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Wakacyjne miesiące minęły szybko. Wbrew pozorom – nie wszyscy od-
poczywali. W szkołach  pełną parą szły remonty i przygotowania do nowego 
roku szkolnego, na terenie gminy realizowane były kolejne inwestycje,  z pól 
znikały zboża. Już przygotowujemy się do Święta Darów Ziemi 16 września 
w Woli Kiełpińskiej. Wrzesień już. Polski wrzesień po polskim sierpniu. Przy 
ratuszu wciąż biało-czerwony znak Polski Walczącej przypomina o 1 sierpnia. 
Pamiętamy o Powstaniu Warszawskim, i Cudzie nad Wisłą i o  Porozumie-
niach Sierpniowych, które otworzyły drogę do wolnej Polski. Przed nami polski 
wrzesień. Też pamiętny…

Redakcja

Uroczystym finisażem zakończyła się 
11 sierpnia wystawa malarstwa Stanisława 
Bieniasa „Portret kobiety”, która była dostęp-
na w serockim ratuszu. To była już druga wy-
stawa artysty w Serocku, z którym związany 
jest od kilkudziesięciu lat. Już w okresie mię-
dzywojennym na letnisko do Serocka przy-
jeżdżała babcia Stanisława Bieniasa i swoistą 
rodzinną tradycją stały się pobyty wakacyjne 
nad Narwią. Malarz od końca lat osiemdzie-
siątych  jest już ściśle związany z Serockiem 
– mieszkając tu i tworząc, co zauważa się 
w jego twórczości, przywołując choćby znaną 
zapewne Serocczanom „Panoramę Serocka”, 
która wisi w ratuszu. Stanisław Bienias nie 
ukrywa, że na terenie gminy nie brakuje za-
kątków i obiektów, które go fascynują. Sam 
Dworek Szaniawskich – nie istniejący prze-
cież – stał się tematem wielu szkiców, obra-
zów i akwarel. Jeden z obrazów przedstawia-
jących posiadłość rodziny Szaniawskich trafił
do Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta RP 
na uchodźstwie.

STANISŁAW WITOLD BIENIAS 
(ur. 1948) – absolwent Wydziału Archi-
tektury Politechniki Warszawskiej. Studia 
ukończył w  Katedrze prof. P. Biegańskiego 
i A. Tomaszewskiego. W czasach studenc-
kich organizuje szereg wystaw swoich prac 
(rysunek, akwarela, olej). Po ukończeniu 
studiów poświęca się całkowicie malar-
stwu, nie zrywa jednak zupełnie z dzie-
dziną swojej uniwersyteckiej edukacji. 
W jego twórczości często pojawiają się 

Wystawa malarstwa Stanisława Bieniasa

tematy starej polskiej architektury na tle 
malowniczych pejzaży, przedstawianych 
w różnych porach roku. W 1983 r. otrzy-
muje uprawnienia ministra kultury i sztu-
ki w dziedzinie malarstwa sztalugowego. 
Od 1980 r. jest członkiem organizacji pla-
styków warszawskich.

Twórczość związana z Serockiem i na-
szym regionem:

Panorama Serocka (ratusz) – 1998 r.
Bitwa Warszawska – (kościół w Serocku 

– prezbiterium) – ok. 2000 r.
Dworek Szaniawskich – Urząd Miasta 

w Legionowie podarował ten obraz prezy-
dentowi RP na uchodźstwie – Ryszardowi 
Kaczorowskiemu. Dworek Szaniawskich jest 
ulubionym tematem malarskim artysty. Pałac 
w Zegrzu, Pałac Radziwiłłów w Jadwisinie, 
Kościół w Woli Kiełpińskiej, Pałac w Zatorach

Osiągnięcia:
2002  - nagroda w Paryżu, Kaliningrad 

– twórca koncepcji Skweru Chopina
Liczne wystawy w kraju i za granicą

Referat Komunikacji Społecznej
fot. Stefan Woźniak

Druga Wojna Światowa rozpoczęła się 
o godzinie 4:45, na godzinę przed wscho-
dem Słońca. Na wschodnim horyzoncie wi-
doczna już była łuna, oznaczająca nieśmiało 
rozpoczynający się dzień, który przeszedł do 
historii.

Pierwszym polskim miastem, na które 
spadły bomby był Wieluń. Później rozpoczę-
ło się uderzenie na Wolne Miasto Gdańsk. 
Obronna Westerplatte. A potem kolejne 
dni września, dni nierównej i trudnej wojny 
obronnej. Niemcy  realizowali swoje zało-
żenia o tzw. wojnie błyskawicznej, przekra-
czając  polsko-niemiecką granicę na całej jej 
długości. Egzekucje, aresztowania. Wrzesień 
szybko zamienił się dramat.

Jego dopełnieniem był atak ze strony 
ZSRR. Niczym nie sprowokowana agresja 

Z kart historii

była pogwałceniem czterech obowiązujących 
międzynarodowych umów. Była jednak reali-
zacją tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow.

Polska nie była w stanie skutecznie bro-
nić się na dwóch frontach. Korpus Ochrony 
Pogranicza nie był w stanie powstrzymać ata-
ku kilkuset tysięcy żołnierzy wroga. Marsza-
łek Edward Rydz-Śmigły wydał 17 września 
w Kutach tzw. dyrektywę ogólną treści:

„Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne 
wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszy-
mi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, 
chyba w razie natarcia z ich strony lub próby 
rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy 
i miast, które miały się bronić przed Niem-
cami – bez zmian. Miasta do których podej-
dą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować 
w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier 
lub Rumunii”.

Nocą z 17 na 18 września nastąpiła ewa-
kuacja rządu. Dziesięć dni później padła 
Warszawa.  Za koniec wojny obronnej 1939 r. 
przyjmuje się ostatnią bitwę kampanii wrze-
śniowej – bitwę pod Kockiem ( 1-5 paździer-
nika). Rozpoczęła się trwająca blisko sześć lat 
okupacja.
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Aktualności
AUTOBUSY JUŻ NA TRASIE

1 sierpnia 2012 odbył się pierwszy kurs 
nowych linii autobusowych w ramach pilota-
żowej komunikacji lokalnej. Trasę obsługują 
dwa busy, wyposażone w klimatyzację i mo-
nitoring. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny 
jest na stronie internetowej Urzędu.

WOKÓŁ OBWODNICY

Powstanie obwodnicy Serocka generuje 
nowe możliwości inwestycyjne, czego przy-
kładem jest nowo otwarta, całodobowa stacja 
benzynowa wraz z restauracją na trasie w kie-
runku Pułtuska. Wkrótce planowane jest uru-
chomienie kolejnej stacji paliw w kierunku 
Warszawy. Oferta skierowana jest zarówno 
do mieszkańców gminy, jak i kierowców oraz 
turystów podróżujących tą trasą.

ZMIANA KRYTERIÓW
DOCHODOWYCH

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 
2012 r. pod poz. 823 zostało opublikowane 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 
lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kry-
teriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej.

Od 1 października 2012 r. kryterium do-
chodowe w pomocy społecznej wynosi:

-  dla osoby samotnie gospodarujacej - 
542 zł,

- dla osoby w rodzinie - 456 zł.

89, 4 FMSEROCK na antenie! 89, 4 FMKażda 
środa godz. 11

PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH 
- II RATA

Przypominamy - do 15 września 
należy uiścić II ratę podatku od środ-
ków transportowych. Podstawa prawna 
- ustawa o podatkach i opłatach lokal-
nych z 12.01.1991 r. oraz uchwała Rady 
Miejskiej w Serocku

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 
2012/2013
W ŚWIADCZENIACH
RODZINNYCH I FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku 
przypomina, że:

1. od 1 sierpnia 2012 r. przyjmowane 
są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy 2012/2013 rozpoczynający się 
od 1 października 2012 r.

2. od 3 września 2012 r. przyjmowane 
są wnioski o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy 2012/2013 rozpoczynający 
się 1 listopada 2012 r.

W okresie zasiłkowym 2012/2013 tj. od 
01.09.2012 r. do 31.10.2013 r. wykazujemy 
dochody za rok kalendarzowy poprzedzający 
okres zasiłkowy, czyli za rok 2011. 

BEZPŁATNA ZBIÓRKA 
ZUŻYTYCH OPON 

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku informuje, że na tere-
nie gminy Serock organizuje bezpłatną zbiór-
kę zużytych opon. Zużyte opony bez felg na-
leży dostarczać we własnym zakresie na teren 
Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Serocku, ul. Nasielska 21 w godz. 
7.00-19.00, w podanych poniżej terminach:

• 24.09.2012 -30.09.2012, • 22.10.2012 
-28.10.2012, • 26.11.2012 - 02.12.2012 (ostat-
ni tydzień września, października, listopada).

Opony zostaną odebrane przez firmę 
TRANS POŁUDNIE Sp. z o.o., zajmującą się 
zbiórką i sortowaniem zużytych opon z przezna-
czeniem do utylizacji. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do wzięcia udziału w zbiórce.

POMOC DLA BISZTYNKA

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, w dniu 31.07.2012 Rada Miejska w Se-
rocku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Miasta i Gminy Bisztynek 
w kwocie 10.000 zł. Pomoc zostanie przezna-
czona na remont budynków użyteczności pu-
blicznej, które zostały zniszczone po przejściu 
gwałtownej nawałnicy i po gradobiciu, jakie 
miało miejsce w tej  gminie w lipcu. Zdajemy 
sobie sprawę, że środki te nie rozwiążą proble-
mów tej gminy, ale traktujemy to jako gest soli-
darności z mieszkańcami w obliczu katastrofy.

TO I OWO DOBRZE
WIEDZIEĆ – PORADY 
PRAWNE I OBYWATELSKIE

Głównym celem projektu „TO i OWO 
DOBRZE WIEDZIEĆ”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego jest prze-
ciwdziałanie  marginalizacji i zagrożeniu wy-
kluczeniem społecznym mieszkańców gmin 
Nieporęt i Serock, a w szczególności osób po 
50 roku życia, poprzez świadczenie bezpłatne-
go poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Założenia projektu będą realizowane przez 
prowadzenie akcji informacyjnej w prasie,  
uruchomienie punktu konsultacyjnego, w któ-
rym będą udzielane porady prawne i obywa-
telskie, publikacji bezpłatnej broszury, w du-
żym nakładzie, poruszającej problemy istotne 
dla osób zagrożonych wykluczeniem. 

Porady udzielane będą przez specjali-
stów posiadających odpowiednie kwalifi-

kacje i doświadczenie, a wsparcie dotyczyło 
będzie głównie:

- udzielania osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej porad o przysłu-
gujących im uprawnieniach oraz możliwo-
ściach i formach uzyskania wsparcia,

- wskazywania trybu postępowania 
w świetle obowiązujących przepisów prawa 
oraz pomocy w znalezieniu rozwiązania za-
istniałych problemów,

 - pomoc w rozwiązywaniu problemów 
z zakresu prawa spółdzielczego i wspólnot 
mieszkaniowych.

Zakres tematyczny porad będzie dotyczył 
również spraw spadkowych, konfliktów doty-
czących gruntów, innych zagadnień z zakresu 
prawa cywilnego, rodzinnego, podatkowego, 
prawa pracy a także praw pacjenta, świadczeń 
socjalnych oraz zagadnień związanych z za-
trudnieniem i bezrobociem.

Porady udzielane będą także telefonicznie 
w godzinach 15.00 – 18.00 oraz za pomocą 
formularza pytań i odpowiedzi dostępnego na 
stronie internetowej projektu: www. toiowodo-
brzewiedziec.pl Tam również znajdziecie Pań-
stwo numery telefonów naszych konsultantów.

Terminy dyżurów w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku - każdy wtorek od 04.09. 
w godzinach od. 10.00 do 13.00  pok. nr 19 
(parter).

BITWY WRZEŚNIA

Od 31 sierpnia do 21 września zapra-
szamy na wystawę „Bitwy września 1939 na 
Mazowszu”, organizowana przy współpracy 
z Muzeum Niepodległości w Warszawie.
- Wystawa składa się z 20 tablic, ukazujących 
najważniejsze starcia Kampanii Wrześniowej, 
jakie miały miejsce na terenie obecnego woje-
wództwa Mazowieckiego. Oprócz opisu walk, 
plansze zawierają również bogaty materiał 
ikonograficzny - zarówno fotografie archiwal-
ne, reprodukcje dokumentów, jak i ilustracje 
autorstwa Bohdana Wróblewskiego.

Wystawa dostępna w ratuszu w Serocku, 
w godzinach pracy urzędu.

ZAPRASZAMY DO
CZYTELNI ROCZNICOWEJ

Do 17.09.2012 r. w Bibliotece Miejskiej 
w Serocku będzie można obejrzeć wystawę 
publikacji książkowych, związanych z ważny-
mi rocznicami wydarzeń o wielkim znaczeniu 
dla losów naszego narodu. Hasłem wiążącym 
wystawy będzie:

„Polacy Solidarni w walkach o Niepod-
ległość, 1 września 1939 roku (73 rocznica), 
31 sierpnia 1980 roku (32 rocznica)”.

od 14 sierpnia, co wtorek, w godzinach od 10.00 do 12.00 
do kawiarenki internetowej przy Legionowskim Uniwersytecie III Wieku 

  

(budynek dawnego Urzędu Miasta, wejście od ulicy Kopernika) 
 

na DARMOWE zajęcia, podczas których wszystkiego Cię nauczymy! 
- 

LEGIONOWSKI UNIWERSYTET III WIEKU  
ZAPRASZA SENIORÓW NA DARMOWE KURSY! 

 Chcesz nauczyć się, jak załatwiać sprawy urzędowe przez internet? 

 Dowiedzieć się, jak korzystać z bankowości internetowej                                   
i robić zakupy w sieci?  

 Zaznajomić się z komunikatorami internetowymi 
oraz poznać darmowe programy ułatwiające 

codzienne obowiązki? 
 

INTERNET MOŻE UŁATWIĆ CI ŻYCIE. MUSISZ TYLKO WIEDZIEĆ, JAK Z NIEGO KORZYSTAĆ! 
 

ZAPRASZAMY ! 
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Rada Miejska uchwaliła dwa programy osłonowe
Na sesji w dniu 31 lipca 2012 r. zostały 

uchwalone dwa programy osłonowe. Pierw-
szy z nich to „Serocka Karta Dużej Rodziny 
3+”. Program ten skierowany jest  do rodzin 
wielodzietnych, które wychowują 3 i więcej 
dzieci.

Rodziny wielodzietne będą objęte wspar-
ciem w formie 50% ulg:

- w opłatach za czynsz w mieszkaniach 
wchodzących w skład mieszkaniowego za-
sobu gminy, - w opłatach za zaopatrzenie 
w wodę,

- za świadczenia samorządowych przed-

szkoli w zakresie przekraczającym podstawę 

programową,

- za bilety wstępu do Ośrodka Sportu 

i Ośrodka Kultury w Serocku.

Większość realizowanych inwestycji do-
tyczy infrastruktury drogowej, edukacyjnej, 
sportowej oraz kultury.

Zakończono budowę drogi w miejscowo-
ści Dębe oraz chodnika w Dębinkach.

W Nowej Wsi zakończono budowę placu 
zabaw i ścieżki sportowej z boiskiem wielo-
funkcyjnym z trawy sztucznej i boiskiem do 
siatkówki o nawierzchni syntetycznej. Wy-
konano oświetlenie całego placu zabaw oraz 
płyty boiska.

W Woli Kiełpińskiej zakończono rozbu-
dowę szkoły. Wykonano oświetlenie terenu 
i boiska z trawy sztucznej. W ramach zadania 
wymieniono ogrodzenie terenu szkoły. Wy-
konano nowe chodniki i miejsca parkingowe 
od strony wschodniej.

Zakończono rozbudowę Ośrodka Kultu-
ry w Serocku. W trakcie realizacji jest zago-
spodarowanie terenów przyległych do obiek-
tu oraz przystanku PKS. 

Zakończono również budowę boiska 

z trawy sztucznej przy stadionie miejskim 
w Serocku. Wykonano nowe ogrodzenie sta-
dionu od strony wschodniej. 

W Zegrzu przy ul. Drewnowskiego wy-
konano podbudowę pod miejsca parkin-
gowe, jezdnię i chodnik. Ułożono kostkę 
na połowie miejsc parkingowych. Ułożo-
no instalację kablową nowego oświetlenia 
ulicznego.

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Inwestycje gminne

Nowo wybudowana droga w miejscowości Dębe Boiska w Nowej Wsi

Nowe pomieszczenie w szkole w Woli KiełpińskiejNowe pomieszczenie w Ośrodku Kultury w Serocku

Remonty w szkołach

W dniu 31 lipca 2012 r. odbyła się 25 se-
sja Rady Miejskiej w Serocku, która swoim 
programem obejmowała 25 punktów. Na po-
czątku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Serocku oraz Pan Burmistrz złożyli gratula-
cje Paniom Marzenie Nowakowskiej oraz Iwo-
nie Garbulińskiej w geście uznania za zdoby-
cie pierwszego miejsca w V edycji „Konkursu 
o Laur Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego” promującego zdrową żywność.

Zgodnie z przyjętym porządkiem podjęto 
uchwałę dotyczącą wyboru Wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej w Serocku. W wyniku 
tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym 
Rady Miejskiej w Serocku została wybrana 
radna Agnieszka Oktaba.

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Serock podjęto także uchwałę w sprawie 
sprzedaży lokali mieszkalnych dotychcza-
sowym najemcom w budynku położonym 
w Szadkach (w sąsiedztwie Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej).

Punkt obrad dotyczący nabycia na rzecz 
Miasta i Gminy Serock działki położonej w Dę-
bem z przeznaczeniem na infrastrukturę spor-
towo – rekreacyjną dla mieszkańców m. Dębe 
wywołał dyskusję wśród Radnych. Radna Gra-
żyna Woźnicka wystąpiła z formalnym wnio-
skiem o dopisanie w treści projektu uchwały 
adnotacji, że zgodnie z obowiązującym planem 
zagospodarowania przestrzennego działka jest 
przeznaczona pod uprawy rolne. Wniosek ten 

został jednak odrzucony przez radnych. Osta-
tecznie uchwała została przyjęta przy 12 głosach 
za i 3 głosach wstrzymujących.

Ważnym punktem porządku obrad było 
podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki 
położonej w Zegrzu, stanowiącej drogę do 
Zespołu Szkół w Zegrzu.

W związku z oddaniem do użytkowania 
obwodnicy miasta tzw. „stare” odcinki dróg 
krajowych nr 61 i 62 zostały zaliczone do 
kategorii dróg gminnych. Konieczne było 
podjęcie działań mających na celu porząd-
kowanie pasów drogowych, zajmowanych 
m.in. w celu umieszczenia w nich powierzch-
ni reklamowych. W związku z powyższym 
obniżono stawki pobierane za umieszczanie 
reklam w pasie drogowym w zależności od 
wielkości zajmowanej powierzchni.

Radni podjęli również uchwałę dotyczą-
cą ustalenia wysokości opłat za świadcze-
nia udzielane przez oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych działających na 
terenie gminy. Przyjęto stawkę 2,40 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez 
dziecko ze świadczeń przekraczających 
5-godzinną podstawę programową. Wyso-
kość opłaty jest porównywalna do kosztów 
świadczenia usług w przedszkolu zorgani-
zowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Woli Kiełpińskiej.

W dalszej części obrad z inicjatywy Bur-
mistrza podjęte zostały 3 uchwały, mające na 

celu urzeczywistnienie polityki władz samo-
rządowych skierowanej na ochronę osób po-
trzebujących wsparcia (patrz poniżej). 

Podjęto także uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej gminie Bisztynek
na odbudowę obiektów użyteczności pu-
blicznej, które uległy zniszczeniu w wyniku 
gradobicia, jakie miało miejsce w tej gminie. 
Również ten projekt uchwały wywołał wśród 
niektórych radnych dyskusję. Ostatecznie 
jednak uchwała została przyjęta jednogło-
śnie. Wprowadzono także zmiany w budżecie 
gminy, które związane są przede wszystkim 
z otrzymaniem środków zewnętrznych na re-
alizację projektów „Z nadzieją w przyszłość” 
oraz „Aktywnie nad Zalewem.”

W dalszej kolejności radni uznali skargę 
na działalność Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock za bezzasadną.

Podczas sesji wybrano przedstawicie-
la gminy Serock do składu Zgromadzenia 
Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Funk-
cję tę Rada Miejska powierzyła radnej Betinie 
Dubiel.

W punkcie dotyczącym spraw różnych 
przedstawiciele Społecznego Komitetu Bu-
dowy Kanalizacji w Skubiance przedstawili 
swoje argumenty i zwrócili się do Burmistrza 
i Rady Miejskiej  o pomoc w zakresie budowy 
kanalizacji.

Referat Obsługi Rady Miejskiej 
i Spraw Prawnych

Okres wakacyjny w szkołach i przed-
szkolach na terenie gminy Serock był czasem 
remontów i inwestycji. Dołożono wszelkich 
starań, by we wrześniu uczniowie mieli jak 
najlepsze warunki do nauki w nowym roku 
szkolnym.

Większość prac polegała na poprawie 
stanu technicznego budynków, ale także ich 
estetyki.

Zakres tegorocznych prac obejmował:

25 sesja Rady Miejskiej w Serocku

- remont pracowni komputerowej i ko-
rytarzy szkolnych na trzech kondygnacjach 
oraz malowanie dwóch sal lekcyjnych w szko-
le podstawowej w Serocku,

- malowanie trzech sal lekcyjnych, na-
prawę podłogi w jednej z sal, modernizację 
systemów sanitarnych w łazienkach w gim-
nazjum w Serocku,

- częściową naprawę poszycia dachowe-
go przedszkola w Serocku,

- naprawę podłóg w salach przedszkol-
nych oraz częściową wymianę osłon oświetle-
niowych w przedszkolu w Zegrzu,

- remont korytarza i klatki schodowej 
oraz malowanie sali lekcyjnej w szkole pod-
stawowej w Jadwisinie,

- zakończenie rozbudowy szkoły i zago-
spodarowanie terenu szkolnego wraz z wy-
mianą ogrodzenia, remont sali świetlicowej 
oraz remont instalacji hydrantowej i wodo-
ciągowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Woli Kiełpińskiej.

ZOSiP
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników
(Dz.U. z .2012 r. poz. 706), pomoc finansową
mogą otrzymać:

1.  uczniowie klas I  szkół podstawowych 
ze względu na trudną sytuację ekonomiczną 
rodziny, w której dochód na osobę nie prze-
kracza kwoty 504 ,00 zł

 2. uczniowie klas II - IV szkół pod-
stawowych oraz uczniowie klasy I szkoły 
ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły za-
wodowej, liceum ogólnokształcącego, tech-
nikum, mających siedzibę na terenie gminy 
Miasto i Gmina Serock ze względu na:

a. trudną sytuację ekonomiczną rodzi-
ny, w której dochód na osobę nie przekracza 
kwoty 351 zł netto miesięcznie,

- w uzasadnionych przypadkach 
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
w których dochód na osobę przekracza 
351 zł netto, ale w rodzinie występuje: 
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezro-
bocie, niepełnosprawność, długotrwała 
lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba 
ochrony macierzyństwa lub wielodziet-

ności, bezradność w sprawach opiekuń-
czo – wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego - zwłaszcza  
w rodzinach niepełnych lub wielodziet-
nych,  trudności w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy, trudności 
w przystosowaniu do życia po zwolnie-
niu z zakładu karnego, alkoholizm lub 
narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje 
kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekolo-
giczne, przy czym liczba uczniów któ-
rym pomoc zostanie udzielona w tym 
trybie, nie może przekroczyć w  gminie 
5% ogólnej liczby dzieci objętych pro-
gramem.
3. bez względu na sytuację material-

ną i życiową, pomocą mogą zostać objęci 
uczniowie posiadający orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, o któ-
rym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
uczęszczający do szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: 
realizujących kształcenie w zasadniczej 
szkole zawodowej, w liceum ogólnokształ-
cącym, w klasach II-III liceum profilowa-
nego, w technikum, w klasach II-III uzu-
pełniającego liceum ogólnokształcącego 

i w klasach II-III technikum uzupełnia-
jącego, słabo widzący, niesłyszący, z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
oraz uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej.

Wnioski o udzielenie pomocy finanso-
wej uczniom na zakup podręczników - ro-
dzice, prawni opiekunowie składają w szko-
le, do której w roku szkolnym 2012/2013 
będzie uczęszczało dziecko.

Dyrektor szkoły po analizie wniosków 
podejmuje decyzję w sprawie przyznania po-
mocy.

Przyznanie pomocy polega na refundacji 
kosztów zakupu podręczników po przedłoże-
niu dowodu zakupu, do wysokości wartości 
pomocy .

Wzór wniosku można pobrać w szko-
łach mających siedzibę na terenie gminy 
Miasto i Gmina Serock,  w siedzibie Zespo-
łu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, 
ul. Rynek 4 oraz wydrukować z załączników 
zamieszczonych na stronie www.oswiata.
serock.pl

Termin składania wniosków upływa  
– 10 września 2012 r.

Najważniejsza część działalności szkoły 
odbywa się pomiędzy uczniami i nauczyciela-
mi oraz nauczycielami a rodzicami uczniów.

Jedną z kompetencji gminy w zakre-
sie oświaty jest ustalenie sieci publicznych 
szkół i określenie ich obwodów (zasięgów 
terytorialnych) w taki sposób, aby umożliwić 
wszystkim uczniom zamieszkałym na terenie 
gminy spełnianie obowiązku szkolnego.

Sieć szkół i ich obwody są wynikową 
struktury osiedleńczej gminy, danych demo-
graficznych oraz  prognoz w tym zakresie.

W ostatnich latach nastąpił istotny rozwój 
mieszkalnictwa indywidualnego na terenie 
gminy, co sprawiło, iż w niektórych obwodach 
szkolnych zwiększyła się liczba dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym. Najwięcej nowych 
domów - osiedli mieszkaniowych, powstało na 
terenach należących do obwodu Szkoły Pod-
stawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwi-
sinie, co przełożyło się bezpośrednio na wzrost 
liczby uczniów zamieszkałych w obwodzie 
szkoły. Szacujemy, że w ciągu ostatnich 10 lat 
liczba uczniów szkoły w Jadwisinie zwiększy-
ła się o ok. 35%. Jest to swoisty ewenement, 
gdyż ogólna liczba uczniów w oświatowych 
placówkach prowadzonych przez gminę 
– nie wzrasta, a maleje. Porównując ubiegłe 
lata – populacja szkolna 2011/2012 stanowiła 
97 % populacji sprzed 5 lat oraz 92 % sprzed 
10 lat. Zestawienie tych danych pokazuje, że 
gmina odczuwa skutki niżu demograficznego,
ale skala tego zjawiska jest zależna od stopnia 
rozwoju poszczególnych miejscowości. Należy 
podkreślić, że częściowo niż demograficzny
jest kompensowany przez nowe osadnictwo, 
tak więc szkoły na terenach rozwijających się 
będą przeżywały boom wzrostowy, podczas 
gdy w innych obwodach daje się odczuć spa-
dek liczby uczniów.

W gminie Serock najsilniejsze zmiany 
w liczbie uczniów obserwujemy w Szkole Pod-
stawowej w Jadwisinie (wzrost) oraz Zespole 
Szkół w Zegrzu, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat 
liczba uczniów Szkoły Podstawowej im. Woj-
ska Polskiego w Zegrzu oraz Gimnazjum im. 
K.M Radziwiłła zmniejszyła się o ok. 40%.

Ta sytuacja niesie za sobą konsekwen-
cje dla obu szkół: w jednej powstają rezerwy 
lokalowe, natomiast w drugiej dochodzi do 
problemów z organizacją pracy szkoły w sys-
temie jednozmianowym, zabezpieczeniem 
miejsc do opieki świetlicowej.

Wspomniane placówki, w których nastą-
piły tak znaczące różnice w liczbie uczniów 
zamieszkałych w obwodach szkolnych, są 
szkołami sąsiadującymi ze sobą, niektóre 
miejscowości (Dosin) już należą do obwodów 
obydwu szkół. Ponadto tereny te wiele łączy: 
obwód  Szkoły Podstawowej w Jadwisinie na-
leży do obwodu gimnazjum w Zegrzu, a dzie-
ci przedszkolne z tego terenu gminy korzysta-
ją w dużej mierze z przedszkola w Zegrzu.

W kontekście możliwości lokalowych obu 
placówek oraz w celu zapewnienia uczniom 
porównywalnych warunków nauki w szko-
łach, powinna nastąpić zmiana obwodów 
szkolnych. Proponujemy, aby tereny graniczne, 
położone najbliżej Szkoły Podstawowej w Ze-
grzu, włączyć do jej obwodu tj.  część Dosina 
od nr 1 do nr 38  oraz tereny Borowej Góry 
z wyłączeniem ul. Nasielskiej i obrębu ulic: 
Nasielska, Długa, Warszawska. Do obwodu 
Szkoły Podstawowej w Jadwisinie należałyby 
następujące miejscowości: Jadwisin, Stasi Las, 
Borowa Góra w obrębie ulic: Nasielska, Długa, 
Warszawska  oraz ulica Nasielska. Do obwo-
du Szkoły Podstawowej w Zegrzu należałyby 
miejscowości: Zegrze, Zegrze Południowe, 
Skubianka, Dosin, Borowa Góra poza obsza-
rem w obrębie ulic Nasielska, Długa, Warszaw-
ska  oraz ulicy Nasielskiej.

Taka zmiana pozwoliłaby na jedno-
zmianową naukę dzieci w obydwu szkołach, 
z pełnym zabezpieczeniem sal dydaktycz-
nych oraz innych pomieszczeń do zorga-
nizowania opieki świetlicowej dla uczniów 
w różnych grupach wiekowych, dobrą do-
stępność do  sal gimnastycznych, kompu-
terowych, biblioteki oraz części wspólnych 
budynku i stołówki. Proponowane zmiany 
pozwalają na racjonalne zagospodarowanie 
posiadanego potencjału lokalowego, wypo-
sażeniowego  i kadrowego.

Planowana zmiana ma się opierać na do-
stosowaniu tras dowożenia do  nowych ob-
wodów i skierowaniu bezpłatnego autobusu 
szkolnego w rejon włączony do Szkoły Pod-
stawowej w Zegrzu.

Zmiana ma następować włączająco i ma 
obejmować nowe roczniki wchodzące w edu-
kację szkolną, od września 2013 r.

Każda zmiana budzi obawy i wymaga 
szczegółowej analizy i dogłębnej informacji, 
dlatego od jesieni 2011 r. odbywały spotka-
nia i konsultacje w sprawie zmiany obwo-
dów szkolnych z Radami Pedagogicznymi 
Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Szko-
ły Podstawowej w Zegrzu, Zarządem Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Jadwisi-
nie; jedno spotkanie odbyło się w szkole 
w Jadwisinie drugie w szkole w Zegrzu wraz 
z prezentacją pracy szkoły, następnie skiero-
wano zaproszenie na spotkanie otwarte do 
mieszkańców terenów obejmowanych zmia-
ną do szkoły w Zegrzu wraz z prezentacją 
oferty szkoły. 

Celem tych spotkań było dostarczenie  
informacji oraz wsłuchanie się w oczekiwania 
i potrzeby rodziców uczniów.

W większości rodzice rozumieją i po-
dzielają potrzebę dokonania zmian, z tro-
ską wypowiadają się o szkołach, do których 
mieliby posłać swoje dzieci, jest to zupełnie 
zrozumiałe. Na ocenę pracy szkoły składa 
się wiele czynników, ale ten najważniejszy 
następuje w oparciu o bezpośredni kontakt 
uczeń - nauczyciel - rodzic. Potrzebna jest 
autentyczna troska i czujność nad potrzeba-
mi oraz rozwojem każdego dziecka. Dyrek-
torzy oraz  nauczyciele obydwu szkół dokła-
dają starań, aby organizacja pracy szkół oraz  
skuteczność  pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej zyskiwała jak najwyższe uznanie 
uczniów i rodziców.

Dla organu prowadzącego  spotkania ze 
środowiskami szkolnymi były dobrą okazją do 
poznania ich opinii w wielu kwestiach związa-
nych z organizacją i funkcjonowaniem szkół.

Alicja Melion
Dyrektor ZOSiP

Szlachetna Paczka to jeden z projektów 
realizowanych przez Stowarzyszenie WIO-
SNA. Jest to projekt pomocowy skierowany 
do osób w trudnej sytuacji materialnej. Chce-
my dotrzeć do najbardziej potrzebujących 
i udzielić im bezpośredniej pomocy oraz 
wsparcia. W akcję od lat włączają się popu-

larne osoby, które także przygotowują paczkę 
dla potrzebujących. Paczkę wspierają repre-
zentanci Polski na Olimpiadzie w Londynie 
m.in. Monika Pyrek oraz Agnieszka i Ula 
Radwańskie, a Jerzy Dudek zwerbował do 
pomocy całą drużynę Realu Madryt.

Organizatorzy akcji szukają ludzi z otwar-

tym sercem i wrażliwych na ludzkie nieszczę-
ście. Jeśli jesteś pełnoletni i chcesz zostać wo-
lontariuszem, zgłoś się na www.superw.pl

Pomóż potrzebującym z naszej miejsco-
wości wygrać z biedą!

Lider Rejonu Serock
Angelika Gołębiewska

Szlachetna paczka w Serocku

Ponadto do rodzin wielodzietnych będzie 
skierowana pomoc w formie dodatkowego 
wsparcia na wyposażenie dzieci do szkoły 
w wysokości po 100 zł jednorazowe na każde 
dziecko uczęszczające do szkoły oraz po 50 zł 
miesięcznie na każde dziecko dojeżdżające 
do szkoły ponadgimnazjalnej poza miejsce 
zamieszkania.

Rodziny wielodzietne będą mogły ko-
rzystać z ulg w opłatach na podstawie do-
kumentu „Serocka Karta Dużej Rodziny 
3+”, oraz w przypadku świadczeń pienięż-

nych – po złożeniu odpowiedniego wnio-
sku. Program skierowany jest do wszystkich 
rodzin wielodzietnych zameldowanych na 
terenie gminy niezależnie od ich dochodu.

Drugi program osłonowy przewiduje po-
moc dla osób niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych, które ponoszą miesięczne wydatki 
na leki zlecone przez lekarza w wysokości 
przekraczającej 100 zł. Z pomocy tej będą 
mogły korzystać osoby, których miesięczny 
dochód nie przekracza 200% kryterium do-
chodowego wynikającego z ustawy o pomo-

cy społecznej, tj. 954 zł (netto) w przypadku 
osób samotnie gospodarujących i 702 zł na 
osobę w rodzinie.

Wyżej wspomniane programy wejdą w ży-
cie po upływie 14 dni od daty ich ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego. O dokładnym terminie wejścia 
w życie programów będziemy informować na 
stronie internetowej oraz na łamach Informa-
tora Gminnego.

Anna Orłowska 
Dyrektor OPS w Serocku

W dniu 23 sierpnia 2012 r. odbyło się po-
siedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Serocku. Tematyka posiedzenia dotyczy-
ła realizacji zadań jednostek pomocniczych 
gminy realizowanych w ramach funduszu 
sołeckiego. 

Skarbnik gminy poinformowała, że 
w związku z podjęciem przez Radę Miejską 
uchwały Nr 51/VI/2011 z dnia 30.03.2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2012 
rok środków stanowiących fundusz sołecki, 
do dnia 30.09.2011 r. sołectwa mogły złożyć 
wnioski w celu ich uwzględnienia w budżecie 
gminy. W tym terminie zostało złożonych 18 
wniosków. Część wniosków nie została ujęta 
w projekcie budżetu, ponieważ nie stanowi-
ły zadań własnych gminy. Kilka wniosków 
zaplanowano w budżecie do realizacji przez 
jednostki organizacyjne gminy. Wnioski, 

które zostały zaplanowane w budżecie gmi-
ny na 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego 
dotyczyły przede wszystkim poprawy estetyki 
sołectw, doposażenia placów zabaw, zakupu 
namiotów z logo gminy, ławek, stołów i krze-
seł na spotkania plenerowe mieszkańców, jak 
również szerzenia kultury wśród mieszkań-
ców sołectwa. Łączne wykonanie wydatków 
funduszy sołeckich na dzień 30.06.2012 r. 
wyniosło 47.912,75 zł.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Wyprawka szkolna 2012/2013

Zmiany obwodów szkolnych
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SEROCKI 
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 29 - SEROCK

Z młyna mąki już nie będzie.
Krótka historia serockich młynów i wiatraków.

Już od pół wieku nie działa, to znaczy nie miele mąki, młyn przy ulicy Warszawskiej. W Serocku mówiło się nawet „pójść na młyn”, „pojechać do 
młyna”, albo coś zrobić „na młynie”. Pokazuje to, jak mocno młyny wpisały się w serocki krajobraz i życie Serocczan.
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Wiadomo, że pierwsze młyny powstały w Serocku 
już w średniowieczu, a najstarsza wzmianka pisana o nich 
pochodzi z 1425 r., kiedy książę mazowiecki, Janusz I Star-
szy uposażył serockiego młynarza 1/3 dochodów z młyna, 
zachowując pozostałe 2/3 dla domeny książęcej. Był to 
zapewne młyn wodny, bo o takich młynach czytamy w lu-
stracji dóbr królewskich z 1617 r., że w Serocku, a właściwie 
„pod tym miasteczkiem, jako jest w lustracyjej 1569 opisa-
ne były trzy młyny łodne”. Na wielkich rzekach spławnych, 
a taką była Narew, stałe młyny byłyby przeszkodą dla stat-
ków i tratew, dlatego wykorzystywano tu łatwo usuwalne 
młyny jednokołowe na łodziach. Ulegały one częstym 
uszkodzeniom, stąd wiemy np., że na początku XVII w. kil-
ka takich młynów zostało odbudowanych przez Wojciecha 
Arciechowskiego, herbu Grabie, byłego wójta serockiego, 
któremu król przekazał je następnie w dożywocie.

W okresie, gdy Serock był pod zaborem pruskim, to 
jest na przełomie XVIII i XIX w., pojawiły się tu również wia-
traki. Jeden z pierwszych został zbudowany na wzniesieniu 
w zachodniej części miasta, przy obecnej ulicy Polnej. Jego 

właścicielem był przybyły z Prus Jędrzej Morefeld, który 
po powstaniu napoleońskiej twierdzy żalił się, że wysokie 
na kilka metrów wały fortyfikacji stanowią tak dużą prze-
szkodę dla wiatrów, że jego wiatrak więcej stoi niż pracuje. 
Dlatego przeniósł się początkowo do Powielina, a następnie 
do Kluska, gdzie postawił młyn. Nie był jednak jedynym 
młynarzem w mieście, bowiem ze względu na rzesze robot-
ników pracujących przy budowie twierdzy oraz stacjonują-
ce w Serocku oddziały wojsk napoleońskich, funkcjonowały 
też inne młyny, zaopatrujące kilka piekarni. Wiadomo, że 
w różnych okresach historycznych, m.in. 1830 r. i . w okresie 
II Rzeczypospolitej z reguły były w Serocku 3 młyny i wiatra-
ki. W drugiej połowie XIX w. też funkcjonowały mimo silnej 
konkurencji słynnego młyna w Zegrzynku.

Największym i najbardziej znanym był powstały na 
początku XX wieku młyn parowy przy ulicy Warszawskiej. 
Według opowieści starszych mieszkańców Serocka zbudo-
wał go Motel Melnik, za brylant znaleziony przez swego 
ojca, w jakimś starym futrze z lisa, kupionym wśród starych 
szmat i ubrań. Od czasu, gdy na początku II wojny świato-

wej Niemcy nakazali rozebrać dwa wiatraki był on jedynym 
zakładem młynarskim w Serocku. Pozostawał pod zarzą-
dem przybyłego z Węgrowa volksdeutscha Antona Hinza. 
Po wojnie starosta pułtuski przekazał młyn miastu, a to 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, dalej zwanej 
GS. Młyn funkcjonował jednak nienajlepiej, dochodziło do 
sabotażu, zaniedbań i pijaństwa, miał też miejsce spór po-

lityczny o zarząd młynem między PPR i PPS. Mimo to młyn 
utrzymał się w posiadaniu GS do dziś, chociaż ostatnio już 
jako obiekt biurowy. Stosunkowo szybko przekształcił się 
w młyn śrutowy, a w połowie lat 60-tych XX w. GS przejął 

tereny prywatne w sąsiedztwie młyna, by zbudować maga-
zyny i składy materiałów. Prowadził m.in. sprzedaż węgla, 
nawozów sztucznych, pasz, maszyn rolniczych, materiałów 
budowlanych oraz innych wyrobów. Przy ciągłych brakach 

w zaopatrzeniu i systemie przydziałów, było to miejsc męk 
dla wielu mieszkańców miasta i gminy, którzy musieli wy-
czekiwać w wielogodzinnych, często nocnych, kolejkach by 
móc kupić węgiel, nawozy, czy materiały budowlane.

Ostatnio zostały rozebrane dwa budynki sklepowo-
-magazynowe, w miejscu których powstaje sklep Biedron-
ka, przyjmowany w Serocku z mieszanymi uczuciami.

Długą tradycję miał wiatrak rodziny Elmerów przy 
ulicy Polnej, który powstał na miejscu wiatraka z czasów 
napoleońskich i funkcjonował do 1939 r. Stanisław Elmer 
senior przybył do Serocka około 1880 r. z Chrcynna pod Na-
sielskiem. Piękną fotografię tego wiatraka oraz zdjęcie ro-
dzinne Elmerów wykonał spokrewniony z tą rodziną Marian 
Korzeniewski mający zakład fotograficzny w Zegrzu Płd.

Wiadomo również, że w 1925 r. spłonęły w Serocku 
dwa wiatraki, pierwszy przy ulicy Napoleońskiej, drugi 
przy ulicy Zakroczymskiej. Na miejscu tego drugiego jeden 
z najbogatszych Serocczan Moszek Rozenberg wybudował 
motorowy młyn drewniany.

Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak 

Młyn w 1958 r.

Wiatrak przy ul. Polnej

Wiatrak przy ul. Polnej w latach 30. XX w.

Budynek dawnego młyna w 2003 r.

Plan bazy GS 1965 r.

Młyn z dostawianym sklepem Biedronka Zachodnia ściana młyna 

Rodzina Elmerów w latach 30-tych XX w.



12 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 13INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK12 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 13INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Szukamy właściciela lub osoby chęt-
nej do adopcji tego szczeniaczka. Piesek 
został znaleziony w Serocku, w okolicach 
rynku, ma niecały rok i bardzo wesołe 
usposobienie.

Przypominamy, że w ramach „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Serock w 2012 
roku”, zorganizowana została akcja „Pies 

czeka na człowieka” i osoba, która zde-
cyduje się na przygarnięcie bezdomnego 
zwierzęcia, będzie miała zapewnione dla 
swojego nowego pupila bezpłatne usłu-
gi weterynaryjne m.in. pakiet szczepień 
okresowych przeciw chorobom zakaź-
nym i wściekliźnie, a także sterylizację 
lub kastrację.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Pies czeka na człowieka

Równać Szanse 2012 regionalny konkurs grantowy
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza 

kolejną edycję Regionalnego Konkursu Gran-
towego w ramach Programu „Równać Szanse 
2012”  Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści. Celem projektów realizowanych w ramach 
Programu jest wyrównywanie szans na dobry 
start w dorosłe życie młodzieży w wieku gim-
nazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) 
z małych miejscowości, poprzez podnoszenie 

ich kompetencji i rozwój umiejętności społecz-
nych. Chcemy aby młodzież realizująca projek-
ty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania.

O dotacje do 7 000 zł na projekty mini-
mum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie 
wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie 
dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać 
się organizacje pozarządowe, gminne domy 

kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne 
grupy dorosłych, które chcą założyć organiza-
cję pozarządową, z terenów wiejskich i miast 
do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków: 10 paździer-
nika 2012 r.

Wszelkie informacje dotyczące Regional-
nego Konkursu Grantowego znajdują się na 
stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

W ramach projektu „Rozwój małej 
i średniej przedsiębiorczości w Legionowie”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w związku z Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Priory-
tet I – Tworzenie warunków dla rozwoju po-
tencjału innowacyjnego i przedsiębiorczo-
ści na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja 

Legionowskie Targi Przedsiębiorczości

Ziele roku
Podczas odpustu Święta Matki Boskiej 

Zielnej w Woli Kiełpińskiej (15.08) odbył się po 
raz szósty konkurs Ziele Roku 2012, w którym 
wzięło udział 27 uczestniczek z terenu gmi-
ny Serock. Konkurs  organizowany był przez 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Warszawie, Stowarzyszenie Wspólnota Lo-
kalna oraz Proboszcza Parafii Zegrze księdza
Tadeusza Wołowca. Uczestniczki konkursu 
wykonały kompozycje ze zbóż, kwiatów i ziół.

Komisja konkursowa dokonała następu-
jącej oceny zgłoszonych prac:

I miejsce, 48 punktów – Janina Kita, Ma-
rynino; II miejsce, 46 punktów – Monika 
Gutowska, Ludwinowo Dębskie; III miejsce, 
42 punkty – Anna Romanowska, Stanisławo-
wo; IV miejsce, 41 punktów – Elżbieta Rasiń-
ska, Szadki; V miejsce, 40 punktów – Marze-
na Nowakowska, Dosin.

Teresa Krzyczkowska, MODR

W dniu 4 sierpnia 2012 na zaproszenie 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej delegacja uczniów Gimnazjum im. Ro-
mualda Traugutta w Serocku wraz z pocztem 
sztandarowym wzięła udział w uroczystości 
upamiętniającej 148 rocznicę stracenia Ro-
mualda Traugutta oraz członków Rządu Na-
rodowego na stokach Cytadeli  Warszawskiej. 
Warto podkreślić, że zaproszenie naszego 
gimnazjum do udziału w uroczystości było 
wielkim wyróżnieniem ponieważ takiego 
zaszczytu doświadczyła jeszcze tylko jed-
na szkoła z województwa mazowieckiego. 
Wśród zgromadzonych w Parku Traugut-

ta w Warszawie znaleźli się m.in. weterani 
II wojny światowej, parlamentarzyści, przedsta-
wiciele władz,  mieszkańcy stolicy i harcerze. 

Zgromadzeni mieli możliwość wysłucha-
nia przemówienia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego, w którym 
złożył hołd powstańcom oraz ogłosił, zgodnie 
z decyzją Senatu, rok 2013 Rokiem Powstania 
Styczniowego. W swoim wystąpieniu Prezy-
dent podkreślił powinność potomnych, by dbać 
o pamięć historyczną i zaapelował o godne 
uczczenie przyszłorocznej rocznicy wybuchu 
zrywu niepodległościowego 1863 roku. 

Tym samym wydarzenie, w którym mie-

liśmy okazję wziąć dział stało się wprowa-
dzeniem do przyszłorocznych obchodów 
150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Zebrani wzięli także udział w apelu pole-
głych oraz modlitwie ekumenicznej w inten-
cji straconych powstańców. 

Na koniec uroczystości złożono wieńce 
i zapalono znicze pod krzyżem w Parku Trau-
gutta,  pod którym wartę honorową pełnili 
żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego, którzy oddali trzykrotną salwę ho-
norową ku czci bohaterów powstania.

Małgorzata Szczerba, Joanna Osowiecka 
– opiekunowie delegacji

Gospodarcza) odbyły się w miniony week-
end (25 - 26.08.2012) Legionowskie Targi 
Przedsiębiorczości, adresowane do średnich 
i małych przedsiębiorstw. Targi adresowane 
były głównie do przedsiębiorców z branży 
turystycznej i okołoturystycznej oraz osób 
planujących samozatrudnienie. W Regional-
nym Centrum Sportu i Aktywnej Rekreacji - 
Arena Legionowo zaprezentowało się ponad 
70 wystawców, rekrutujących się spośród się 
firm, organizacji pozarządowych. Nie mogło
zabraknąć stoisk reprezentujacych gminy 
z terenu powiatu legionowskiego. Gminę 
Serock reprezentowały gospodarstawa agro-
turystyczne - pp. Chrzanowskich, Ratajów 
i Szubów. Swe usługi w zakresie pozyski-
wania funduszy unijnych oferowała firma
Bońkowski Consulting, restauracja „Złoty 
lin” zapraszała do siebie po zmianach. Na 
stoisku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku 
odwiedzający targi mieli możliwość pozy-
skania informacji o gminie i jej charakterze 
oraz mogli spróbować naszych jabłek, śliwek 
i serockich precli.

PS. Serockie stoisko wygrało w konkur-
sie na Najładniejsze Stoisko I Legionowskich 
Targów Przedsiębiorczości.

Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolni-
cze w Michałowie-Reginowie oraz Mazowiec-
ki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przepro-
wadziły konkurs na najsmaczniejszą potrawę 
z ziemniaka podczas festynu rodzinnego „Po-
żegnanie lata”, który odbył się w Michałowie-
-Reginowie w sobotę 25 sierpnia. Do konkur-
su zgłoszono ponad 30 różnych potraw, które 
degustowało jury w składzie – dr Magdalena 
Grudzińska (IHAR), Janusz Kubicki (członek 
Zarządu Powiatu Legionowskiego), Roman 

Konkursowy ziemniak

Smogorzewski (prezydent Legionowa), Paweł 
Kownacki (wójt gminy Wieliszew), Elżbieta 
Radwan (sekretarz gminy Jabłonna) i Anna 
Socha (kierownik Referatu Komunikacji Spo-
łecznej UMiG w Serocku). Serock w konkur-
sie reprezentowały gospodynie z Marynina 
i Dosina. Pierwsze miejsce zajęła Anna Jani-
szewska z Jabłonny, która przygotowała popi-
sowe pierogi ruskie. Wyróżnienie za chlebek 
ziemniaczany na zakwasie zdobyła Marzena 
Nowakowska z Dosina.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 

Zaproszenie od Prezydenta RP
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Przed godziną „W”
1 sierpnia jeszcze nie wiedział nikt, że te  

upalne popołudnie sierpniowe 1944 r. wej-
dzie do historii Polski i świata i wyryje głę-
boki ślad w poczuciu naszej narodowej tożsa-
mości. Godzina „W”. Powstanie Warszawskie.  
Powstało miasto. Powstali ludzie. Młodzi. 

Pełni nadziei. Pełni zapału. Pełni życia. Bez 
pytań, czy warto…

Pamiętajmy…

Jeszcze przed 17-tą mieszkańcy Se-
rocka zaczęli układać kwietny dywan 

pod tablicą pamiątkową na rynku. Biało-
-czerwony. Z symbolem Polski Walczącej. 
Przynieśli biało-czerwone chorągiewki 
z czarną „kotwicą”. Zapalili białe i czerwo-
ne znicze.

Pamiętamy...

14.08. o godz. 17.00 w Ogródku Jorda-
nowskim w Zegrzu odbył się festyn z oka-
zji Dnia Wojska Polskiego. Organizatorami 
wydarzenia był Ośrodek Kultury w Serocku 
oraz Klub Wojskowy Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki w Zegrzu. Pierwsza 
część imprezy skierowana była do najmłod-
szych – na scenie zagościli aktorzy, którzy 
zaprezentowali liczne programy i atrakcje dla 

dzieci. Następnie mieszkańcy obejrzeli kon-
cert laureatów IX Przeglądu Piosenki Wojska 
Polskiego. Kolejną okazją do wspólnej za-
bawy był występ zespołu Krywań – głównej 
atrakcji wieczoru.

Imprezę zakończyła zabawa taneczna 
oraz pokaz sztucznych ogni. Pomimo kapry-
śnej aury humory uczestników festynu dopi-
sały i wszyscy bawili się do późnej nocy.

Występy 12 solistów oraz 7 zespołów wo-
kalnych i wokalno - instrumentalnych, a tak-
że 2 recitali wysłuchali i obejrzeli widzowie fi-
nału IX Przeglądu Piosenki Wojska Polskiego 
Zegrze 2012.

Koncerty konkursowe Przeglądu od-
bywały się 13 sierpnia w Ośrodku Kultury 
w Serocku. W ramach przesłuchań na scenie 
zaprezentowali się wyłonieni w trakcie eli-
minacji wykonawcy, których jury oceniało 
w trzech kategoriach: soliści, zespoły wokalne 
i wokalno - instrumentalne oraz recital. 

Po wysłuchaniu oraz obejrzeniu wszyst-
kich prezentacji, Rada Artystyczna w skła-
dzie:  ppłk dr Paweł Lewandowski (przewod-
niczący), Joanna Bożek, Eliza Czachorowska 
oraz Piotr Gogol, przyznała: 

w kategorii solista – wokalista:
wyróżnienie III stopnia dla Karoliny NO-

WAKOWSKIEJ z Klubu 25. Brygady Kawale-
rii Powietrznej w Nowym Glinniku,

wyróżnienie II stopnia dla Małgorzaty 
CHRUŚCIEL z Klubu 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich w Rzeszowie

dwa wyróżnienia I stopnia ex aequo dla 
Justyny KUNYSZ z Klubu 2. Korpusu Zme-
chanizowanego w Krakowie oraz dla Arka-
diusz KŁUSOWSKIEGO z Klubu 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie 

w kategorii recital:
wyróżnienie II stopnia dla Katarzyny 

SZTABY z Klubu 21. Brygady Strzelców Pod-
halańskich w Rzeszowie 

wyróżnienie I stopnia dla Zespołu 
„JEDNA CHWILA” w składzie Małgorzata 

Obchody Święta Wojska Polskiego

Nad Zegrzem zagościła wojskowa piosenka

CHRUŚCIEL, Katarzyna SZTABA, Agnieszka 
PODUBNY z Klubu 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich w Rzeszowie. 

w kategorii zespół wokalny i zespół wo-
kalno – instrumentalny

dwa wyróżnienia III stopnia ex aequo dla 
zespołu „DUET” w składzie Anna MALIC-
KA i Michał WALENCIAK z Klubu Centrum 
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu  
oraz dla zespołu wokalnego „TAK NIEWIE-
LE” z Klubu 11. Lubuskiej Dywizji Pancernej 
w Żaganiu w składzie Aurelia BAŁUK i Alek-
sandra SZUCH również

wyróżnienie II stopnia dla zespołu z Klu-
bu 2. Korpusu Zmechanizowanego w Kra-
kowie w składzie Karolina TRAN, Wioletta 
BARDZIŃSKA, JUSTYNA KUNYSZ, Gabriel 
DUBIEL

wyróżnienie I stopnia dla zespołu „EL 
FUEGO” z Klubu 25. Brygady Kawalerii 
Powietrznej w Nowym Glinniku w składzie 
Klaudia RÓŻAŃSKA, Karolina NOWA-
KOWSKA, Patrycja ADAMSKA, Łukasz MI-
CHALCZYK, Bartosz STAWIŃSKI, Dawid 
KROŚNIA

Ponadto Rada Artystyczna wyróżniła:
• Marcina HOSPODA z Klubu 16 Bata-

lionu Saperów za tematykę pieśni wojsko-
wych, 

• Ewę JAWORSKĄ – PAWEŁEK instruk-
torkę Klubu 21. Brygady Strzelców Podha-
lańskich w Rzeszowie za efektywność i kre-
atywność w pracy instruktorskiej z młodymi 
artystami.

Następnego dnia w sali widowiskowej 
Klubu Wojskowego CSŁiI w Zegrzu odbyło 
się uroczyste zakończenie Przeglądu oraz 
koncert laureatów. Kilka godzin później 
artyści wystąpili na festynie z okazji Święta 
Wojska Polskiego, dostarczając niesamowi-
tych wrażeń muzyczno - wokalnych licz-
nie zgromadzonym mieszkańcom Zegrza 
i okolic. Uwieńczeniem konkursowych 
zmagań i występów był koncert galowy na 
trzech scenach przy Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie.

Organizator IX Przeglądu Piosenki Woj-
ska Polskiego - Departament Wychowania 
i Promocji Obronności Ministerstwa Obro-
ny Narodowej oraz Dowództwo Wojsk Lą-
dowych, współorganizator CSŁiI w Zegrzu, 
Urząd Miasta i Gminy Serock.

Betina Dubiel 
Klub Wojskowy CSŁiI z Zegrzu

W związku z telefonami zaniepokojonych 
mieszkańców w sprawie wizyt osób kontro-
lujących ich posesje wyjaśniamy, że wizyty te 
spowodowane są pracami związanymi z mo-
dernizacją ewidencji gruntów i budynków, 
przeprowadzanymi w ramach programu Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie pt.: „Wsparcie 
prac związanych z przekształceniem ewidencji 
gruntów i budynków do postaci cyfrowej”.

Jak już informowaliśmy Państwa w lipcu 
br., Starosta Legionowski wszczął postępowa-
nie w sprawie modernizacji ewidencji grun-
tów i budynków na terenie gminy Serock. 
Prace prowadzone są dla obrębów: Bolesła-
wowo, Borowa Góra, Dębe, Dębinki, Dosin, 
Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, Karolino, 

Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyń-
skie, Marynino, Skubianka, Stanisławowo, 
Stasi Las, Szadki, Święcienica, Wola Kiełpiń-
ska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe 
gm. Serock. 

Program modernizacji ewidencji grun-
tów i budynków na w/w obszarze realizuje 
firma InterTIM z Warszawy.

Aktualnie przeprowadzany jest spis z na-
tury nieruchomości w celu uzupełnienia 
danych dotyczących budynków i gruntów. 
Przedmiotem kontroli są w szczególności in-
formacje dotyczące budynków:

• adres budynku, • przeznaczenie bu-
dynku, • rok budowy i modernizacji, • ilość 
kondygnacji nadziemnych/podziemnych, 

• powierzchnia zabudowy, • powierzchnia 
użytkowa, • ilość lokali w budynku, • prze-
znaczenie lokali, • powierzchnia użytkowa 
wszystkich lokali, • powierzchnia użytkowa 
pomieszczeń przynależnych do lokali, • licz-
ba lokali wyodrębnionych.

Prosimy o współdziałanie z przedstawi-
cielami firmy InterTIM. Wszelkie niepoko-
jące zachowania osób przeprowadzających 
kontrolę prosimy zgłaszać do Referatu Go-
spodarki Gruntami i Planowania Przestrzen-
nego tel. 22 782 88 31 i 29 lub bezpośrednio 
do przedstawiciela wykonawcy Renaty Ka-
szuba tel. 22 122 88 08.

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
 i Planowania Przestrzennego

Geodezyjna kontrola budynków na posesjach
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Od niedzielnego poranka deszcz grał na 
nerwach organizatorom corocznej Parady 
Orkiestr Dętych w Serocku. Wielkie krople 
bębniły o dachy kamieniczek przy rynku, za-
powiadając raczej paradę parasoli zamiast 
oczekiwanych, muzycznych i tanecznych wy-
stępów zaproszonych na paradę zespołów. 
Te jednak przybyły. Muzycy i cheerleaderki 
z uśmiechem i bez narzekań, pod parasolami, 
w kapturach lub po prostu moknąc, przepara-
dowali z rynku na stadion. Tym razem trady-
cyjna parada była dość cicha. Nie towarzyszyła 
jej tradycyjnie muzyka, bowiem ze względu na 
niesprzyjającą aurę instrumenty przewieziono 
bezpośrednio na miejsce występów. Kolorowe-
mu orszakowi muzyków i tancerek towarzy-
szyły wesołe okrzyki paradujących, klaskanie 
do marszu i wykonywane z gracją skoki przez 
kałuże. Na stadionie miejskim organizator im-
prezy - Ośrodek Kultury w Serocku – przygoto-
wał antydeszczowe zaplecze dla artystów. Sce-
ną stały się trybuny chronione dachem, które 
zgodnie dzielili widzowie i artyści. Tylko wciąż 
uśmiechnięte dziewczyny z HASAO Show 

Dance & Cheerleaders przebiegały na ułożo-
ną pod dachem namiotu sztuczną trawę, by 
zadziwić swymi tanecznymi i gimnastycznymi 
umiejętnościami przybyłych gości i członków 
orkiestr. Formacja ta istnieje od 2001 roku, 
biorąc aktywny udział w wielu prestiżowych 
wydarzeniach sportowych i kulturalnych na 
terenie Polski. Prezentuje choreografie spor-

Pozory mylą, dowód nie

W połowie lipca rozpoczęła się kolej-
na edycja kampanii „Pozory mylą, dowód 
nie”. Jest to akcja Komendy Głównej Poli-
cji i Związku Pracodawców Przemysłu Pi-
wowarskiego w Polsce – Browary Polskie, 
do której gmina Serock przystąpiła po raz 
drugi. Jej celem jest ograniczenie sprzeda-
ży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz 

stosowane przez nich w takich sytuacjach 
sztuczki. Do wszystkich punktów sprzeda-
ży napojów alkoholowych na terenie Miasta 
i Gminy Serock dystrybuowane są aktual-
nie bezpłatne pakiety materiałów edukacyj-
no-informacyjnych, a już od września za 
pośrednictwem szkół przekazane zostaną 
specjalne broszury dla rodziców oraz ma-
teriały dla nauczycieli - konspekt lekcji dla 
rodziców na temat „Młodzi a alkohol”.

Istotnym elementem tegorocznej edy-
cji „Pozory mylą, dowód nie” jest budowa-
nie lokalnych koalicji na rzecz ograniczenia 

kampanii w wybranych dziesięciu mia-
stach i gminach. 11 sierpnia 2012 r. telewi-
zja TVP Info relacjonowała przebieg pro-
gramu edukacyjnego z Serocka. Miejscem 
relacji była plaża miejska w Serocku. Każ-
dy z gości odpowiadał na pytania związane 
z kampanią.

Akcja, do której aktywnie włączył się Se-
rock ma zapobiegać alkoholizmowi wśród 
młodych ludzi już w punktach sprzedaży,  
uwrażliwiać dorosłych na niepokojące zja-
wisko spożywania alkoholu przez nieletnich 
oraz na związane z tym zagrożenie.

przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej 
grupie wiekowej.

Podobnie jak w roku ubiegłym, rów-
nież i w tej edycji przewidziane są spotka-
nia z  personelem sklepów uświadamiają-
ce sprzedawcom możliwe konsekwencje 
sprzedaży alkoholu osobom bardzo mło-
dym. Podczas spotkań wyemitowany zo-
stanie film szkoleniowy dla sprzedawców, 
uczący, jak reagować na próby zakupu alko-
holu przez małoletnich oraz prezentujący 

sprzedaży napojów alkoholowych małolet-
nim. W telewizji  co jakiś czas  w specjalnych 
blokach pozareklamowych, poświęconych 
kampaniom społecznym już od połowy lipca 
emitowane są spoty namawiające do reago-
wania wszystkich potencjalnych świadków 
takiej sprzedaży.

Ponadto w lipcowe i sierpniowe week-
endy reporterzy stacji TVP Info w pięciu 
wejściach na żywo, emitowanych przed 
prognozą pogody relacjonowali przebieg 

Wiemy, że TNS OBOP przeprowadza ba-
dania zachowań sprzedawców wobec sprzeda-
ży alkoholu osobom niepełnoletnim. Badania 
są prowadzone tzw. metodą obserwacji uczest-
niczącej „tajemniczy klient” w różnych rodza-
jach sklepów i w różnych sytuacjach, na próbie 
trzystu punktów sprzedaży alkoholu w sześciu 
województwach. Pierwsza fala badań została 
przeprowadzona latem, a druga będzie miała 
miesjce późną jesienią tego roku.

Referat Spraw Obywatelskich

Bębny, trąbki, puzony i krople deszczu, 
czyli Parada Orkiestr Dętych w Serocku

towe i tematyczne Show Dance, łączące różno-
rodne nowoczesne formy taneczne, jak: jazz, 
modern, broadway, funky, flamenco. Na try-
bunach, jako pierwsza, wystąpiła - otoczona ze 
wszystkich stron słuchaczami - Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wyszkowie, która powstała w 1918 roku. Od 
1985 roku jej kapelmistrzem jest Franciszek 
Józef Bieganowski. Orkiestra występowała 
w wielu krajach europejskich, a na zaproszenie 
Polonii w Nowym Jorku dwukrotnie prowa-
dziła Paradę Pułaskiego. W swoim repertuarze 
ma około 800 utworów, specjalnie opracowa-
nych na potrzeby orkiestry. Koncertuje też 
w całej Polsce, nagrywa płyty, uczy młodzież 
gry na instrumentach dętych i perkusyjnych.

Jako druga zagrała, znana już Seroc-
czanom, Miejska Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Pułtuska pod dyrekcją kapelmi-
strza Andrzeja Kalinowskiego - od tego 
roku również prezesa OSP Pułtusk. We-
dług kronik Orkiestra istnieje od 1918 
roku i występuje z sukcesami w kraju i za-
granicą. 
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89, 4 FMSEROCK na antenie! 89, 4 FMKażda 
środa godz. 11

XI MotoCud w Serocku
Blisko 500 mocnych maszyn zaparko-

wało na serockim rynku. To był zaplano-
wany przystanek na trasie XI MotoCudu 
wokół Jeziora Zegrzyńskiego. W taki spo-
sób wielbiciele jednośladów uczcili kolejną 
rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920, Cudu 
nad Wisłą, który zmienił bieg historii. Już 

po raz jedenasty, w rocznicę Cudu nad Wi-
słą, miłośnicy jednośladów zjechali do pod-
warszawskiego Radzymina, by wziąć udział 
w tradycyjnym zlocie motocyklowym Mo-
toCud – szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 
roku. Kevin Aiston – honorowy komandor 
Zlotu poprowadził kolumnę setek moto-

cykli 100-kilometrową trasą wokół Jezio-
ra Zegrzyńskiego przez Nieporęt, Serock, 
Wyszków, z powrotem do Radzymina. 
W Serocku motocykliści złożyli kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą poległych w walkach 
o niepodległość RP.

Fot. Stefan Woźniak

W zeszłorocznych gonitwach koni trzy-
letnich zdobył 2 nagrody imienne: Eldona 
i Piechura. Nagrody te na stałe weszły do jego 
sportowego dorobku i otworzyły mu drogę do 
dalszych startów. W Derby 2012 - dla 4-let-
nich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej, 
hodowli krajowej, na dystansie 3000 metrów, 
zdobył drugie miejsce. Biegł pod dżokejem 
Aleksandrem Kabardowem. Ze stawki 19 
koni startujących w gonitwie, 22 lipca, wy-
przedził go tylko, dosiadany przez Siergieja 
Wasiutowa Pirat.

Z sukcesu konia cieszy się jego właści-
ciel, Krzysztof Zakolski, sołtys wsi Cupel. Wiekli Damati występuje z nr startowym 18

KLUB DLA PUSZYSTYCH - CHUDNIJMY 
RAZEM DZIAŁA PEŁNĄ PARĄ

Na początku sierpnia w budynku OSiR 
odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie 
dla nowo powstałego klubu Chudnijmy Ra-
zem. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 
kilkanaście pań.

Uczestniczki przywitał dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji Piotr Mulik, który na 
wstępie omówił sprawy organizacyjne a także 
opowiedział o znaczeniu żywienia, wydolno-
ści i wysiłku w procesie zrzucania wagi.

Anita Więcka – instruktorka, opowiedzia-
ła o wymogach, które będą obowiązywały na 
zajęciach oraz odpowiednim do zajęć stroju. 
W związku z tym, że logiem grupy są jabłka, 
uczestniczki otrzymały smaczne i zdrowe 
owoce od sadownika z Izbicy, p. Zdzisława 
Jezierskiego. Każda uczestniczka otrzymała 
też tablice motywacyjne.

Nie mogło zabraknąć kilku słów o znacze-
niu psychicznego nastawienia do odchudzania, 
o przyczynach otyłości i o problemach związa-
nych z zrzucaniem wagi, o czym opowiadała 
Kinga Frąckiewicz - psycholog kliniczny. Na 

tym pierwszym spotkaniu odbyło się oficjalne
mierzenie i ważenie oraz próba wydolnościo-
wa. A na koniec na boisku przeprowadzone 
zostały ćwiczenia na dobry sen ;)

Zapraszamy tych, co jeszcze się wahają 
- są jeszcze miejsca. Opłata za zajęcia 20 zło-
tych - wpisowe oraz 20 zł miesięcznie. Za-
jęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki 
o 19.00.

NOCNE PODCHODY
Z 17.08 na 18.08.12 r. odbyły się nocne pod-

chody. Uczestnicy dopisali i ponad 50 osób zosta-
ło podzielonych na 2 grupy (uciekającą i gonią-
cą). Zadaniem uciekinierów było ustalenie trasy 
i odpowiednie jej oznaczenie oraz wymyślenie 
5 zadań dla grupy pościgowej ;-). Grupa gonią-
ca musiała odnaleźć drogę po drogowskazach 
(także tych zmyślnych) oraz wykonywać zada-
nia. Obie drużyny potraktowały rozgrywke bar-
dzo serio, dlatego decydującym zadaniem była 
zabawa w chowanego. Grupa uciekająca  ukry-
ła się na terenie OSiR a grupa goniąca miała 
15 min, by wszystkich znaleźć. Niestety, wbrew 
pozorom był to bardzo trudne zadanie, gdyż 

pomysłowość uczestników w wynajdowaniu 
kryjówek była niezwykła. Wygrała zatem druży-
na uciekająca pod wodzą Tomasza Luksa, którą 
sponsor, Pizzeria Diabolica, nagrodził pizzą.  

SŁONECZNA NIEDZIELA NA KAJAKACH
Z tego dnia (19.08.2012 r). uczestnicy na-

szego spływu mogli  być podwójnie zadowo-
leni - pyszna pogoda i ciekawa trasa świetnie 
wpisały się w niedzielny wypoczynek.

50 osobowa grupa autokarem dojechała do 
Bolęcina, gdzie odbyło się wodowanie. W Joń-
cu, uczestnicy mając za sobą już połowę trasy 
mogli się zregenerować przed wyruszeniem na 
drugi etap spływu, który kończył się w Bork.

OSiR

Jest ciepło i wilgotno, i na terenie na-
szej gminy zaczęły pojawiać się zaskrońce. 
Zaskroniec jest gatunkiem niejadowitego 
węża, który występuje prawie w całej Euro-
pie. Najczęściej spotykany jest nad brzegami 
różnych zbiorników wodnych, na terenach 
podmokłych ale również w lasach, parkach, 
ogrodach czy łąkach. Czasami zdarza się, że 
zaskroniec pojawi się na naszej posesji. Choć 

niegroźny, odstrasza i budzi w nas niepo-
trzebne obawy. Gdy jest zagrożony ucieka, 
a jego obroną jest udawanie martwego, lub 
wydzielanie nieprzyjemnego zapachu.

Jak go rozpoznać? Zaskroniec ma wy-
odrębnioną głowę od pozostałej części ciała 
i charakterystyczne plamki koloru żółtego, 
czasem białego. Dorosłe okazy mogą osiągać 
długość 1,20 m. Ciało zaskrońca pokryte jest 

drobnymi, szorstkimi łuskami, a umaszczenie 
grzbietu jest szare, czasami lekko brunatne, 
często z ciemnymi plamkami.

Zaskrońce są bardzo pożyteczne żywią 
się bowiem - między innymi gryzoniami, bę-
dącymi szkodnikami pól. Przypominamy, że 
jest to gatunek prawnie chroniony i wszelkie 
próby odłowu czy uśmiercania są przestęp-
stwem wg polskiego prawa.

Może przestraszyć, ale krzywdy nie zrobi

Sierpień na sportowo

przez pana sołtysa. Przypomnijmy, że Mati 
(imię dedykowane synowi pana Krzyszto-
fa, Mateuszowi) w linii męskiej pochodzi 
od Wielkiego Szlema, a w linii żeńskiej jest 
potomkiem Zorzy Pełkińskiej. Ich córka 
Wielka Zorza dała babcię Matiego Wiel-
ką Mazowię, a ta mamę naszego bohatera 
Wielką Damę, której właścicielem jest od 
1999 roku pan Zakolski. Wielki Damati, to 
koń rodem z Cupla, ale wysłany został już 
za młodu na nauki do stadniny Koni Arab-
skich „MałaWieś” opodal Parku Kampino-
skiego, gdzie jego trenowaniem zajmuje się 
Jan Głowacki.

Uważa on, że osiągnięcia Wielkiego Dama-
tiego są po prostu wielkie i dobrze świad-
czą o hodowli prowadzonej, od wielu, lat 

Wielki Damati znów odniósł sukces 
na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu

TERMINARZ ROZGRYWEK PIŁKARSKICH DRUŻYN SOKOŁA SEROCK
STAN NA 20.08.2012 r.
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