał koło kuźni proszono, aby kowal głośno kuł żelazo, by
młodym sprzyjało szczęście.
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budowlanych, jak zamki, zawiasy, kraty itp. Ważnym
wyrobem bardziej wykwalifikowanych rzemieślników
były krzyże żelazne, umieszczane na kapliczkach przydrożnych oraz na nagrobkach.
W mieście kuźnie rozlokowane były przy głównych
skrzyżowaniach oraz wylotach dróg, pełniły bowiem funk-

Plan kuźni Józefa Turka

Krzyż z serockiego cmentarza, wykonany
przez jednego z miejscowych kowali

dróg do Warszawy, Pułtuska, Zakroczymia i Zegrza. Powstała w połowie XIX w., działała przez ponad 100 lat, to jest
nieprzerwanie przez cztery pokolenia tej rodziny. Kolejno
Szymon, Feliks, Aleksander i Tadeusz Krzywiccy reprezentowali najwyższą klasę rzemiosła, wykonując m.in. prace przy
budowie mostu w Zegrzu i kościoła w Woli Kiełpińskiej.
Kuźnia musiała przynosić spore dochody, skoro Aleksander
Krzywicki (zm. 1954 r.) był w stanie kupić część majątku
ziemskiego Dębe. Jego syn, Tadeusz (zm. 1986 r.), ostatni
kowal w tej rodzinie, był dużej klasy fachowcem, gdyż pracował przez pewien czas w pracowni konserwacji zabytków
przy odbudowie Zamku Królewskiego.
Wiosną 2011 r. rozebrano budynek kuźni przy ulicy
Warszawskiej, należący do kowala Jana Zajączkowskiego,
który przybył do Serocka w 1945 r. z Niestępowa pod Pułtuskiem. Szybko zdobył duże uznanie jako znakomity podkuwacz koni, ciesząc się popularnością wśród serockich i okolicznych rolników, chętnie wybierających kucie „U Zająca”.
Obok, mniej więcej w tym samym czasie, działała kuźnia
Franciszka Fluksika, która po pewnym czasie przekształciła
się w warsztat ślusarski.
W centrum miasta, w uliczce przy starej piekarni, znajdowała się nieduża kuźnia rodziny Wilamowskich. Powstała
w II połowie XIX w., w sąsiedztwie zajazdu pocztowego,
funkcjonowała jeszcze dzięki Józefowi Wilamowskiemu
przez pewien czas po II wojnie światowej.
Jedna z największych kuźni w Serocku działała
przez ponad półtora wieku przy skrzyżowaniu ulicy Nasielskiej i Pułtuskiej. Jej ostatnie lata działania związane
są z nazwiskiem renomowanego mistrza kowalskiego
Romana Jankowskiego. Kuźnia została rozebrana w latach 60., w związku z budową bloku mieszkalnego przy
ulicy Nasielskiej
Druga duża kuźnia znajdowała się po drugiej stronie szosy, na rogu ulicy Listopadowej i Pułtuskiej (dawniej 3 Maja).
Powstała ona w drugiej połowie XIX w. i należała do żydowskiej rodziny Pniewskich. Została rozebrana w latach 50-tych.
Wydaje się, że do tej rodziny należała także kuźnia przy ulicy

Kuźnia Józefa Turka przy ul. Pułtuskiej

Kuźnia Krzywickich przy dawnej ulicy
3 Maja, rozebrana w 2010 r.
Warszawskiej 27. W okresie międzywojennym kowalami było
czterech braci Pniewskich: Szyja, Szlama, Mendel i Jankiel.
Kowalem był też ich wuj Aba-Lejb Frydman, żonaty z Chają-Bruchą Pniewską.
Jedyny zachowany do dziś budynek kuźni znajduje się przy ulicy Pułtuskiej. Postawił go w 1928 r. Józef
Turek (1894-1969), pochodzący z sąsiedniej parafii Popowo. Józef Turek szkołę rzemieślniczą ukończył w Pułtusku w 1913 r., po nim warsztat miał przejąć jego syn,
Zygmunt Turek (zm. 1989 r.), który ukończył wprawdzie
2 letnią szkole młynarską w Toruniu, to na polecenie
ojca odbył też kurs podkuwaczy koni w Płocku. Kuźni
jednak ostatecznie nie przejął.
Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak
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„Serce to najpiękniejszy w życiu dar…”

Powołano Zespół Interdyscyplinarny
„Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia
i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek
zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności,
także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, mówi
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Działania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie realizowane
są przez Zespół Interdyscyplinarny, powołany
Zarządzeniem nr 1/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 05 stycznia 2011 r.
Główne zadania Zespołu to:
1. Ocena sytuacji problemowej osoby
indywidualnej lub rodziny znajdującej się
w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposo-

bu postępowania, który będzie miał na celu
przywrócenie integralności rodziny i możliwości realizowania jej funkcji oraz podejmowania działań w tym celu przewidzianych
przepisami prawa.
2. Sporządzanie indywidualnego planu pomocy dla osoby dotkniętej przemocą
w rodzinie w zakresie działań przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia,
kuratora sądowego, czy innych podmiotów
- w tym specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Podejmowanie wspólnych interwencji
i innych działań wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie.
Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest
rozpowszechnianie informacji, między innymi, poprzez tworzenie lokalnych zintegrowa-

nych programów i kampanii proﬁlaktycznych
z zakresu lokalnej polityki społecznej, inicjowanie badań, ekspertyz wspierających prace
Zespołu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 13 września 2011 r., w sprawie
procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
wpłynęło pięć formularzy „Niebieskich
Kart”. Dotychczas odbyło się sześć posiedzeń
Zespołu Interdyscyplinarnego, które miały
miejsce w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku. Utworzono dwie grupy
robocze, które spotykają się indywidualnie
w celu pracy nad konkretnymi problemami
osób i rodzin.
Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego
Olga Grohs

Szkolne Koło PCK Zespołu Szkół w Zegrzu
wystąpiło dla krwiodawców
Szkolne Koło PCK Zespołu Szkół w Zegrzu już po raz piąty miało zaszczyt wystąpić przed Honorowymi Dawcami Krwi.
Uroczysta gala, połączona z wręczeniem
odznaczeń dla zasłużonych krwiodawców,
odbyła się 5 grudnia w Ratuszu Miasta
Legionowo. Tego dnia uczczono również
25-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK przy Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki w Zegrzu. Uczniowie szkoły,
przygotowani przez Małgorzatę Konstantynowicz, tym razem zaprezentowali program o charakterze regionalnym, składając
jubilatom życzenia świąteczno-noworoczne
w gwarze kaszubskiej, góralskiej i śląskiej.
Po góralsku także zabrzmiała kolęda „Oj
Malućki, Malućki…” w wykonaniu zespołu wokalnego z gimnazjum w Zegrzu, pod
opieką Moniki Misiury. Nie zabrakło słów
uznania i podziękowań za dar życia i zdrowia dla biorących udział w gali bohaterów
dnia. Nagrodzeni, a wśród nich znalazł się
także absolwent naszej szkoły Robert Kowalewski, bezinteresownie oddali w minionym roku wiele litrów cennej krwi. Po
występie uczniowie z Zegrza usłyszeli wiele miłych słów, ale najbardziej wzruszyły
ich pochwały gościa honorowego, Urszuli
Jaworskiej, założycielki Fundacji oraz naj-
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Te słowa stały się mottem X Jubileuszowego Wieczoru dla Seniorek i Seniorów Miasta
Serock, który odbył się 24 listopada w Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. Tegoroczny koncert – jako jubileuszowy, miał wyjątkowo uroczysty charakter
i był okazją do wspominania wszystkich tych
wzruszających chwil, których od pierwszego
spotkania nazbierało się już całkiem sporo.

Organizowane przez nas spotkania mają już
wielu sympatyków wśród seniorów. Za każdym razem towarzyszy im muzyka, piosenka,
poezja i taniec, dedykowane gościom i jednocześnie bohaterom wieczoru. W układanie
programu angażują się nauczyciele, którzy
razem z uczniami przygotowują występ chóru i zespołu muzycznego, układy taneczne
i występy wokalistów, dekoracje sali gimnastycznej i poczęstunek dla zaproszonych gości. W przedsięwzięciu uczestniczą również
rodzice.
Tegoroczny koncert był przypomnieniem
znanych pieśni, piosenek i tańców, które nasi
seniorzy znają i wspominają ze szczególnym
sentymentem. Występy wszystkich uczestników publiczność nagradzała gromkimi brawami. Przepiękna, barwna scenograﬁa wzbogacona blaskiem świateł dodała koncertowi
szczególnego uroku.
Z okazji jubileuszu, na zakończenie koncertu, w blasku fajerwerków, wjechał na salę
tort, którym gospodynie wieczoru poczęsto-

wały przybyłych gości. Następnie dyrektor
szkoły — Krystyna Aﬀek, podziękowała
wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Wtedy przyszedł czas na
tańce. Nasi seniorzy bawili się znakomicie.
Odchodząc do domów dziękowali i obiecywali, że wrócą do nas za rok.
Szkoła Podstawowa im M. Kopernika
w Serocku

„Violinki” na warsztatach wokalno-tanecznych
W dniach 23-25.11.2011 r. Dziecięcy
Zespół „Violinki” wziął udział w warsztatach wokalno-tanecznych, które odbyły się
w Centrum Szkoleń i Konferencji „Geovita”
w Jadwisinie. Zajęcia prowadzone były przez
Beatę Urbańską, która na co dzień pracuje
w Teatrze Buﬀo jako choreograf, Krzysztofa
Wilusza, muzyka, współpracującego z zespołem oraz opiekunów Dziecięcego Zespołu
„Violinki”. Dziewczęta pracowały w dwóch
grupach. Na zajęciach realizowana była tematyka związana z nauką i doskonaleniem kroków tanecznych i ćwiczeń gimnastycznych,
potrzebnych do tworzenia nowych układów
choreograﬁcznych. „Violinki” doskonaliły
też umiejętności techniczne z zakresu różnych technik tanecznych: taniec klasyczny,
współczesny, jazz, i hip hop. Na zajęciach wo-

kalnych zespół przygotowywał się do nagrań
studyjnych piosenek z nowego programu pt.
„Cztery żywioły”. Trwały też przygotowania
do występu wigilijnego, który odbył się później w szkole. Niezwykle ważnym efektem
działań tanecznych i wokalnych jest poczucie
silnej wspólnoty w grupie i integracja zespo-

łu, na którą dziewczęta miały czas wieczorem, kiedy poprzez wspólne zabawy mogły
się lepiej poznać. Grupa starszych dziewcząt
przygotowała konkurs i wybory „Top Model”,
którą została sześcioletnia Iza Cebo.
Warsztaty były przeprowadzone profesjonalnie i rzetelnie. Dziewczęta z ogromną cierpliwością przyjmowały uwagi instruktorów.
Był to duży wysiłek zarówno ﬁzyczny, jak i psychiczny, ale warto było – jak stwierdziły uczestniczki. Potwierdzeniem ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy był krótki występ dla rodziców,
który został nagrodzony wielkimi brawami.
Dziewczęta z niecierpliwością czekają na udział
w kolejnych warsztatach. Fotorelację oraz ﬁlmy
z warsztatów można obejrzeć nas tronie internetowej zespołu www.violinki.com.pl
Inf. Dziecięcy Zespół „Violinki”

I miejsce chóru z Zespołu Szkół w Zegrzu
większego w kraju Banku Dawców Szpiku
Kostnego. Korzystając z możliwości osobistego poznania pani Jaworskiej, uczniowie
pogratulowali jej aktywnej i pełnej oddania pracy dla chorych na białaczkę. Przedstawiciele szkolnego koła PCK w Zespole
Szkół w Zegrzu podziękowali również

Barbarze Jachołkowskiej, pracownikowi
Zarządu Rejonowego PCK w Legionowie,
która w tym roku kończy swoją pracę w tej
organizacji. Pani Basia to wspaniały, życzliwy człowiek, a współpraca z nią, przez te
wszystkie lata, była wielką przyjemnością.
Zespół Szkół w Zegrzu

Zespół Szkół w Zegrzu od 5 lat uczestniczy w projekcie „Śpiewająca Polska. W grudniu, w ramach projektu, organizowany był
przegląd kolęd, w którym chór gimnazjum
im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zegrzu, decyzją jury, zajął I miejsce. Warto

podkreślić w tym miejscu, że w komisji oceniającej zasiadali cenieni pedagodzy, m.in.
dr Dariusz Zimnicki – koordynator projektu
„Śpiewająca Polska”, dyrygent Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej, prof.
dr hab. Katarzyna Sokołowska - dyrygent,

pracownik naukowy Katedry Dyrygentury
Chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Zbigniew Szablewski – pedagog, były dyrygent Państwowej
Filharmonii w Białymstoku, Warszawskiej
Opery Kameralnej, Zespołu Kameralnego
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Polskiego Radia w Warszawie, obecnie prowadzi zespół Ars Antiqua.
Koncert odbył się w Warszawie, w sali
koncertowej Szkoły Muzycznej nr 2 i uczestniczyły w nim chóry okręgu warszawskiego,
biorące udział w Ogólnopolskim Programie
Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca
Polska”. Opiekę merytoryczną i metodyczną
zapewnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ﬁnansowym wsparciu samorządów lokalnych.
Realizacja programu jest szansą na wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez

sztukę, w szacunku dla wartości jakie niesie,
umożliwia także udział w dorocznych przeglądach chórów szkolnych oraz ułatwia kontakt chórzystów z wybitnymi artystami – mistrzami. Tak najkrócej rzecz ujmując - udział
w programie to przede wszystkim dodatkowe
lekcje śpiewu, które pozwalają na rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni młodego
człowieka.
Uczestnictwo w programie to również
szanse na doskonalenie zawodowe nauczycieli - dyrygentów w kierunku pracy z dziećmi.
Dyrygent zespołu może liczyć na wsparcie
koordynatora w postaci cennych uwag do

pracy nad chórem. Uczestnicząc w warsztatach i wykładach, otrzymuje sporą wiedzę od
znanych i cenionych pedagogów wyższych
polskich uczelni, kształcących kadrę dyrygencką.
Podczas przeglądu, chór wykonał dwie
kolędy: „W żłobie leży” (opracowanie wokalne J. Maklakiewicz) oraz „Zaśnij Jezuniu”
(opr. wok. M. Misiura).
Zespół mocno się zaangażował w przygotowania do koncert. Pomimo zdenerwowania, które towarzyszyło podczas prezentacji,
kolędy zostały bardzo poprawnie wykonane.
Zabrzmiały ciepło, serdecznie, z ciekawą interpretacją, a przede wszystkim z właściwą
intonacją.
To, co usłyszeliśmy od prof. Katarzyny
Sokołowskiej, która pochwaliła zespół za „tytaniczną pracę i ogromny postęp” jest dla nas
bardzo cenne. A werdykt jury, który brzmiał
„Złoty Dyplom dla Zespołu Szkół w Zegrzu”
- przyjęliśmy z dużą radością i niemal łzami
szczęścia w oczach.
Jako opiekun chóru jest bardzo dumna
i zadowolona z pracy, która przynosi efekty.
Uczestnictwo w chórze to, wbrew pozorom,
trudne zadanie, które wymaga od uczestników wiele odpowiedzialności i poświęcenia
wolnego czasu. Same zdolności nie wystarczą,
trzeba je bowiem systematycznie kształcić
i doskonalić. Konieczna jest także współpraca
wszystkich członków zespołu.
Monika Misiura

Mikołajki 2011 w Serocku
Choć śniegu w tym roku zabrakło i mróz
nie zaczerwienił nam nosów, to na serockim rynku tradycyjnie zrobiło się czerwono od mikołajowych strojów i czapek. Sam
dostojny Mikołaj też oczywiście przybył,
gdy Serocczanie, widząc jak krąży swym
zaprzęgiem wokół rynku, zapraszali go głośnym wołaniem. I chociaż w zaprzęgu było
terenowe auto, a nie renifery, to i tak wszyscy witali św. Mikołaja bardzo gorąco. Ten,
oblegany przez dzieci, pozował dostojnie do
fotograﬁi, życzliwie głaskał malców po główkach, by w końcu, w towarzystwie Śnieżynki
i Elfa, poprowadzić wszystkich w tanecznym
korowodzie ku choince, która rozbłysła tysiącami światełek, wprowadzając Serock oﬁcjalnie w przedświąteczne oczekiwanie. Na
scenie, pomocnica św. Mikołaja, prowadziła
tymczasem liczne konkursy ze słodkimi nagrodami, a na rynku tańczono i tańczono,
przyjmując od świty św. Mikołaja drobne,
świąteczne gadżety i cukierki. Na zakoń-
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czenie spotkania wyłoniono, spośród 245
tegorocznych, serockich Mikołajów, grupę
najbardziej szykownie ubranych. Sam Święty

wręczył im upominki, a potem wysłuchawszy kolęd, śpiewanych przez dzieci wyruszył
w dalszą podróż. Zaprosimy go za rok 





Wigilijne spotkanie
mieszkańców Skubianki


Opłatek
w Woli Kiełpińskiej
Jak co roku, przybyliśmy na spotkanie
opłatkowe do strażnicy OSP w Woli Kiełpińskiej, gdzie obecnie mieści się placówka
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Gospodyni spotkania,
Teresa Krzyczkowska, na co dzień pełniąca
obowiązki doradcy rolno-środowiskowego
w gminie Serock, staropolskim zwyczajem,
serdecznie witała wszystkich już u progu.
Na zaproszonych przedstawicieli władz
samorządowych, Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowieckiej Izby
Rolniczej, Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej, Związku Sadowników, Zarządu
Stowarzyszenia Miłośników Skubianki,
LGD Zielone Mosty Narwi oraz radnych
Rady Miejskiej w Serocku, czekał odświętnie nakryty wigilijny stół, zastawiony
potrawami, przygotowanymi przez panie
z gminnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz
panie współpracujące z MODR-em. Zanim
jednak skosztowaliśmy tradycyjnych specjałów wysłuchaliśmy życzeń, które skierowali
do przybyłych Elżbieta Sowińska - prezes
Wojewódzkiego Związku Rolników Spółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie,
Sylwester Sokolnicki - burmistrz Miasta
i Gminy Serock, Józef Lutomirski - zastępca

przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku, Artur Pozorek - pełnomocnik Zarządu
Województwa Mazowieckiego ds. Osób
Niepełnosprawnych, ks. Tadeusz Wołowiec
- proboszcz Parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej. Po
oficjalnych życzeniach, przyszedł czas na
życzenia bardziej prywatne, składane przy
łamaniu się opłatkiem i wspólną wieczerzę. W rodzinnej atmosferze, przy choince
i kolędach w świetnym wykonaniu przykościelnego zespołu wokalno - muzycznego,
prowadzonego przez ks. Pawła Perdiona,
wikariusza parafii św. Antoniego. I choć był
to dopiero 10 grudnia, to mogliśmy poczuć,
że święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż.

Niedzielne popołudnie 11 grudnia upłynęło w Skubiance pod znakiem wspólnego spotkania mieszkańców przy choince na wiejskim
placu zabaw. To dopiero pierwsze takie spotkanie społeczności Skubianki, ale możliwe, że
zapoczątkuje dobrą tradycję. Zorganizował je
sołtys wsi, Marek Biliński, wraz z Radą Sołecką
i przy pomocy Koła Gospodyń Wiejskich.
Nietypowa – bo pod gołym niebem – wigilia mimo wszystko była bardzo tradycyjna
i ciepła. Wigilijne potrawy, serdeczne życzenia opłatkowe, Mikołaj, który prócz prezentów rozdawał także rózgi. Nie zabrakło
zaproszonych gości, a wśród nich zastępcy
burmistrza Serocka, Józefa Zająca, przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku, Artura
Borkowskiego oraz księży, ks. proboszcza T.
Wołowca, ks. kanonika M. Zdanowskiego
oraz ks. wikariusza Tomasza i ks. Pawła.
Spotkanie rozpoczęły życzenia sołtysa skierowane do wszystkich. Do tych życzeń dołączył
także swoje zastępca burmistrza, Józef Zając,
podkreślając przy okazji, że na takiej wigilii, pod
wieczornym niebem – jest pierwszy raz. Mieszkańcy, którzy zebrali się bardzo licznie – co było
miłą niespodzianką dla organizatorów, wspólnie
odśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”, po której podzielili się opłatkiem wśród ciepłych słów
i świątecznych życzeń. Atmosfera tego wieczoru
była bardzo rodzinna i mamy nadzieje, że spotkamy się tu razem znów za rok.
Małgorzata Bilińska
Koło Gospodyń Wiejskich w Skubiance
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Przedświąteczne
spotkanie seniorów

Spotkanie Wigilijne Przedsiębiorców
w serockim ratuszu to już tradycja. Goście
przybyli licznie, by w przedświątecznej atmosferze spotkać się z władzami Serocka
i innymi przedsiębiorcami, prowadzącymi
działalność gospodarczą na terenie naszej
gminy. W trakcie uroczystości, jak co roku,
burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester
Sokolnicki w towarzystwie swego zastępcy, Józefa Zająca i przewodniczącego Rady
Miejskiej w Serocku, Artura Borkowskiego,
wręczył wybranym przedsiębiorcom Statuetki Lidera Przedsiębiorczości. Podziękowania
za to gminne wyróżnienie, w imieniu laureatów, wygłosił Piotr Klik. Burmistrz, nawiązując do trudnej sytuacji gospodarczej, spowodowanej ogólnoświatowym kryzysem,
życzył przybyłym kreatywności, odwagi
i rozwagi w podejmowaniu inicjatyw, związanych z działalnością gospodarczą oraz
powodzenia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Następnie, jak obyczaj każe,
wszyscy przełamali się opłatkiem i kosztowali specjały z wigilijnego stołu.
Podczas spotkania opłatkowego w urzędzie uczennice Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku zachęcały gości do zakupu symbolicznych cegiełek, którymi były kartki świąteczne,
przygotowane własnoręcznie przez uczniów.
Hojność przedsiębiorców, którzy oﬁarowali
za kartki kwoty znacznie przekraczające proponowaną cenę 2,00 zł, okazała się wielka.
Dziewczynki zebrały łącznie kwotę 427,00 zł.
Pieniądze te zostaną przeznaczone na paczki
świąteczne dla uczniów z rodzin potrzebują-

Serock należy do tych gmin, które dużym szacunkiem i estymą otaczają swych
mieszkańców w wieku senioralnym. Organizowane jesienią spotkania z okazji
Dnia Seniora, całoroczne starania, by aktywizować tę grupę społeczności poprzez
zajęcia w utworzonej Filii Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy
też spotkania w ramach Klubu Aktywnego Seniora, odbywające się w serockim Ośrodku Kultury – to tylko niektóre
inicjatywy, których adresatami są seroccy seniorzy. Nie mogło zatem zabraknąć
przedświątecznego spotkania z nimi. Jego
organizatorami był Urząd Miasta i Gminy
w Serocku wraz z serockim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Kultury
oraz do przygotowań przyłączył się Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
z racji funkcjonowania jego serockiej filii.
W sali widowiskowej Ośrodka Kultury,
w piątkowe popołudnie 16.12., zapanował
nastrój już wigilijny. Biały obrus na stole,
uroczysta atmosfera, przyciszone radosne
rozmowy. Jak zauważył burmistrz Syl-
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Wigilijne Spotkanie
Przedsiębiorców


cych pomocy oraz na zakup różnych materiałów do świetlicy szkolnej.
W trakcie uroczystości specjalnie zatrudniony na tę okazję aniołek wylosował,
z kosza pełnego wcześniej wrzuconych doń
wizytówek, 5 podwójnych zaproszeń na występ Kabaretu Chatelet w Serocku. Natomiast
św. Mikołaj obdarowywał płytami z kolędami
- w wykonaniu zespołów wokalnych i ich instruktorów, działających w Ośrodku Kultury
w Serocku.
Statuetki Lidera Przedsiębiorczości otrzymali: - Klaudia Lubecka, Kancelaria Notarialna w Serocku, - Elżbieta Oniszk, Zakład
Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „El-Paso”, - Małgorzata Szuba, Gospodarstwo Agroturystyczne w Serocku, - Irena Złoto, Bank
Spółdzielczy w Legionowie Filia w Serocku,
- Grażyna i Zbigniew Sokolniccy, Gospodarstwo rolne Karolino, - Piotr Klik Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Klika”


Spotkanie opłatkowe
kombatantów
Tegoroczne spotkanie opłatkowe legionowskiego Koła Powiatowego Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się
w Serocku, zorganizowane we współdziałaniu z Urzędem Miasta i Gminy Serock.
Gości powitał prezes Koła, płk Kazimierz
Przymusiński wraz z burmistrzem, Sylwestrem Sokolnickim. Wśród zaproszonych
gości był członek Zarządu Rady Powiatu
Janusz Kubicki, wiceprezydent Legionowa Piotr Zadrożny, przedstawiciele legionowskich służb mundurowych oraz księża
– proboszcz serockiej parafii św. Anny ks.
dr Jan Kasiński oraz proboszcz parafii garnizonowej w Zegrzu ks. ppłk Waldemar Rawiński.
W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich zespół „In Canto”, pod kierownictwem
Mai Radomskiej, z serockiego Ośrodka Kultury, wykonując znane wszystkim kolędy.
Natomiast kolęda w wykonaniu byłego śpiewaka Centralnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego, Igora Jaszczuka, zaskoczyła wszystkich swą brawurowością. Spokój
i zaduma zapanowały chwilę potem, podczas
recytacji kombatanckich wierszy przez Hannę Przymusińską.
Opłatek, wigilijne tradycyjne potrawy,
ciepła atmosfera. Życzenia zdrowia i 100
lat…
To było niezwykłe spotkanie. Z kolędą i wspomnieniami tego, co kilkadziesiąt
lat temu było dramatyczną rzeczywistością,
z opłatkiem i myślami o tych, którym nie
dane było zasiąść przy wigilijnym stole w wolnej Polsce. Ze łzą wzruszenia…

– instruktorki śpiewu serockiego Ośrodka,
Krzysztof Wilusz, który również z Ośrodkiem współpracuje i gościnnie, śpiewak
światowych scen operowych – Piotr Hruszwicki. Utrzymany w konwencji wigilijnego
spotkania koncert podobał się wszystkim,
choć chyba też onieśmielał lekko. Emocji
dostarczył jednak wystarczająco dużo, by
towarzyszyły później podczas wigilijnych
życzeń przy łamanym opłatku. A potem
zapachniał barszcz i tradycyjna postna




Wigilijnie w Świetlicach
Socjoterapeutycznych
Tradycyjnie w okresie poprzedzającym
Święta Bożego Narodzenia, w Świetlicach Socjoterapeutycznych odbyły się wieczerze wigilijne. Na terenie gminy działają 3 świetlice – w Jadwisinie, w Wierzbicy i w Woli Kiełpińskiej.
W przygotowywanie wieczerzy wigilijnych
aktywnie włączyli się rodzice. Oprócz dzieci
i ich rodziców do wspólnego świętowania przyłączył się ks. Kazimierz Kozicki - proboszcz
paraﬁi w Dzierżeninie, który gościł w Świetlicy
Socjoterapeutycznej w Wierzbicy, Józef Zając,
zastępca burmistrza Miasta i Gminy Serock, dyrektorzy szkół, pedagodzy, radni i sołtysi.
Wszystkim, którzy zechcieli przyjąć nasze
zaproszenie serdecznie dziękujemy.
Dzięki życzliwości i dużemu zaangażowaniu pana Mariana Malinowskiego – komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Kiełpińskiej, w dniu 13 grudnia wieczór wigilijny dla wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej odbył się w OSP.
W Jadwisinie świętowaliśmy 14 grudnia,
a w Wierzbicy - 15 grudnia.
Wychowankowie pod opieką wychowawców, przygotowali program artystyczny odwołujący się w swych treściach do wartości
chrześcijańskich i rodzinnych. Oczywiście,
na spotkaniach wigilijnych nie mogło zabraknąć św. Mikołaja, który obdarował wszystkie
dzieci prezentami. Św. Mikołaj bardzo się natrudził rozdając 120 paczek.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że prócz
dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych paczkami świąteczny ze słodyczami przygotowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej obdarowanych zostało 100 dzieci.
Anna Orłowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej



wester Sokolnicki, przedświąteczny czas
– choć bywa męczący, jest jednak okresem pełnym radości, którą warto dzielić
się, bo jej wówczas przybywa.
Spotkanie rozpoczęło się koncertem
kolęd w wykonaniu niezwykłego zespołu, który tworzyły dziewczęta z zespołu In
Canto, Maja Radomska i Monika Misiura





kapusta, a kompot z suszu zachęcał. Jeszcze
tylko mak w makowcu…
Przyglądając się gościom przy wigilijnym
stole, widząc ich uśmiechy, ożywione rozmowy i radość ze spotkania umacnia się przekonanie, że takie działania mają sens. A czas
i uwaga podarowane seniorom przynoszą im
ogromną radość.
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Wigilia na rynku
szyć – mówił burmistrz Sylwester Sokolnicki
– odważnie się otwórzmy na innych i z odwagą wejdźmy w nadchodzący nowy rok.

W niedzielę 18 grudnia, wieczorem, na
serockim rynku już po raz XVI odbyło się
tradycyjne Spotkanie Wigilijne. Pogoda nie
przypominała co prawda zimowej, białego
puchu trochę brakowało by dopełnić magii
tego oczekiwania, ale kolędujący Kwartet
Rampa nic sobie z tego nie robił, zarażając
Serocczan radością Świąt Bożego Narodzenia. Pomagali mu w tym dwaj Mikołaje, którzy spacerując po rynku wprawiali w osłupienie dzieci, zwłaszcza te młodsze, którym
nagle coś w kalendarzowych rachunkach nie
chciało się zgadzać. Zadziwienie nigdy jednak nie trwało zbyt długo i na pytania Mikołaja o to, czy grzeczne były – przytomnie
odpowiadały, że i owszem. Bo przecież niegrzecznych dzieci nie ma.
Kolędy i pastorałki, ciepły czerwony
barszcz i aromatyczna kapusta, kromka chleba, biel opłatka. I mimo zimna serdeczność,
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Tradycją serockich Spotkań Wigilijnych
jest wręczenie nagród i wyróżnień laureatom
corocznego konkursu plastycznego pn. Motyw Bożonarodzeniowy (wyniki konkursu
- patrz strona 2).
Nagrodzone prace można do 6 stycznia
oglądać w ratuszu w Serocku.
Przenikliwy chłodny wiatr skrócił to wieczorne spotkanie. Serocczanie wracali do domów, by dalej przygotowywać się do świąt. Na
rynku została rozświetlona choinka i pusta
scena, która nocą zmieniła się w bożonarodzeniową szopkę.

rozbawione rozmowy, wspólne zdjęcia. I życzenia. Wspólnych, rodzinnych, ciepłych
świąt. Białych też. I nowego roku, żeby nie był
gorszy niż ten miniony. – Nie dajmy się stra-
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Popłynęli po Puchar Zatoki Gdańskiej

W ratuszu miejskim w Gdańsku, 25 listopada br., odbyła się uroczystość wręczenia pucharów i nagród dla jachtów, biorących udział w cyklu regat o Puchar Zatoki
Gdańskiej. Jacht Słoni, w załodze którego
pływają między innymi dwaj mieszkańcy
Stasiego Lasu: Jan i Krzysztof Kulikowscy,
zajął drugie miejsce w rozgrywkach, zdobywając swój kolejny puchar.
„Startowaliśmy we wszystkich regatach
Pucharu Zatoki Gdańskiej od czerwca do
września. Zajęliśmy ostatecznie drugie miejsce
w klasyﬁkacji, do pierwszego zabrakło nam
1 pkt. W 5-cio letniej historii tej imprezy dwa
razy wygraliśmy, a trzy razy zajęliśmy drugie
miejsce. Obecnie jesteśmy na niekwestionowanym pierwszym miejscu w klasyﬁkacji wielolet-

Wygraliśmy
I Mikołajkowy Turniej
Piłki Siatkowej Drużyn
Samorządowych!
W piątek 16 grudnia, w wieliszewskiej
hali sportowej odbył się I Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Samorządowych.
Wzięło w nim udział 6 drużyn, reprezentujących odpowiednio Jabłonnę, miasto Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Powiat Nowodworski, Serock i Wieliszew.
Po przeprowadzeniu rozgrywek jasne
stało się, że niekwestionowanym liderem jest
drużyna samorządowa z Serocka w składzie:
- Grażyna Skwarska – kapitan
- Daniel Kęsak
- Krzysztof Mikosza
- Piotr Plechawski
- Marek Szajda.
Gratulujemy!
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niej. Puchar Zatoki Gdańskiej organizowany jest
przez GFŻ - Gdańską Federację Żeglarską już
po raz piąty. Jest to pierwszy cykl regat w wolnej
Polsce. Wolność wyjścia na morze była znacznie
opóźniona w stosunku do wolności politycznej.
Zaledwie od kilku lat polski żeglarz może wypłynąć własnym jachtem na Zatokę Gdańską
bez specjalnych zezwoleń, bez sprawdzania
wszystkiego przez bosmana, służby celne i graniczne. Teraz płynąc na morze, z zamiarem dotarcia do krajów Unii Europejskiej, nie trzeba
przechodzić żadnej odprawy. Płynąc do Rosji
- np. do Bałtijska i Kaliningradu, dokonujemy
jedynie odprawy paszportowej i celnej po stronie rosyjskiej. Świat stanął otworem. Można
popłynąć bez żadnych formalności, mając ze
sobą jedynie dowód osobisty i kartę płatniczą,

do Kłajpedy, Ventspils, Rygi, Ruhnu, Parnu, Haapsalu, Virtsu, Talina - to tak wymieniając tylko
niektóre porty Litwy, Łotwy i Estonii. Byliśmy
we wszystkich i jeszcze w wielu innych. Nie byliśmy jeszcze w Szwecji, Niemczech, Danii - to
nasze plany na przyszłe lata, choć byliśmy już na
Bornholmie i Kristiansoo (Dania). Mamy żyłkę regatową - lubimy się ścigać. Bierzemy więc
udział w regatach. Czasami są one rozgrywane
na Zatoce Gdańskiej - cykl pucharowy 7 - 8
imprez dwudniowych, czasami na zachodnim
wybrzeżu w Świnoujściu, Kołobrzegu, czasami jeszcze dalej, w Bałtijsku, Kłajpedzie, Rydze.
W tym roku dotarliśmy najdalej. Wzięliśmy
udział w nocnych regatach z Talina do Haapsalu w Estonii. Udało się nam je wygrać w klasyﬁkacji generalnej i po przeliczeniach. Fakt, że na
metę dotarliśmy po 13 godzinach, jako pierwsi,
zaskoczył bardzo zarówno Estończyków, jak
i nas (choć nas może nieco mniej). Estonia słynie z tradycji żeglarskich i świetnego wyszkolenia swoich zawodników. Do sprzętu, na którym
startują, też nie można mieć zastrzeżeń. Mimo
wszystko wygraliśmy. Jedna z organizacji żeglarskich działających na Wybrzeżu - Morskie Stowarzyszenie Regatowe MSR, przyznało jachtowi Słoni, na którym startujemy, Morski Puchar
Polski za 2011 rok. Przyznawany jest tylko jeden
puchar na rok. To duże wyróżnienie - puchar
odbierzemy 15 stycznia 2012 w Gdańsku” – tak
o kolejnych sukcesach i możliwościach realizacji żeglarskiej pasji, opowiadał Jan Kulikowski,
mieszkaniec Stasiego Lasu w gminie Serock.

Nadal łowią taaakie ryby
w Jeziorze Zegrzyńskim!!!

13:00-14:30
14:30-16:00
15:00-16:30
16:30-18:00
13:00-14:30
14:30-16:00
15:00-16:30
16:30-18:00
08:00-12:00
12:00-16:00
13:00-14:30
14:30-16:00
15:00-16:30
16:30-18:00
15:00-16:30
16:30-18:00
17:00
11:00-15:00
15:00-16:30
16:30-18:00
17.00 – 18.30
18.30 – 20.00
13:00-14:30
14:30-16:00
15:00-16:30
16:30-18:00
13:00-14:30
14:30-16:00
15:00-16:30
16:30-18:00
10:00-12:00
12:00-15:00
13:00-14:30
14:30-16:00
15:00-16:30
16:30-18:00
15:00-16:30
16:30-18:00
17:00
13:00-14:30
14:30-16:00
15:00-16:30
16:30-18:00
15:00-19:00
17.00 – 18.30
18.30 – 20.00

Piotr Rogowiec z tołpygą o wadze 10.5 kg oraz Marek Siejbik z sandaczem 4 kg. Oby tak dalej...

PONIEDZIAŁEK 16.01.2012 r.
Piłka nożna / tenis stołowy dla młodzieży gimnazjalnej
Piłka nożna / tenis stołowy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
Koszykówka dla młodzieży gimnazjalnej
Koszykówka dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
WTOREK 17.01.2012 r.
Siatkówka / koszykówka / tenis stołowy dla młodzieży gimnazjalnej
Siatkówka / koszykówka / tenis stołowy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
Piłka nożna dla młodzieży gimnazjalnej
Piłka nożna dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
ŚRODA 18.01.2012 r.
Turniej halowej piłki nożnej dla dzieci z roczników 2002-2003
Turniej halowej piłki nożnej dla dzieci z roczników 2004-2005
CZWARTEK 19.01.2012 r.
Siatkówka / koszykówka / tenis stołowy dla młodzieży gimnazjalnej
Siatkówka / koszykówka / tenis stołowy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
Piłka nożna dla młodzieży gimnazjalnej
Piłka nożna dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
Siatkówka dla młodzieży gimnazjalnej
Siatkówka dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
Turniej Dart
PIĄTEK 20.01.2012 r.
Zabawa modelami zdalnie sterowanymi – zabawy, konkursy, pokazy
Siatkówka dla młodzieży gimnazjalnej
Siatkówka dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
SOBOTA 21.01.2012 r.
90 minut rekreacji (koszykówka, tenis stołowy)
90 minut rekreacji (siatkówka, tenis stołowy)
PONIEDZIAŁEK 23.01.2012 r.
Piłka nożna / tenis stołowy dla młodzieży gimnazjalnej
Piłka nożna / tenis stołowy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
Unihokej dla młodzieży gimnazjalnej
Unihokej dla młodzieży ze szkół średnich
WTOREK 24.01.2012 r.
Siatkówka / koszykówka / tenis stołowy dla młodzieży gimnazjalnej
Siatkówka / koszykówka / tenis stołowy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
Koszykówka dla młodzieży gimnazjalnej
Koszykówka dla młodzieży ze szkół średnich
ŚRODA 25.01.2012 r.
Turnieje rzutów do kosza dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Turniej w dwa ognie dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
CZWARTEK 26.01.2012 r.
Siatkówka / koszykówka / tenis stołowy dla młodzieży gimnazjalnej
Siatkówka / koszykówka / tenis stołowy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
Piłka nożna dla młodzieży gimnazjalnej
Piłka nożna dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
Piłka nożna dla młodzieży gimnazjalnej
Piłka nożna dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
Turniej w piłkarzyki
PIĄTEK 27.01.2012 r.
Piłka nożna / tenis stołowy dla młodzieży gimnazjalnej
Piłka nożna / tenis stołowy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
Koszykówka dla młodzieży gimnazjalnej
Koszykówka dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
Zimowe podchody
SOBOTA 28.01.2012 r.
90 minut rekreacji (koszykówka, tenis stołowy)
90 minut rekreacji (siatkówka, tenis stołowy)
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