LOTAŻOWA KOMUNIKACJA LOKALNA NA TERENIE GMINY SEROCK.
NUMER 07/115 LIPIEC 2012

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK

omunikacja obejmuje 2 trasy obsługiwane przez 2 busy wyjeżdżające
dnocześnie z przystanku Serock ul.Pułtuska sala widowiskowa OK.

asa Nr 1 w kierunku: Serock ul. Nasielska – Marynino – Szadki – Dębe
Jachranka – Zegrze – Serock
asa Nr 2 w kierunku: Jadwisn – Zegrze – Dębe – Szadki – Serock ul.Nasielska

ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU
ZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNEGmina uhonorowana
Certyﬁkatem Akcji
OWEJ WWW.SEROCK.PL
„Przejrzysta Polska”

Rusza pilotażowa
komunikacja lokalna
Od 1 sierpnia, w dni powszednie, na terenie gminy Serock rusza komunikacja lokalna. Przez kilka pierwszych miesięcy
całe przedsięwzięcie będzie miało charakter pilotażowy, dopuszcza się zatem jeszcze zmiany i modyﬁkacje uwzględniające
rzeczywiste i uzasadnione oczekiwania. Przewozy realizować będzie PKS Ciechanów.
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CZYTAJ STR. 2

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Celem uruchomienia dwóch linii autobusowych jest połączenie odległych rejonów
gminy z miastem Serock, tutaj bowiem istnieją już przystanki autobusowe, z których
można dojechać do Warszawy, Pułtuska bądź
Wyszkowa. Uruchamiając komunikację lokalną, urząd wyszedł naprzeciw od dawna
sygnalizowanym potrzebom i oczekiwaniom
mieszkańców. Funkcjonowanie komunikacji
lokalnej generuje wysokie koszty, co może

wpłynąć na opóźnienie realizacji innych inwestycji na terenie gminy. Pilotażowy projekt
komunikacji lokalnej będzie funkcjonował
do 31 grudnia 2012 r., a jego kontynuacja na
rok kolejny uzależniona jest od rzeczywistego wykorzystywania środków komunikacji
przez mieszkańców gminy. Rozkład jazdy
został skonstruowany z uwzględnieniem
konieczności punktualnego dotarcia do pracy bądź szkoły czy lekarza oraz dogodnego
powrotu. Koszt biletów 3 zł normalny, 1,50
ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci, inwa-

lidzi), dzieci do lat 6 – bezpłatnie. Dostępne
będą również bilety miesięczne – koszt 70 zł
normalny, 35 zł ulgowy. W sierpniu i we
wrześniu zostanie dokonana ocena działania
komunikacji i stopnia wykorzystania przez
mieszkańców. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania nowej komunikacji
należy składać u Kierownika Referatu Spraw
Obywatelskich UMiG w Serocku, p. Magdaleny Łoniewskiej, pok. nr 3 na parterze, bądź
drogą mailową na adres umg@serock.pl w temacie „komunikacja pilotażowa”.

Lipcowe kartki kalendarza dawno zerwane. W pamięci zostały upalne dni i groźne gradobicia. Pogoda szaleje, z trudem dając się przewidywać. Zaskakuje. Mamy jednak to szczęście,
że nie okazała się Natura tak bezwzględna, jak w niektórych miejscowościach w Polsce, które
teraz potrzebują wszelkiego wsparcia. W Serocku miniony miesiąc był barwny i gorący nie tylko z powodu letniej aury. Kolorowe wianki na Narwi witające lato, energetyczna i wibrująca
barwami Kupalnocka i Podróże z Sindbadem Żeglarzem na rynku i Piknik Rodzinny…
Początek sierpnia w zadumie pamięci Powstania Warszawskiego. Biało-czerwona kotwica
Polski Walczącej. Syrena o 17-tej…
Z początkiem sierpnia rusza pilotażowa komunikacja lokalna na terenie gminy. Mamy
nadzieję, że uda się w ten sposób rozwiązać przynajmniej część problemów związanych
z transportem. Prosimy o wszelkie uwagi i sugestie.
Redakcja
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Trasa nr 1

Przystanek

F

F

Serock ul. Pu�tuska Sala wid. OK. 06:30 11:00
Serock ul. Nasielska ZGK
06:32 11:02
Serock ul. Nasielska las
06:33 11:03
Serock ul.Moczyd�o
06:35 11:05
Marynino So�tys
06:36 11:06
Marynino Wie�
06:37 11:07
Marynino plac zabaw
06:39 11:09
Szadki stacja gazowa
06:42 11:12
Szadki Skrzy�owanie
06:44 11:14
Wola Smolna I
06:45 11:15
Wola Smolna II
06:47 11:17
Wola Smolna wie�
06:48 11:18
Wola Smolna Pólki
06:51 11:21
Zalesie Borowe
06:53 11:23
�wi�cienica
06:55 11:25
Zab�ocie
06:57 11:27
Zab�ocie I
06:59 11:29
Guty
07:01 11:31
Stanis�awowo wie� I
07:02 11:32
Stanis�awowo wie� II
07:04 11:34
Ludwinowo D�bskie
07:06 11:36
D�be rondo
07:07 11:37
D�be
07:09 11:39
Izbica I
07:12 11:42
Izbica II
07:13 11:43
Jachranka Warszawianka
07:14 11:44
Jachranka GUS
07:16 11:46
Jachranka MPWiK
07:17 11:47
Skubianka
07:18 11:48
Dosin
07:19 11:49
Zegrze
07:21 11:51
Zegrze Osiedle
07:24 11:54
Zegrze
07:26 11:56
Borowa Góra
07:28 11:58
Jadwisin
07:29 11:59
Stasi Las
07:31 12:01
Borowa Góra ul.Nasielska
07:33 12:03
Ludwinowo Zeg ul.Radziwi�ów
07:35 12:05
Stasi Las ul.G�ówna
07:37 12:07
07:38 12:08
Stasi Las ul. G�ówna sklep
Karolino dojazd
07:40 12:10
Serock ul.Radziwi��a rondo
07:42 12:12
Serock Wyzwolenia"Pan Tadeusz" 07:44 12:14
Serock ul.Wyzwolenia TPSA
07:45 12:15
Serock O�rodek Zdrowia
07:47 12:17
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F - Kursuje od poniedzia�u do pi�tku w dni robocze
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15:30
15:32
15:33
15:35
15:36
15:37
15:39
15:42
15:44
15:45
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19:01
19:02
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19:06
19:07
19:09
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Trasa nr 2

Przystanek

Serock ul. Pu�tuska Sala wid. OK.
Serock O�rodek Zdrowia
Serock ul.Wyzwolenia TPSA
Serock Wyzwolenia"Pan Tadeusz"
Serock ul.Radziwi��a rondo
Karolino dojazd
Stasi Las ul. G�ówna sklep
Stasi Las ul.G�ówna
Ludwinowo Zeg ul.Radziwi�ów
Borowa Góra ul.Nasielska
Stasi Las
Jadwisin
Borowa Góra
Zegrze
Zegrze Osiedle
Zegrze
Dosin
Skubianka
Jachranka MPWiK
Jachranka GUS
Jachranka Warszawianka
Izbica II
Izbica I
D�be
D�be rondo
Ludwinowo D�bskie
Stanis�awowo wie� II
Stanis�awowo wie� I
Guty
Zab�ocie I
Zab�ocie
�wi�cienica
Zalesie Borowe
Wola Smolna Pólki
Wola Smolna wie�
Wola Smolna II
Wola Smolna I
Szadki Skrzy�owanie
Szadki stacja gazowa
Marynino plac zabaw
Marynino Wie�
Marynino So�tys
Serock ul.Moczyd�o
Serock ul. Nasielska las
Serock ul. Nasielska ZGK
Serock ul. Pu�tuska park

F

F

F

F

06:30
06:31
06:33
06:34
06:36
06:38
06:40
06:41
06:43
06:45
06:47
06:49
06:50
06:52
06:54
06:57
06:59
07:00
07:01
07:02
07:04
07:05
07:06
07:09
07:11
07:12
07:14
07:16
07:17
07:19
07:21
07:23
07:25
07:27
07:30
07:31
07:33
07:34
07:36
07:39
07:41
07:42
07:43
07:45
07:46
07:48

11:00
11:01
11:03
11:04
11:06
11:08
11:10
11:11
11:13
11:15
11:17
11:19
11:20
11:22
11:24
11:27
11:29
11:30
11:31
11:32
11:34
11:35
11:36
11:39
11:41
11:42
11:44
11:46
11:47
11:49
11:51
11:53
11:55
11:57
12:00
12:01
12:03
12:04
12:06
12:09
12:11
12:12
12:13
12:15
12:16
12:18

15:30
15:31
15:33
15:34
15:36
15:38
15:40
15:41
15:43
15:45
15:47
15:49
15:50
15:52
15:54
15:57
15:59
16:00
16:01
16:02
16:04
16:05
16:06
16:09
16:11
16:12
16:14
16:16
16:17
16:19
16:21
16:23
16:25
16:27
16:30
16:31
16:33
16:34
16:36
16:39
16:41
16:42
16:43
16:45
16:46
16:48

18:30
18:31
18:33
18:34
18:36
18:38
18:40
18:41
18:43
18:45
18:47
18:49
18:50
18:52
18:54
18:57
18:59
19:00
19:01
19:02
19:04
19:05
19:06
19:09
19:11
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19:14
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19:17
19:19
19:21
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19:27
19:30
19:31
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19:41
19:42
19:43
19:45
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19:48

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SEROCKU INFORMUJE,
ŻE Z DNIEM 1 SIERPNIA 2012R. ZOSTANIE URUCHOMIONA
PILOTAŻOWA KOMUNIKACJA
LOKALNA NA TERENIE GMINY SEROCK.
zapraszaj¹ na obchody
Dowódca Garnizonu Zegrze
p³k Marek Stolarz

Proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu
ks. pp³k Waldemar Rawiñski

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Komunikacja obejmuje 2 trasy obsługiwane przez 2 busy wyjeżdżające
jednocześnie z przystanku
Serock
13-15 SIERPNIA
2012ul.Pułtuska sala widowiskowa OK.

Trasa Nr 1 w kierunku: Serock ul. Nasielska – Marynino – Szadki – Dębe
– Jachranka
– Serock
13 SIERPNIA – Zegrze
IX PRZEGL¥D
PIOSENKI WOJSKA POLSKIEGO
godz.10.00
- SALA WIDOWISKOWA UL..PU£TUSKA 35
Trasa Nr 2 w kierunku: Jadwisn – Zegrze – Dębe – Szadki – Serock ul.Nasielska
14 SIERPNIA
godz. 17.00

FESTYN - OGRÓDEK JORDANOWSKI W ZEGRZU

PROGRAM DLA DZIECI
KONCERT LAUREATÓW PRZEGL¥DU PIOSENKI WOJSKA POLSKIEGO

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
KONCERT
ZESPO£U KRYWAÑ DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNEPOKAZ SZTUCZNYCH OGNI
ZABAWA TANECZNA
TOWEJ WWW.SEROCK.PL
(WESO£E MIASTECZKO , GASTRONOMIA)

15 SIERPNIA
godz. 11.00

UROCZYSTA MSZA ŒWIÊTA
- KOŒCIÓ£ GARNIZONOWY W ZEGRZU

14-28 SIERPNIA WYSTAWA FOTOGRAFII 3D - RATUSZ W SEROCKU
BITWA WARSZAWSKA 1920
FOTOGRAFIE Z PLANU JERZEGO HOFFMANA
CZES£AW CZAPLIÑSKI & SEBASTIAN HORKY

„INFORMATOR GMINY SEROCK”
Miesięcznik Urzędu Miasta i Gminy Serock
ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU

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

Gmina uhonorowana
Certyﬁkatem Akcji
„Przejrzysta Polska”

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Anna Socha, Agnieszka Woźniakowska,
Beata Roszkowska, Dominika Sęczyk
ADRES REDAKCJI:
Rynek 21, 05-140 Serock,
tel. 22 782 62 81, fax 22 782 74 99,
e-mail: promocja@serock.pl, www.serock.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skracania
i redagowania nadesłanych tekstów.
Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Skład i druk MERITUM Bożena Zimmermann,
tel./fax 52 379 80 94,
e-mail: meritum@by.home.pl
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Aktualności
POWOŁANIE DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W SEROCKU
17 lipca 2012 r. burmistrz Miasta i Gminy
Serock wręczył Krystynie Aﬀek dokument,
potwierdzający powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku na 5-letnią kadencję.
Pani Krystyna Aﬀek została ponownie
wybrana na stanowisko dyrektora w drodze
konkursu, który odbył się 28 maja 2012 r.
Wręczając nominację, burmistrz życzył
pani dyrektor wielu sukcesów i osiągnięć
w kierowaniu placówką oraz inicjatyw podnoszących efektywność nauczania.

Inwestycje gminne

(ok. godz. 13.00), Wyszków oraz z powrotem
do Radzymina. Po powrocie na radzymiński
rynek przewidziany jest pokaz umiejętności
stuntowych (kaskaderskich) i liczne zabawy
motocyklowe.

ANIMATOR
NA SEROCKIEJ PLAŻY
W miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu 2012 na plaży miejskiej w Serocku działa
animator czasu wolnego. Dariusz Kęsak, bo
o nim mowa, organizuje czas wolny dzieci
i młodzieży oraz prowadzi wypożyczalnię
sprzętu sportowego. Wypożyczanie sprzętu
jest bezpłatne - za okazaniem dokumentu
tożsamości. Animator pracuje: wtorek - piątek, godz. 10.00-16.00, sobota - niedziela,
godz. 10.00 – 18.00 w słoneczne dni.

Zaprasza�na�wystawę
XI MOTOCUD - SZLAKIEM
Zaprasza�na�wystawę
BITWY WARSZAWSKIEJ
Portret�kobiety
1920 ROKU

ZAPRASZAMY
DO „KRÓLICZEJ NORY”

BUDOWA CENTRUM
REKREACJI PRZY
UL. PUŁTUSKIEJ
W SEROCKU
Koncepcja
programowo-przestrzenna „Centrum Rekreacji przy ul. Pułtuskiej”
wkroczyła w kolejna fazę – właśnie rozpoczęła się procedura mająca na celu wyłonienie
projektanta.
Dla przypomnienia - w marcu 2010 roku
informowaliśmy, że Gmina, po wielu latach starań, pozyskała w formie darowizny teren o powierzchni 5,8 ha na cele publiczne pod budowę
obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Zwróciliśmy się jednocześnie do mieszkańców o sugestie i pomysły na zagospodarowanie
tego miejsca. Propozycji było wiele, wymieniając
dla przykładu - sala sportowa/sala gimnastyczna,
basen z bawialnią dla dzieci- basen z piłeczkami
ze zjeżdżalnią i zabawkami, sala gimnastyczna z lustrami do zajęć ﬁtness i nauki tańca czy
sztuk walki, kawiarenka, lodowisko, boisko do
siatkówki, tor do jazdy na rolkach, kręgielnia, siłownia zewnętrzna. Nie brakowało też koncepcji
bardziej śmiałych i wyszukanych, takich jak kort/
hala tenisowa, 400-metrowa bieżnia, mały skatepark, siłownia w budynku, boisko do badmintona, basen kryty i odkryty, park linowy, ścianka
wspinaczkowa, plac do gry w paintball, klub łuczniczy, tor jeździecki, sztuczna plaża, port wodny,
pole biwakowe, camping a nawet miasteczko ruchu drogowego. Pomysły mieszkańców są ciekawe, jednakże w obliczu tylu propozycji, musimy
przypomnieć, że do zagospodarowania mamy jedynie 5,8 ha i siłą rzeczy – ograniczenia terenowe
zmuszają nas do pewnej selekcji. Bardzo mocno
nam jednak zależy na tym, aby centrum, które tu
powstanie, miało zasięg znacznie wykraczający
poza granice gminy. I mamy nadzieję, że tak będzie i powstanie w Serocku Regionalne Centrum
Rekreacji, wyposażone w obiekty i urządzenia
niespotykane w innych tego typu miejscach na
terenie powiatu legionowskiego.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Portret�kobietyZaprasza�na�wystawę
Zaprasza�na�wystawę
Portret�kobiety
Portret�kobiety

Już po raz jedenasty, 15 sierpnia, w rocznicę Cudu nad Wisłą, miłośnicy jednośladów
zjadą do podwarszawskiego Radzymina, by
wziąć udział w tradycyjnym zlocie motocyklowym MotoCud – szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Kevin Aiston, honorowy
komandor Zlotu, poprowadzi kolumnę setek
motocykli 100-kilometrową trasą wokół Zalewu Zegrzyńskiego przez Nieporęt, Serock

Aby na plaży miejskiej w Serocku było
atrakcyjniej, na okres wakacji została podpisana umowa z ﬁrmą „Królicza Nora”, specjalizującą się w organizowaniu aktywnego wypoczynku. Oferta zawiera następujące elementy:
- 6 przenośnych torów do minigolfa,
z różnymi przeszkodami, o różnym stopniutrudności, każdy długości około 5 metrów,

Zaprasza�na�wystawę

Portret�kobiety

Zaprasza�na�wystawę

Portret�kobiety
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- 2 kule do aqua-zorbingu,
- maszyna do produkcji waty cukrowej,
- maszyna do produkcji mrożonych napojów typu sorbet, granita
Wszystkie atrakcje będą dostępne przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych
w godz. 10.00 - 20.00.
CENNIK: - minigolf - 7 zł/os., - kula wodna - 10 zł/5 min., - granita - 5 zł, - wata cukrowa - 3 zł mała, 4 zł duża.
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antenie!
SEROCK na
89, 4 FM

ul. Jasna w Jachrance

ul. Leśna w Gąsiorowie

ul. Prosta w Stasim Lesie

Pod koniec ubiegłego miesiąca zakończono kilka inwestycji polegających na budowie punktów świetlnych na terenie gminy
Serock:
1. ul. Polnego Wiatru w Jachrance - zakres robót obejmował budowę linii kablowej
oświetlenia drogowego o długości ok. 300
mb oraz montaż 14 słupów oświetleniowych
wraz z wysięgnikami i oprawami;
2. ul. Jasna w Jachrance - wykonano
726 mb kablowej linii oświetlenia drogowego
oraz zamontowano 21 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami;
3. ul. Prosta w Stasim Lesie - zakres robót obejmował budowę kablowej oraz napowietrznej linii oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 870 mb wraz z montażem 19
słupów oświetleniowych;
4. ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim - zakres robót obejmował budowę
kablowej linii oświetlenia drogowego o długości 209 mb i montaż 6 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami;
5. ul. Zaciszna - Leśna w Gąsiorowie wykonano 933 mb kablowej linii oświetlenia
drogowego, zamontowano 26 sztuk słupów
oświetleniowych wraz z oprawami.

Trwają prace budowlane związane ze
stworzeniem bazy rekreacyjno-sportowej
w Nowej Wsi na terenie dz. nr ew. 546 obr 19
w obrębie ulic Serockiej i Popowskiej.
Na terenie opracowania w miejscu polany trawiastej zaprojektowano boisko wielofunkcyjne (z wyposażeniem do gry w piłkę
ręczną/nożną i koszykówkę, z nawierzchnią
ze sztucznej trawy na podbudowie przepuszczalnej).
W miejsce istniejącego placu utwardzonego, który przewidziano do rozbiórki,
zaproponowano boisko o nawierzchni sportowej przepuszczalnej poliuretanowej wraz
z podbudową z przeznaczeniem do gry w piłkę siatkową.
Zaprojektowano również:
1. plac zabaw z urządzeniami zabawowymi i nawierzchnią bezpieczną: darń i piasek;
2. ścieżkę zdrowia z urządzeniami sportowo-zręcznościowymi i nawierzchnią bezpieczną: darń i piasek;
3. urządzenia towarzyszące na terenie
(ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna);

4. ciągi komunikacyjne z kostki betonowej, kruszywa mineralnego oraz płyt typu
ECO;
5. zieleń;
6. oraz oświetlenie terenu i boisk.
Na poniższych zdjęciach widać postęp
prac. Zamontowano urządzenia na placu zabaw oraz ścieżce zdrowia, wykonywana jest
nawierzchnia na boisku do siatkówki, zamontowano już lampy wokół terenu, powstają ciągi komunikacyjne.
Prace budowlane w Nowej Wsi wykonuje, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, ﬁrma ZIEL-BUD Wojciech Rukat z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja
17. Wartość umowy to 542.590,01 zł brutto.
Termin zakończenia prac ustalono na dzień
14.08.2012 r.
Inwestycja ta dofinansowana jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
z II-go naboru objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji
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Rozpoczęto prace związane z modernizacją ewidencji
gruntów oraz założeniem ewidencji budynków
W dniu 13.07.2012 r. Starosta Legionowski zawiadomił o wszczęciu postępowania
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
i budynków na terenie gminy Serock.
Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów oraz założeniem ewidencji budynków i lokali prowadzone będą
dla obrębów: Bolesławowo, Borowa Góra,
Dębe, Dębinki, Dosin, Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, Karolino, Ludwinowo
Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Skubianka, Stanisławowo, Stasi
Las, Szadki, Święcienica, Wola Kiełpińska,

Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe
gm. Serock.
Wynikiem przeprowadzonych czynności
geodezyjnych będzie:
- określenie współrzędnych punktów załamania granic,
- określenie powierzchni poszczególnych
działek z dokładnością do 1 m2,
- aktualizacja użytków gruntowych,
- aktualizacja klasyﬁkacji użytków rolnych i leśnych,
- założenie ewidencji budynków.

Wykonawcą prac związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego będzie ﬁrma
InterTIM, Al. Stanów Zjednoczonych 72/180,
04-036 Warszawa.
Wyłożenie operatu do publicznego wglądu przewidziane zostało na II połowę 2013 r.
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych
w siedzibie urzędu oraz na terenie gminy Serock.
Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego
Agnieszka Skurzewska

Rozpoczynamy tegoroczne usuwanie azbestu

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa informuje, że z dniem 17 lipca br.
została podpisana umowa z ﬁrmą „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” Sp. z o.o. na demontaż, odbiór, transport i utylizację azbestu.
Prace potrwają do końca września 2012
roku, a zrealizowane zostaną w ramach dota-

cji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Otrzymane środki pozwolą na usunięcie ponad 100 ton płyt falistych azbestowocementowych stosowanych w budownictwie.
W tym roku azbest zostanie zabrany
z 54 posesji, z czego z demontażu z dachów
budynków mieszkalnych lub gospodarczych pochodzić będzie ok. 24 ton, a nieco
ponad 76 ton z odbioru składowanych luzem na posesjach.
Zachęcamy osoby, które do tej pory
nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainte-

resowane zabraniem eternitu z ich posesji do składania wniosków. Druk wniosku
dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy
w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dla
mieszkańców/ochrona środowiska/odbiór
azbestu 2012.
Bliższych informacji w sprawie można
uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel. 22 782 88 39
i 22 782 88 40.
Referat Ochrony, Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Żniwa mogą być niebezpieczne.
Krus apeluje o zachowanie bezpieczeństwa
Czas zbioru zbóż i innych płodów rolnych to okres, w którym dochodzi do wielu,
czasem tragicznych w skutkach pożarów.
Aby temu zapobiec wystarczy przestrzegać
kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa,
wynikających z przepisów Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 20120 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).
Podczas zbioru, transportu i składowania
płodów rolnych należy:
• stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
• stosować silniki elektryczne o odpo-
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wiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego
od stert, stogów i budynków o konstrukcji
palnej powinna wynosić 5 m;
• ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości, co najmniej 10 m od stert,
stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
• zabezpieczać urządzenia wydechowe
silników spalinowych przed wylotem iskier;
• zapewnić możliwość ewakuacji ludzi
i sprzętu;
• przechowywać niezbędne materiały
pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego
zapotrzebowania, w zamkniętych, nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej
10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych

i od granicy działki – 10 m; od urządzeń
i przewodów linii elektrycznych wysokiego
napięcia – 30 m; od lasów i terenów zalesionych – 100 m; między stertami, stogami
i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.
Wokół stert i stogów należy wykonać
i utrzymać powierzchnię o szerokości, co
najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu
pozbawioną materiałów palnych.
Ponadto należy pamiętać, iż kombajn
zbożowy musi być wyposażony w dwie
sprawne gaśnice przeciwpożarowe; gaśnicę
proszkową przeznaczoną do gaszenia źródła
ognia w instalacji elektrycznej i silniku oraz
w gaśnicę pianową, do pozostałych mechanizmów kombajnu. Gaśnice powinny być
sprawne technicznie i poddawane przeglądom technicznym.
Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!
Wiele zagrożeń niesie ze sobą również
praca z maszynami roliczymi. W ubiegłym
roku na terenie województwa mazowieckiego podczas prac polowych z maszynami oraz prac ręcznych, a także w trakcie
transportu płodów rolnych, wypadkom
uległo 367 osób w tym 83 kobiety i 284
mężczyzn.
Najwięcej wypadków śmiertelnych i ciężkich w czasie prac polowych i gospodarskich
ma miejsce w wyniku nieprawidłowego przewożenia osób i niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi maszyn rolniczych.

• wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie
potrzeby w sprzęt służący do wykonywania
pasów ograniczających rozprzestrzenianie się
pożaru.
Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości, co najmniej 200
dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny
równorzędny sposób.
Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu,
maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych
płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych
płodów rolnych nie jest dopuszczalne.
Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu
z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.
Przy ustawianiu stert, stogów i brogów
należy zachować co najmniej następujące odległości: od budynków wykonanych
z materiałów palnych – 30 m, niepalnych
i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym
– 20 m; od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m; od dróg wewnętrznych

W razie zaistnienia wypadku przy pracy
rolniczej jego zgłoszenia do KRUS może dokonać osoba poszkodowana lub inna osoba,
niezwłocznie po jego zaistnieniu:
- w siedzibie PT KRUS,
- za pośrednictwem poczty,
- telefonicznie,
- pocztą elektroniczną: nowydwormazowiecki@krus.gov.pl
PT KRUS

Ranking samorządów opublikowany
„Rzeczpospolita” z 17 lipca 2012 r. opublikowała wyniki VIII edycji rankingu samorządów. Uhonorowano w nim gminy
i miasta, które najbardziej dbają o rozwój
i podniesienie jakości życia mieszkańców,
przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa ﬁnansowego.
W setce najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce na 89 miejscu (12 na Mazowszu) znalazł się Serock.

Ranking przeprowadzono w dwu etapach. Oceny dokonywali niezależni eksperci
(m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Michał Kulesza).
W pierwszym etapie wyboru dokonano w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, dotyczące
m.in. dynamiki wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych w przeliczeniu na mieszkańca, zadłużenie w stosunku do
dochodów, nadwyżkę operacyjną oraz dynamikę wzrostu. W drugim etapie ostatecznej oceny

dokonano na podstawie ankiet zawierających
informacje samorządów dotyczące m.in. wydatków na NGO, wdrożonych systemów ISO,
Wyniki rankingu z pewnością posłużą wszystkim samorządom do oceny pracy własnych jednostek i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.
Na podstawie podziału terytorialnego kraju,
wprowadzonego w 1999 r., ilość gmin w Polsce
wynosi 2489, w tym 318 gmin miejskich, 1604
wiejskich oraz 567 miejsko-wiejskich.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Polski sierpień

15 rocznica oddania do użytku ratusza w Serocku

Na sierpniowych kartkach kalendarza nie
brakuje polskich ważnych dat. Łączy te daty
jedno - duch niezależnej, wolnej i suwerennej
Rzeczypospolitej.
1 sierpnia.
Jeszcze nie wie nikt, że te upalne popołudnie sierpniowe 1944 r. wejdzie do
historii Polski i świata i wyryje głęboki ślad
w poczuciu naszej narodowej tożsamości.
Godzina „W”. Powstanie Warszawskie. Powstało miasto. Powstali ludzie. Młodzi. Pełni
nadziei. Pełni zapału. Pełni życia. Bez pytań,
czy warto…
Pamiętajmy…

wał o zachowaniu przez Polskę niepodległości. A niepodległość to cud.
Pamiętajmy…

15 sierpnia.
Święto Wojska Polskiego. Na pamiątkę
sławetnej Bitwy Warszawskiej 1920. Bo zdarzył się cud. Cud nad Wisłą, który zdecydo-

31 sierpnia.
Porozumienia Sierpniowe 1980-tego. 21
postulatów o wolność, godność i szacunek.
Gorące lato tego roku. Strajkowe lato. Fala
protestów. Już dość walki z codziennością
niedostatnią. Trudną. Aresztowania i negocjacje. Bez powrotu do tego co było. Ostatni
dzień sierpnia, godz. 16-ta. Podpisane porozumienia. Zakończony strajk. Początek drogi
ku wolnej Polsce.
Pamiętajmy…

„Nasza Borówka” w Obserwatorium Geodezyjno-Geoﬁzycznym w Borowej Górze
Początki obserwatorium sięgają końca lat
20-tych XX wieku, kiedy to w czasach powstającego wówczas systemu triangulacji Polski
Borowa Góra stała się ważnym punktem tego
systemu. Przyjęto wówczas, że obserwatorium
to punkt przyłożenia elipsoidy Bessela do geoidy i początek układu współrzędnych nazwa-

nego układem „Borowa Góra”. Korzystając
z bliskości położenia oraz unikalnego charakteru obserwatorium stowarzyszenie „Nasza
Borówka” nawiązało kontakt z dr Janem Cisakiem, który opowiedział mieszkańcom o historii obserwatorium i pracach współcześnie
w nim prowadzonych. Wszystkich zaskoczyła

czułość pomiarów przyśpieszenia ziemskiego,
które ma znana wartość g=9,81 m/s2 a w Borowej Górze wynosi g=9,8181250586 m/s2. Aparatura oraz umiejętności specjalistów z obserwatorium w Borowej Górze doceniane są
i wykorzystywane nie tylko na terenie Polski,
ale również w wielu krajach Europy.
Stowarzyszenie Nasza Borówka

Świetlice Socjoterapeutyczne w gminie Serock
- to już 15 lat
tariusze z Bułgarii, Hiszpanii i Węgier. Każdy
z nich przygotował niespodziankę: malowanie
twarzy, wspólne przygotowanie lecza lub zabawy sprawnościowe. Podczas pikniku dokonano
uroczystego otwarcia nowego placu zabaw.
Urodzinowy tort zachwycał wyglądem
i smakiem. Kawiarenka serwowała pyszne ciasta
przygotowane przez mamy podopiecznych, a potrawy z grilla dodawały sił do wspólnej zabawy.
Janina Orzepowska
Starszy wychowawca-koordynator

Na zaproszenie burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, 3 lipca, do ratusza przybyły
osoby związane z historią powstania siedziby samorządu terytorialnego Miasta i Gminy
Serock. Powodem spotkania była 15 rocznica
oddania ratusza do użytku, co miało miejsce
14 czerwca 1997 roku, po trzech latach od
wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego w fundamenty ratusza powstającego
na zabytkowym rynku. W tworzenie serockiego symbolu tożsamości lokalnej zaangażowani
byli radni pierwszej i drugiej kadencji Rady
Miejskiej w Serocku (1990-1998), burmistrz
Sylwester Sokolnicki, urzędnicy, projektanci
i wykonawcy. Spotkanie przy kawie, serockich
preclach i okolicznościowym torcie było okazją do wspomnień i reﬂeksji o początkach
serockiej samorządności, jej dniu dzisiejszym
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Miło nam poinformować, że dzięki
prowadzonej akcji „Pies czeka na człowieka” kolejne 3 bezdomne pieski znalazły
opiekunów.
Poszukiwanie opiekunów dla porzuconych i potrzebujących pomocy zwierząt jest
jednym z najważniejszych celów „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-

pobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Miasto i Gmina Serock w 2012 roku”,
przyjętego przez Radę Miejską w Serocku
uchwałą z dnia 28 marca br.
Przypominamy, że ogłoszenia o pieskach
poszukujących opiekunów ukazują się na
stronie www.serock.pl w zakładce „Pies czeka na człowieka”, a osoba, która zdecyduje

Te psiaki błąkały się w Jachrance

antenie!
SEROCK na
89, 4 FM

nych i władz. Swoimi reﬂeksjami podzielili się
również dr Sławomir Jakubczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku II kadencji
oraz ksiądz kanonik Mieczysław Zdanowski
z paraﬁi w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej. Spotkanie było też okazją do odsłonięcia w holu ratusza tablicy upamiętniającej
oddanie do użytku ratusza, którego budowa
zapoczątkowała nie tylko proces kształtowania
układu urbanistycznego rynku, ale także była
istotnym elementem integracji społeczności
lokalnej wokół wielu wyzwań towarzyszących
tworzeniu serockiej samorządności. Obecni
na spotkaniu uczestniczyli również w uroczystym poświęceniu krzyża, który na życzenie
radnych Rady Miejskiej w Serocku, obecnej
kadencji, został zawieszony przez przewodniczącego Rady, Artura Borkowskiego.

Pies doczekał się na człowieka

W dniu 29 czerwca na terenie Świetlicy
Socjoterapeutycznej w Wierzbicy odbył się
piknik integracyjny „Święto Rodzin”. W tym
roku okazja była wyjątkowa - 15 rocznica powołania pierwszej świetlicy.
Wśród wielu atrakcji, jakie przygotowano,
były m.in. przejażdżki na kucyku, szaleństwo
w basenie z piłeczkami, ostra jazda z dmuchanej
zjeżdżalni czy skoki na trampolinie. Można było
posłuchać pięknych bajek w krainie bajkolandii.
Wśród uczestników zabaw byli również wolon-
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i perspektywach w dynamicznie zmieniającej
się rzeczywistości. Przybyli goście obejrzeli
prezentację, pokazującą etapy powstawania
ratusza, którą komentarzem opatrzył burmistrz. Pani Małgorzata Kuźniewicz–Czerko,
przewodnicząca Rady Miejskiej w Serocku
I kadencji, odczytała treść aktu erekcyjnego
z 1994 r. wraz z nazwiskami ówczesnych rad-
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się na przygarnięcie zwierzęcia, będzie miała zapewnione dla swojego nowego pupila
bezpłatne usługi weterynaryjne, m.in. pakiet
szczepień okresowych przeciw chorobom zakaźnym i wściekliźnie, a także sterylizację lub
kastrację.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Sunia z Nowej Wsi
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

9

SEROCKI

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 28 - KANIA POLSKA
Konie są pasją jednego z mieszkańców

Kania, ruda czy czubajka, na pewno Polska
Wieś powstała w XVIII w. w trakcie zagospodarowywania lasów przez nowych właścicieli dóbr popowskich, rodzinę Kozłowskich, w miejscu
dogodnym do organizowania spławu drzewa i produktów leśnych.
Nie wiemy, czy nazwa wsi pochodzi od dużego drapieżnego ptaka z rodziny jastrzębiowatych, czy też od
smacznego grzyba z rodziny pieczarkowatych. Wziąwszy
pod uwagę fakt, iż kania ruda – jeden z piękniejszych
drapieżników nie występowała zbyt powszechnie na Mazowszu, bardziej prawdopodobna jest druga wersja pochodzenia nazwy wsi, ta związana z czubajką kanią, która była
dość rozpowszechniona i występowała na obrzeżach lasów,
łąkach i polanach.
Początkowo nazwa wsi funkcjonowała jako Kania,
a z przymiotnikiem Polska pojawiła się w XIX w. dla odróżnienia od sąsiedniej Kani, początkowo zwanej Holenderską,
a następnie Niemiecką, którą założyli niemieccy koloniści.
W źródłach z XIX w. jednak często nazwy te występowały
bez przymiotnika, dlatego np. niewiadomo w której z Kań
był młyn, czy też wiatrak.
Częścią Kani Polskiej są Bindugi - kiedyś przez wiele
lat odrębna wieś, ale początkowo istniejąca jako osada Kania Binduga, w której w połowie XIX w. mieszkali koloniści
wyznania ewangelickiego m.in. Molzanowie, Jagodzińscy,
Berwald i Tobs. Nazwa była charakterystyczna i oznaczała
miejsce nad rzeką, które służyło do przygotowania drzewa
do spławu. Etymologia każe łączyć tę nazwę z niemieckim
czasownikiem „binden” – łączyć, wiązać, bowiem kloce
drzew łączono w tratwy, wiążąc je prażonymi gałązkami
dębowymi. Jeszcze w latach 80-tych XIX r. działał tu Antoni Borowski, leśniczy dóbr Skarzyńskich, nadzorujący
wyręb i spław drzew. W I połowie XIX w. z Kanią związane
były Budy Kańskie późniejsze Popielarze, liczące zaledwie

Kapliczka przy ulicy Popowskiej z 1914 r.

Granica wsi, gminy i powiatu
3 gospodarstwa, które w pierwszych latach po II wojnie
światowej razem z wsią Bindugi należały do gromady Kania
Polska.
W maju 1807 r. wieś znalazła się w obszarze walk między oddziałami francuskimi i polskimi, dowodzonymi przez
gen. Lemarois, a wojskami rosyjskimi. W okresie napoleońskim działała w Kani karczma prowadzona przez Żyda Abrahama Jakubowicza i jego żonę Chanę.
W XIX wieku głównym problemem mieszkańców Kani
Polskiej były wylewy Bugu i zmiany jego koryta. Zagrożenie
te występuje zresztą i obecnie, a brzeg rzeki wymaga stałej
kontroli umocnienia kamieniami i faszyną.
W czasie działań wojennych jesienią 1944 r. wieś

nie doznała zniszczeń, została zajęta bowiem na kwatery
wojsk armii gen. Pawła Batowa. Wyjazd z Kani Niemieckiej
i Nowej Wsi potomków dawnych kolonistów niemieckich
stworzył nowe obszary do zagospodarowania, jednak
zdecydowanym przełomem w rozwoju wsi było powstanie
Jeziora Zegrzyńskiego. Tereny te stały się atrakcyjne dla

letniego wypoczynku i już w 1963 r. Zjednoczone Zespoły
Gospodarcze „Inco”, należące do Stowarzyszenia PAX, uzyskały od Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej decyzję
o szczegółowej lokalizacji budowy ośrodka kolonijnego
w Bindudze, którą rozpoczęto dwa lata później.
W 1971 r. z inicjatywy znanej architekt Jadwigi Guzickiej powstała w Kani Polskiej pierwsza kolonia domków
letniskowych, których obecnie jest kilkaset.
Kania Polska przyciąga głównie urokami związanymi
z rzeką, możliwością pływania i wędkowania, podziwiania
Bugu z jego kępami i wysepkami, starorzeczem. Warto
zobaczyć wieś z drugiej strony, np. dwie stare kapliczki
i stodoły. Pierwsza kapliczka, powstała w 1889 r., znajduje
się przy skrzyżowaniu ulicy Bindugi i Świerkowej. Szpeci ją
jednak odnowiony niewprawną ręką napis.
Druga znajduje się przy ulicy Popowskiej. Została
ufundowana w 1914 r. przez najzamożniejszą w Bindugach
rodzinę Podgórskich. Jest wspólnym dziełem warsztatów rzemieślniczych z Serocka – kamieniarskiego i kowalskiego.
Nie brakuje na terenie Kani Polskiej przykładów starego budownictwa drewnianego - w gospodarstwach pp
Pawlaków oraz na Bindugach, u pp Łapińskich - stodoła
i wiata na siano.
Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak

Stara stodoła i gołębnik pp Pawlaków
przy ul. Nadbużańskiej

CIEKAWOSTKI
Jadwiga Guzicka (1920-1979) była doc. dr hab. Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, uczennicą prof. Szymona Syrkusa. Wspólnie z architektem
Michałem Przerwa-Tetmajerem była współautorką
zabudowy dzielnicy Wola, z ciekawymi rozwiązaniami
nawiązującymi do renesansu na osiedlu Młynów oraz
budynkiem PDT-u.
Władysław Podgórski był na początku XX wieku największym gospodarzem w Bindugach, fundatorem kapliczki
przy drodze prowadzącej do Popowa, a po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości okazał się posiadaczem największej nielegalnej plantacji tytoniu w gminie Zegrze.

Stary dom pp Pawlaków
przy ul. Nadbużańskiej
Kapliczka z 1889 r.

Stodoła pp.Łapińskich

Kania Polska na mapie z I poł. XIX w.
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Ośrodek kolonijny Inco na planie z 1965 r.

Pomnikowy dąb

Umocnienia brzegu Bugu

Stara wiata na siano w gospodarstwie
pana Łapińskiego
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Z Buenos Aires do Serocka
Po opublikowaniu, w języku hiszpańskim,
książki Silvio Gutkowskiego o żydowskim Serocku, potomkowie Serocczan z Ameryki Południowej korzystają z każdej okazji do wizyty w miasteczku ich rodziców czy dziadków.
Jednym z nich jest Carlos Sztejfman, znany
argentyński kardiochirurg, dyrektor oddziału
Kardiologii Interwencyjnej Inistituto Medico Universidad Nacional de La Matanza, znany z publikacji naukowych i udziału w kongresach kardiologicznych na całym świecie.
Ostatnio podczas swego pobytu w Warszawie,
na kongresie kardiochirurgicznym, odwiedził

Carlos z ogromnym wzruszeniem oglądał
akt urodzenia swego ojca, Mendla Sztejfmana, urodzonego 5 listopada, w Serocku przy
ulicy Kościuszki, syna Hersza-Lejby krawca
i Chai z domu Perel. Odnaleźliśmy też akt
urodzenia siostry ojca, Maszy, z 1931 r. , która również obecnie mieszka w Argentynie.
Ważnym punktem wizyty w Serocku było
spotkanie z burmistrzem Sokolnickim, któremu gość pogratulował przemian w mieście. Punktem odniesienia dla porównań był
dawny obraz miasta, utrwalony na starych
fotograﬁach.

Zaduma nad macewami

Serock. Moja znajomość miasta i jego historii
oraz towarzystwo mojej córki Aleksandry, posługującej się hiszpańskim i hebrajskim, mam
nadzieje – ułatwiły ten powrót do korzeni.
Odwiedziliśmy razem Serock w poniedziałek 9 lipca, w jedynym wolnym dla
Carlosa dniu. Prezentację Serocka rozpoczęliśmy od miejsca, gdzie znajdują się jedyne
większe zachowane pamiątki żydowskiej kultury materialnej, czyli kierkutu. Stan macew
jest niestety tak zły, że nie sposób odczytać
napisów, gdyż porosły mchem. W ratuszu

latach, w dalekiej Argentynie, wielokrotnie
wspominał kąpiele w Narwi oraz ceremonie
święta Rosz ha-Szana, w którym uczestniczył
z całą rodziną. Było to jedno z najważniejszych świąt, żydowski Nowy Rok, obchodzony na przełomie września i października.
Święto to nazywano również Trąbki. Ważnym
elementem tego święta był obrzęd zwany taszlich, polegający na symbolicznym strząśnięciu do wody swoich grzechów. Ojciec Carlosa, Mendel Sztejfman, który odwiedził Serock
ponad 30 lat temu, był właścicielem sklepu
z galanterią skórzaną i aktywnym działaczem

Pamiątkowe zdjęcia na zakończenie spotkania z burmistrzem
Sylwestrem Sokolnickim

Spacer po Serocku ograniczyliśmy do najważniejszych miejsc. Przeszliśmy się ulicą 11
Listopada, kiedyś noszącą nazwę Synagogalnej oraz ulicą Kościuszki, przy której koncentrowało się życie żydowskich mieszkańców
miasta, i gdzie urodził się i mieszkał jego
ojciec Mendel. Odwiedziliśmy też grodzisko
- tu Niemcy wykorzystali macewy do budowy
schodów i tarasu.
Widok plaży i nadrzecznego bulwaru był
dla gościa bardzo poruszający. Ojciec Carlosa
opuścił Serock jako dziecko w 1935 r., ale po

oraz członkiem władz Towarzystwa Żydów
Serockich w Argentynie
Po powrocie do Buenos Aires Carlos napisał nam o swoich wrażeniach oraz przeżyciach, których doświadczył będąc w Serocku.
Podziękował też wszystkim, którzy dbają,
opiekują się i rozwijają miasteczko i zapewnił, iż w różnych dalekich krajach jest wielu
serockersów, kultywujących pamięć o Serocku, przekazaną przez ojców i dziadków tutaj
urodzonych
Sławomir Jakubczak

Gorąco, bardzo gorąco
Tego lata nie brakuje dni bardzo upalnych, kończących się gwałtowną burzą.
W związku z tym ostrzegamy, że w wyniku silnych burz mogą wystąpić utrudnienia
w komunikacji i awarie urządzeń elektrycznych.
Długotrwałe upały prowadzą do wzrostu zagrożenia pożarowego, uszkodzenia
nawierzchni dróg asfaltowych. Z powodu
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wzrostu temperatury ciała występuje możliwość udaru, w związku z czym należy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie
na słońcu w czasie najsilniejszego działania
promieni słonecznych. Warto pamiętać też
o regularnym spożywaniu dużej ilości wody
i zdecydowanym ograniczeniu picia napojów
alkoholowych, co przeciwdziała odwodnieniu organizmu. Wskazane jest również ogra-

Rozstrzygnięcie konkursów „Mój balkon-moja pasja”, „Moja posesja-moja pasja”
W dniu 29 czerwca 2012 r. komisja
konkursowa zakończyła prace, polegające
na ocenie posesji i balkonów, zgłoszonych
do konkursów „Mój balkon – moja pasja”
i „Moja posesja - moja pasja”. Odwiedziliśmy
wszystkie zgłoszone do konkursu posesje
i obejrzeliśmy wszystkie zgłoszone balkony.
Komisja przyznawała punkty m.in. za utrzymanie czystości i porządku, ogólne wrażenie,
różnorodność posadzonych roślin, ale również za oryginalność i pomysłowość rozwiązań i wkład własnej pracy. Zachwyciło nas
to, w jaki sposób, uczestnicy konkursu dbają
o swoje działki, o dobór roślin i ich pielęgnację. Wybór był niezwykle trudny, ponieważ
każdy zgłaszający udowodnił nam, że jego
posesja lub balkon są rzeczywiście prawdziwą
pasją oraz to, że jeśli ma się do tego serce to
można zrobić u siebie prawdziwy rajski ogród
lub chociaż jego namiastkę.
W kategorii na najpiękniejszą zabudowaną nieruchomość przyznano:
I miejsce – Barbara Wodzyńska, Nowa
Wieś
II miejsce – Alina Hirny, Serock
III miejsce – Ewa Błaszkiewicz, Dębe
Dodatkowo przyznano 4 wyróżnienia:
Agnieszka Kozłowska – Cupel, Jolanta Jabłonowska – Dębe, Andrzej Michoński
– Kania Nowa, Małgorzata Przybysz – Kania
Nowa

Ewa Grabowska, Serock
W kategorii na najpiękniejsze gospodarstwo rolne:
I miejsce – Barbara Rasińska, Wola Smolana,
II miejsce – Krzysztof Ugodziński, Stanisławowo,
III miejsce – Andrzej Aniszewski, Gąsiorowo

Stanisława Białek, Serock

Barbara Rasińska, Wola Smolana

Alicja Michalska, Serock

Barbara Wodzyńska, Nowa Wieś

niczenie wysiłku ﬁzycznego oraz unikanie
wahań temperatur. Osoby wysokiego ryzyka
dzieci oraz ludzie starsi i przewlekle chorzy
powinny przebywać w chłodnych miejscach.
Aby zapewnić utrzymanie normalnej temperatury ciała i przeciwdziałać nadmiernemu
przegrzaniu organizmu warto ubierać się
w luźne ubrania, o jasnych barwach.
Krzysztof Kita

Ewa Błaszkiewicz, Dębe

Alina Hirny, Serock

Krzysztof Ugodziński, Stanisławowo

Andrzej Aniszewski, Gąsiorowo

W kategorii na najpiękniejszy balkon:
I miejsce – Ewa Grabowska, Serock
II miejsce – Stanisława Białek, Serock,
III miejsce – Alicja Michalska, Serock
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Zgodnie z regulaminem konkursu każdy
z uczestników otrzyma dyplom, a laureaci
i wyróżnieni nagrody. Uroczyste wręczenie
nagród nastąpi podczas obchodów „Święta
Darów Ziemi” w Woli Kiełpińskiej w dniu 16
września 2012 r.
Referat Ochrony, Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Serockie Wianki 2012

Serockie Wianki popłynęły z nurtem Narwi. W wyjątkowo upalną sobotę, 30 czerwca, na serockiej plaży można było ciekawie
spędzić czas. Ośrodek Sportu zaproponował
plażowiczom udział w I spotkaniu Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, tworzenie piaskowych budowli oraz turniej badmintona. Plaża
była również, tego dnia, miejscem spotkania
cyklistów, którzy wzięli udział w I Zegrzyńskim Rajdzie Rowerowym zorganizowanym
przez Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. W specjalnie przygotowanych sektorach
zaparkowali swe pojazdy reprezentanci poszczególnych gmin członkowskich ZGZZ.
Dzięki koszulkom i czapeczkom z logiem
rajdu łatwo było ich rozpoznać, gdy po posiłku w punkcie gastronomicznym przygotowanym przez gospodarstwo agroturystyczne
pani Reginy Rataj, odpoczywali albo pływali specjalnie wynajętym statkiem „Albatros”.
Cykliści, plażowicze i spacerowicze mogli też
oglądać regaty żeglarskie rozgrywane przez
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jachty z Warszawskiego Towarzystwa Regatowego, a następnie uczestniczyć w imprezie
wiankowej. Jak zwykle gminnej imprezie
towarzyszyły występy dzieci i młodzieży
z Ośrodka Kultury, teatrzyk, występy Ludowego Zespołu Artystycznego Serock, występy zespołów muzycznych i zabawa taneczna
do późna w nocy. Tegoroczne wianki były
jak zwykle różnorodne, choć niestety jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu, wiele
z nich zwiędło z powodu upału. Niezależne
jury wybrało wianki, których twórcy otrzymali nagrody rzeczowe, ale oglądającym
podobały się wszystkie. Wianki odpływające
Narwią były żegnane przez setki mieszkańców, gości oraz załogi jachtów.
Oﬁcjalne wyniki konkursu na „Ekologiczny Wianek Nocy Świętojańskiej”
I miejsce Paulina Śledziewska
II miejsce Zuzanna Murawska
III miejsce Karolina Kalinowska
wyróżnienie Katarzyna Książyk
wyróżnienie Klara Sukiennik

Kupalnocka – XXI Międzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne

W dniach 2.07 – 8.07 2012 na terenie
województwa mazowieckiego odbywały się
International Folklor Meetings - XXI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. W tym
barwnym festiwalu brały udział zespoły z Polski, Albanii, Gruzji, Słowacji i Turcji. Impreza
rozpoczęła się Koncertem Galowym 5 lipca
w Glinojecku. Zespoły odwiedzały kolejne
miasta na trasie swoich występów – Płońsk

i Ciechanów, aby na koniec imprezy zawitać
do Serocka. Na scenie mogliśmy podziwiać
Ludowy Zespół Artystyczny Serock, Grupę
Folklorystyczną „Bilbili” z Albanii, Narodowy
Zespół Artystyczny „Shevardeni” z Gruzji, Zespół Folklorystyczny „Goral” ze Słowacji i Zespół Folklorystyczny „Yörem” z Turcji. Przedstawiciele zespołów wzięli udział w spotkaniu
z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock, Sylwe-

strem Sokolnickim oraz Dyrektorem Ośrodka
Kultury, Piotrem Kowalczykiem, w ratuszu.
Następnie, o godz. 18.00, ulicami Serocka
przemaszerował barwny korowód wszystkich
uczestników Święta Folkloru. Na serockim
rynku odbył się koncert galowy wszystkich
uczestników festiwalu, który potrwał do 22.00.
Mieszkańcy i turyści długo nie zapomną tej
pełnej magii i roztańczonych barw imprezy.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Projekt „Przedszkole na 5”

„Dzień Rodziny” należy do tych imprez,
które weszły do tradycji Samorządowego
Przedszkola w Zegrzu. Spotkania te odbywają
się corocznie w czerwcu a piękna, letnia pogoda sprzyja wspólnym, rodzinnym zabawom
w plenerze. Tegoroczny „Dzień Rodziny”
świętowany był w poniedziałek – 18 czerwca.
Z pewnością ten poniedziałek był miłym i radosnym początkiem kolejnego tygodnia.
O godzinie 16.00 rodzice wraz ze swymi
pociechami spotkali się placu przedszkolnym. Pani Dyrektor – Barbara Kołecka oraz

zaproszony zespół – „Złoty Dukat” powitali
zebranych gości i zaprosili do dalszej, wspólnej zabawy.
Mali artyści z przedszkola w Zegrzu
mieli swoje wielkie pięć minut. Spotkanie
rozpoczęło się programem artystycznym,
który przygotowały przez wszystkie grupy
przedszkolaków aby jeszcze raz uhonorować
miniony niedawno Dzień Matki oraz zbliżający się Dzień Ojca. Po występach naszych
milusińskich nastąpił czas gier, zabaw i konkursów. Rodzice bardzo chętnie brali w nich
udział mając do pomocy swoje pociechy, które dzielnie ich wspierały i dopingowały.
Aby nabrać sił do kolejnych zabaw uczestnicy spotkania zrobili przerwę na słodki poczęstunek, który wcześniej przygotowali rodzice.
Mamy naszych przedszkolaków własnoręcznie upiekły przepyszne ciasta, które przyćmiły inne słodkości znajdujące się na stołach.
W czasie słodkiego poczęstunku dzieci złożyły
życzenia swoim rodzicom oraz wręczyły im
własnoręcznie wykonane upominki.

Po krótkim odpoczynku szalona zabawa
była kontynuowana i trwałaby pewnie długo
gdyby nie to, że zbliżał się wieczór a najmłodszych milusińskich zmogło zmęczenie. Spotkanie zakończono wspólnie zaśpiewaną piosenką
oraz obietnicą kolejnego spotkania już za rok.
Cieszymy się, że „Dzień Rodziny” cieszył się dużym zainteresowaniem oraz liczną
obecnością dzieci i ich rodziców. Nic tak nie
łączy rodziny jak wspólne spędzanie czasu
podczas świetnej zabawy 
Pracownicy Biura Projektu
„Przedszkole na 5”

Wspomnienia z wakacyjnego obozu
W dniach 1 – 11.07.2012 r. odbył się w Międzyzdrojach obóz tenisa
stołowego, zorganizowany przez Jerzego Grycana – Table Tennis. Zajęcia prowadzone były przez znakomity zespół trenerów/instruktorów tenisa stołowego w składzie: Mariusz Cur, Paweł Szeliński, Bogdan Kukla,
Magdalena Górowska, Mariusz Pyśk i Anna Wnęk. Uczestniczą oni od
dwóch lat w programie „Od marzenia do Mistrzostwa – Fundamenty 1
oraz Fundamenty 2” pod merytorycznym kierunkiem Jerzego Grycana.
Na obozie panowała znakomita atmosfera. Dzieci trenowały dwa razy
dziennie. Uczestniczyły też w różnych wycieczkach: pływały statkiem
Viking po morzu, zwiedzały oceanarium, wystawę gadów i płazów oraz
bawiły się na dyskotece. Z terenu gminy uczestniczyło 10 dzieci, które
znakomicie pracowały na treningach, nawiązały nowe znajomości, uzyskały nową wiedzę o tenisie stołowym oraz większe umiejętności w grze.
Należy podkreślić, że uczestnictwo w obozie doﬁnansowane zostało
przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock – dziękujemy.
Antoni Wieczorek

I Zegrzyński Rajd Rowerowy
batros, którym pływali, tym razem, głównie
goście – uczestnicy rajdu. Zapewniono także
dla nich posiłek w stoisku agroturystycznym,
by nabrali sił na podróż powrotną.
Uczestnikowi o najwyższym PESELU
i najmłodszemu cykliście Przewodniczący
Zarządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego wręczył nagrody w postaci licznika i zestawu naprawczego, przydatnego każdemu
rowerzyście. Uhonorowani pucharami zostali
także zwycięzcy regat żeglarskich zorganizowanych przez Warszawskie Towarzystwo
Regatowe.

Włodzimierz Nahorny
na płycie Anny Osmakowicz
Piszczka, Zbigniewa Jaremkę, Leszka Szprota
i wielu innych. Śpiewają na niej także młodzi
wokaliści, których Pani Anna otoczyła opieką
artystyczną. Wszyscy muzycy nagrali materiał w Legionowie w Studio MAGIC SOUND,
zaś partie wokalne w Radomiu w Studio LG-Mix. Kompozycje te, dzięki nowym aranżacjom Michała Jankowskiego i Leszka Gryczki,
zyskały „nowe życie”.
- Miałam wielkie szczęście, że przez wiele lat współpracowałam z Tadeuszem, że tak
wiele mogłam czerpać od mistrza. Tadeusz
mieszkał niedaleko mnie w Popowie, gdzie
Anna Osmakowicz ukończyła właśnie
swoją najnowszą płytę „Bez Ciebie”. To wyjątkowa muzyka, przepełniona niepowtarzalnym klimatem, pełnym ciepła i nostalgii. To
płyta, na której oprócz wspaniałych kompozycji Tadeusza Prejznera znajdziemy mądre
i niebanalne teksty m.in. Wisławy Szymborskiej, Zuzanny Celmer, Wojciecha Młynarskiego czy Jonasza Kofty.
Cały materiał został nagrany przez czołówkę polskich jazzmanów. To wyjątkowa
okazja, aby tylu znakomitych muzyków spotkało się przy okazji jednego projektu. Usłyszymy Włodzimierza Nahornego, Zbigniewa
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wypoczywał i tworzył. – mówi wokalistka.
Oprócz miejsca łączyła ich przyjaźń, której
owocem jest teraz ten album nagrany w hołdzie Prejznerowi – wielkiemu artyście, którego nie ma już wśród nas.
- To wielki zaszczyt dla mnie, że zaproszenie przyjął Włodzimierz Nahorny, przyjaciel
Prejznera. To wielka przyjemność pracować
z tak wrażliwym i wybitnym pianistą – dodaje artystka. – Byliśmy to winni Tadeuszowi, by
ocalić jego twórczość przed zapomnieniem.
Mamy nadzieję, że tak się stanie, że słuchacze z przyjemnością będą wracać do tej płyty.

W sobotę, 30 czerwca, odbył się I Zegrzyński Rajd Rowerowy, którego organizatorem był Związek Gmin Zalewu
Zegrzyńskiego z siedzibą w Legionowie.
Przedsięwzięcie to było współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu PO RYBY 2007 – 2013. Uczestniczyło w nim, w ramach promocji obszaru należącego do Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, 6 gmin należących
do Związku oraz pasjonaci dwóch kółek
z Pułtuska,
Finał rajdu miał miejsce na plaży miejskiej w Serocku. Zjeżdżały tam, z rynku
i ul. Retmańskiej, jednakowo ubrane około
30-osobowe grupy rowerzystów, które wystartowały ze swoich gmin, odległych od Serocka
około 25 km. Wszyscy w koszulkach z logo
rajdu, kamizelkach odblaskowych i białych
czapeczkach - ładnie się prezentowali i byli
rozpoznawalni. Łącznie w rajdzie uczestniczyło około 200 osób.

Aby cykliści mogli spokojnie odpoczywać podczas dalszej części zaplanowanej dla
nich imprezy i odbywających się serockich
Wianków, swoje rowery pozostawili pod dobrą opieką w wydzielonych boksach, oznakowanych nazwami poszczególnych gmin.
Można było tam nawet naprawić niezbyt
skomplikowaną usterkę. W tym czasie, w pobliżu serockiego molo, odbywały się regaty
żeglarskie oraz bezpłatne rejsy statkiem Al-

W rajdzie wzięły udział osoby lubiące aktywnie spędzać czas wolny. Były wśród nich
całe rodziny, przyjaciele, znajomi. Mamy
nadzieję, że będzie to cykliczna impreza,
wpisująca się w ogólnopolską akcję „Polska
na rowery”, której ﬁnał odbywać się będzie
w kolejnych gminach należących do Związku
Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
Halina Kolibabska ZGZZ
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Kajakiem z Pułtuska do Serocka

W ramach programu „Aktywnie nad
Zalewem Zegrzyńskim”, współﬁnansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013,
został zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku spływ kajakowy
z Pułtuska do Serocka. Trasa liczyła sobie ok.
26 km i dla żadnej z 80 osób, biorących udział

w tegorocznym spływie – nie był to dystans
nie do pokonania. W niedzielę, 15 lipca, o 8
rano, cała grupa pojechała na miejsce startu.
Około godziny 9.30, po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa i sprawdzeniu sprzętu wodnego, spływ wystartował z przystani
w centrum Pułtuska. Dzięki pomocy Legionowskiego WOPR nad bezpieczeństwem
kajakarzy czuwało 5 ratowników WOPR i ratownik medyczny. Jednak wszyscy uczestnicy
przestrzegali zasad, dlatego też nie doszło do
żadnych interwencji.
Na ok. 13-tym kilometrze trasy, w miejscowości Gzowo, aby odpocząć i uzupełnić wypalone węglowodany, grupa urządziła sobie postój. Finał spływu miał miejsce ok. 15.00, kiedy
uczestnicy spływu dopłynęli na plażę miejską
w Serocku, gdzie czekało na nich ognisko i pie-

OSiR, dyplomy i medale a koszykarze dodatkowo nagrody rzeczowe.
Oprócz propozycji gier zespołowych nie
zabrakło indywidualnych propozycji konkursowych, w których można było wygrać
przejażdżkę na bananie po Jeziorze Zegrzyńskim. Ciekawy pokaz akrobacji na wodzie
zaprezentowali panowie z WAKESCHOOL.
PL Radosław Lenda. Motorówka przepływała
przy molo by kibice mogli z bliska zobaczyć
te cuda. Wakebord i narty wodne to dyscypliny bliźniaczo podobne do sportów zimowych
(snowbord) jednak na wodzie wymaga to
jeszcze dodatkowo dużo odwagi. A od 15:00
do zabawy zachęcał i nastrajał DJ BOOYO,
który prowadził wieczorną część imprezy tak

OSiR ZAPRASZA
• Letnia Liga Piłki Nożnej od 05.08
- kontynuacja zimowej akcji gry na hali,
teraz boisko ze sztuczną nawierzchnią
przy OSiR
• LLSP 11.08- IV spotkanie
• Nocne Podchody 17-18.08.
- drużyny 5-osobowe, zapisy w OSiR
• Spływ kajakowy 19.08.

skutecznie, że zakończyła się dobrze po północy. Sobotnia impreza – oprócz sportowych
atrakcji i emocji miała służyć także promocji
nowej strony internetowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Serocku www.osir.serock.pl

• Zakończenie Wakacji 25.08
- dyskoteka, zakończenie LLSP V
spotkanie i podsumowanie całości,
Streetbasket

czenie kiełbasek. Pogoda dopisała, humory też,
kajakarze nie narzekali na trasę i zmęczenie,
a najdzielniejsi byli najmłodsi. I korzystając
z okazji – pozdrawiamy 4-letnią Jagódkę.
OSiR

W ogrodach prezydenckich na zakończenie Euro 2012

Po zakończeniu Euro, w ogrodach Pałacu
Prezydenckiego, Bronisław Komorowski oraz
premier Donald Tusk spotkali się z przedstawicielami miast gospodarzy turnieju, centrów

pobytowych reprezentacji narodowych, piłkarzami polskiej reprezentacji, wolontariuszami
i przyjaciółmi turnieju.
Wśród zaproszonych gości znalazła się
również delegacja, w skład której weszli
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester
Sokolnicki, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku Piotr Mulik oraz najlepsi
zawodnicy młodzieżowych drużyn piłkarskich „Sokół – Serock”.
Prezydent zaznaczył, że Polska po raz
pierwszy organizowała tak wielką i tak wspaniałą imprezę sportową. „Chcę wyrazić, mam
nadzieję, przekonanie wszystkich, że daliśmy

radę, że udźwignęliśmy to piękne, ale wielkie
zadanie. Możemy dziś myśleć z dumą o Polsce, o tej Polsce, którą zobaczyła Europa, zobaczył świat i zobaczyli Polacy” – powiedział.

Zawalczą o medale w Londynie

Sportowa sobota na plaży z OSiR-em
Słoneczna pogoda towarzyszyła sportowym atrakcjom zaproponowanym przez
OSiR w sobotę 21.07. na plaży miejskiej.
Wypoczynek na sportowo rozpoczął się III
spotkaniem Letniej Ligi Piłki Siatkowej. W tej
edycji do zawodów stanęło 6 drużyn.
Wyniki: Mata - Kulesza 18:21; Pułtusk Młokosy 21:12; Pułtusk -2M 21:12; Kulesza
- Ejmen 21:10; Młokosy - 2M 21:14; Mata
- Ejmenty 21:15; Ejmeny - 2M 14:21; MataMłokosy 21:15; Kulesza- Pułtusk 21:10.
I miejsce Kulesza&Rosiński; II miejsce
Pułtusk; III miejsce Mata; IV miejsce Młokosy; V miejsce 2M; VI miejsce Ejmeny.
Klasyﬁkacja po 3 spotkaniach: I miejsce
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- Mata - 26 punktów; II miejsce - Pułtusk - 20
punktów; III miejsce - Młokosy - 19 punktów; IV miejsce - 2M- 12 punktów; V miejsce
- Kulesza&Rosiński -10 punktów; VI miejsce Ejmeny - 7 punkty; VII miejsce - Grzyb i Pampers - 6 punktów; VIII miejsce - Bolek i Lolek

- 5 punktów; IX miejsce - Krzywi - 4 punkty;
X miejsce - Promyki - 3 punkty.
Zapraszamy na kolejne spotkanie już
11.08 od godziny 10:00, które jeszcze może
zmienić układ tabeli.
Po godzinie 14:00 rozpoczął się turniej
Streetbasket, w których udział wzięło 5 dwuosobowych drużyn. Rozgrywki toczyły się
systemem każdy z każdym, ustalając ostatecznie poniższą klasyﬁkację: I miejsce Wymiatacze; II miejsce Śmigające Pięty; III miejsce
Niby Psycho Marionety; IV miejsce Adaś&
Jaś; V miejsce Alonzo F1.
Uczestnicy obu turniejów otrzymali koszulki z nowym adresem strony internetowej

antenie!
SEROCK na
89, 4 FM

Siedmiu żołnierzy Grupy Sportowej zakwalifikowało się na XXX Letnie Igrzyska
Olimpijskie w Londynie. Odbędą się one od
27 lipca do 12 sierpnia 2012r. Silny zespół
będzie stanowiło siedmiu żołnierzy Grupy
Sportowej, która znajduje się w strukturach
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
Pierwszą osobą, która zdobyła kwalifikacje z Polski, jest strzelczyni specjalizująca się w strzelaniu z karabinu,
starszy szeregowy Sylwia Bogacka, która
będzie walczyła o medale w dniach 27 lipca
- 6 sierpnia. Najsilniejszą grupę będą stanowili szermierze. Jako pierwsza w turnieju indywidualnym na planszy szermierczej
stanie florecistka starszy szeregowy Sylwia
Gruchała, a później szeregowy Martyna

Każda

Synoradzka oraz szeregowy Małgorzata
Wojtkowiak.
30 lipca to dzień startu naszej szpadzistki
szeregowej Magdaleny Piekarskiej. Natomiast
1 sierpnia rozpocznie igrzyska starszy szeregowy Aleksandra Socha-Szelagowski oraz
srebrny medalista z Pekinu szeregowy Radosław Zawrotniak.

89, 4 FM
środa godz. 11

Starty naszej reprezentacji zakończą ﬂorecistki w turnieju drużynowym. O wielkim
pechu może powiedzieć nasz pięcioboista nowoczesny szeregowy Remigiusz Golis, którego w ostatniej chwili wykluczyła kontuzja.
Igrzyska olimpijskie to najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza
sportowa organizowana co 4 lata w różnych
krajach, pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów.
Przez większość sportowców są one traktowane jako najważniejsze zawody sportowe,
a złoty medal olimpijski, jako najcenniejsze
trofeum.
Gratulacje i życzymy powodzenia na
igrzyskach.
Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcie: CSŁiI
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Beneﬁs serockiego Mozarta
wychowania muzycznego
Dwudziestego dziewiątego czerwca uroczyście zakończyliśmy bieżący rok szkolny
2011/2012. Jednakże ta coroczna, tradycyjna
szkolna ceremonia miała w tym roku wyjątkowy charakter.
Na początek pani dyrektor Krystyna Affek przedstawiła zgromadzonej społeczności
szkolnej oraz tłumnie przybyłym rodzicom
i gościom szczególne osiągnięcia naszych
uczniów, którzy licznie uczestniczyli w różnorodnych konkursach przedmiotowych
i plastycznych oraz turniejach i rozgrywkach
sportowych na terenie gminy oraz powiatu.
Następnie wychowawcy uroczyście wręczyli
nagrody i dyplomy najlepszym uczniom ze
swoich klas. Po tradycyjnych podziękowaniach chór szkolny pod dyrekcją pana Mariana Różyckiego pięknie odśpiewał piosenkę
wakacyjną i zdawałoby się, że uroczystość się
kończy, a tymczasem…

Pani dyrektor zadzwoniła starym ręcznym dzwonkiem i w ten sposób przywołała
muzycznego ducha naszej szkoły. Zaskoczony pan Marian Różycki został usadowiony na
wygodnym „tronie”, cała sala wstrzymała oddech i zaczęła się niecodzienna lekcja muzyki,
której temat brzmiał następująco:
„Słowno-muzyczny obraz Pana Mariana Różyckiego – serockiego Mozarta wychowania muzycznego”
Ponieważ w każdej szanującej się szkole
lekcję rozpoczyna się od sprawdzenia listy
obecności, pani wicedyrektor Barbara Pszczoła odczytała nazwiska, a na salę wchodzili
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zdumienie i niedowierzanie na twarzy pana
Mariana, kiedy czterdziestodziewięcioosobowa grupa dawnych chórzystów w galowych
strojach, pod czujnym okiem Pani Barbary
Klik i Pana Marka Gorczyńskiego, ustawiła
się wzorowo jak za dawnych lat i przepięknie
zaśpiewała piosenkę pod tytułem „Rośniemy
dla śpiewu”. W nawiązaniu do zamiłowania
Pana Mariana do zdobywania górskich szczytów chór zaśpiewał kolejną piosenkę „Tu w dolinach wstaje”, którą nuciła cała sala. Wiele
osób na sali miało już mocno zaczerwienione
kolejno byli wychowankowie pana Mariana
z roczników 1968-2010. Każdy z różą w dłoni
witał się ciepło ze swoim byłym wychowawcą.
Panie prowadzące konferansjerkę cofnęły nas
w przeszłość i przypomniały, że pan Marian
od początku swej kariery pedagogicznej posiadał niezwykle dojrzałe pomysły, a Święta
Cecylia dobrze wiedziała, co robi, kierując do
grodu Świętego Wojciecha takiego nietuzinkowego muzycznego zapaleńca. Nie wszyscy
pewnie wiedzą, że pan Marian Różycki jest
kompozytorem szkolnego hymnu oraz „Serockiego walczyka”, który na trwałe wpisał się
w atmosferę naszego miasta. Jednak w tamtym czasie nikt nie spodziewał się, że pan Marian sięgnie po najwspanialsze muzyczne laury i zdobędzie uznanie nie tylko w Serocku,
ale także na ogólnopolskiej scenie muzycznej. Czas pokazał, że inni mogli się od niego
uczyć systematycznej pracy i, że wykonywany
zawód może stać się pasją. Pan Marian pracował z czterema pokoleniami uczniów, co
trafnie ujmuje następujący dwuwiersz:
„Od dziesiątek lat – od święta, od zwykłego dnia w tej szkole – muzyka Twoje
imię ma”
Ale to nie był koniec niespodzianek …
Specjalnie dla Pana Mariana Różyckiego, dzięki zaangażowaniu grupy byłych chórzystów, z
muzycznej przeszłości, udało się odtworzyć
chór z minionych lat. Trzeba było zobaczyć

oczy i chusteczki w rękach, a ręce bolały od
oklasków. Pan Marian w pewnym momencie
podbiegł do chóru i dyrygował ostatnim fragmentem utworu. Kolejnym ukłonem w stronę
Mistrza była brawurowo wykonana piosenka
„Czarnulka”. Pani Wicedyrektor porwała pana
Mariana do tańca, rozległy się rzęsiste brawa.
Szczerze wzruszony Maestro podziękował za
ten niecodzienny występ takimi słowy:„Różne
nagrody otrzymywałem w życiu, ale warto było
pracować dla tej właśnie nagrody. Dziękuję, że
jesteście ze mną”. Po tych słowach pan Marian
został obsypany podziękowaniami, kwiatami
oraz pamiątkowymi upominkami przez dawnych chórzystów, Radę Rodziców, Samorząd
Szkolny, Radę Pedagogiczną i pracowników
naszej szkoły oraz wiceburmistrza pana Józefa
Zająca. Cała sala odśpiewała gromko „Sto lat”,
a po burzliwych brawach zrobiono pamiątkowe zdjęcia Mistrza z grupą dawnych chórzystów oraz z byłymi wychowankami.
Ten wyjątkowy beneﬁs na długo pozostanie w naszej pamięci. Wszyscy się przekonali, że nauka muzyki to nie tylko napełnianie
serca i duszy pięknem, to przede wszystkim
kształtowanie własnego umysłu i osobowości.
Pan Marian Różycki stał się przewodnikiem
po muzycznej okolicy, a jego hasło niech zawsze brzmi w naszych sercach:
„Ucha nadstawiam, słucham jak gra.
Muzyka we mnie – w muzyce ja”
Ewa Żmijewska i Edyta Łagowska

