
PB INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 1INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

NUMER 12/132 GRUDZIEŃ 2013
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK

Radosnych Świąt



2 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 3INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK2 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 3INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

„INFORMATOR GMINY SEROCK”
Miesięcznik Urzędu Miasta i Gminy Serock

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Anna Socha, Beata Roszkowska,

Agnieszka Woźniakowska

ADRES REDAKCJI:
Rynek 21, 05-140 Serock,

tel. 22 782 62 81, 22 782 88 43,
e-mail: promocja@serock.pl, www.miasto.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

W NUMERZE

Wigilia Przedsiębiorców ............................... 2
Aktualności  ................................................... 4
Inwestycje gminne  ........................................ 5
Kolejny etap m.p.z.p. miasta Serock
obszar A - dyskusja publiczna  ..................... 5
Informacja Starosty Legionowskiego  ......... 5
Serock - Samorządowym
Liderem Edukacji 2013  ................................ 6
Kolejne wyróżnienia
dla Miasta i Gminy Serock  ........................... 6
Awans zawodowy nauczycieli  ..................... 7
Radiowcy z wizytą w naszym powiecie  ..... 7
Najstarsza mieszkanka gminy
skończyła 102 lata .......................................... 7
Miejscownik  ................................................... 8
„Niedziela bez Teleranka”
- 32. rocznica wprowadzenia
stanu wojennego .......................................... 10
Wyróżnieni za oddawanie krwi ................. 10
Nowowiejski wieczór gruziński  ................ 10
Szkolenie nt. realizacji programu
oś 4 Leader+, finansowego ze środków
Unii Europejskiej  ........................................ 11
Kolejne spotkanie z historią  ...................... 12
Świąteczny jarmark na rynku ...................... 12
Spotkanie z Mikołajem i krasnalem
Pikselkiem na serockim rynku  ................. 13
Konkurs na „Motyw Bożonarodzeniowy” 
rozstrzygnięty  .............................................. 13
Kiszenie kapusty i andrzejkowe wróżby
w Kole Gospodyń Wiejskich
w Skubiance .................................................. 14
Młodzieżowy System Gotowania  ............. 14
Wybrano nowy zarząd
Klubu Sportowego Sokół Serock ............... 15
Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Wieliszew  ............ 15
Święta...  ........................................................ 16

Referaty przyjmują interesantów i re-
alizują sprawy mieszkańców w godzinach 
pracy urzędu (pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 8.00 
– 16.00) bez konieczności wcześniejszego 
umawiania się. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Syl-
wester Sokolnicki  w zagadnieniach wykra-
czających poza sprawy merytoryczne refera-
tów przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, 
w godz. 12.00 – 15.00 (pokój nr 23). Sprawy 
nagłe, wymagające interwencji burmistrza 
poza dniem przyjęcia mieszkańców, prosimy 
zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 88 05. 

W tym samym czasie sugestie związane 
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony 
środowiska i pomocy społecznej przyjmuje 
zastępca burmistrza Józef Zając. Interesanci 
przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez 
konieczności dokonywania wcześniejszych 
zapisów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Se-
rocku Artur Borkowski przyjmuje intere-
santów w poniedziałki w godz. 18.30 – 20.30 
w pokoju 31, tel. 782 88 13; 782 88 00;
e-mail. radamiejska@serock.pl

Informacje dla mieszkańców:

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

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

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

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

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

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

Chyba nie tylko nam trudno uwierzyć, że rok 2013 zbliża się ku końcowi. Już tylko 
kilka kartek w kalendarzu dzieli nas od powitania nowego. I znów czas podsumowań, 
wspominania tego, co się wydarzyło, próby oceny minionych zdarzeń. W następnym nu-
merze Informatora postaramy się podsumować działania Urzędu Miasta i Gminy Serock 
i jednostek organizacyjnych. Tymczasem przed nami święta Bożego Narodzenia, spotka-
nia opłatkowe, Sylwester. Przyjmijcie Państwo  nasze życzenia – przede wszystkim chwili 
odpoczynku, zatrzymania się w tym przedświątecznym pędzie, odpowiednio dużo czasu 
dla bliskich i dla siebie. Zdrowia – bo najważniejsze i wielu pomyślności w nadchodzącym 
2014 roku. Wszystkiego dobrego.

Redakcja

Co roku Wigilia Przedsiębiorców jest 
okazją nie tylko do wspólnego spotkania 
przedsiębiorców z różnych branż, podzielenia 
się doświadczeniami, złożenia sobie życzeń, 
ale również do uhonorowania tych, których 
działalność zasługuje na wyróżnienie.  Zgro-
madzonych 13 grudnia podczas tegorocznego 
spotkania powitał Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock Sylwester Sokolnicki, złożył obecnym 
serdeczne podziękowania za współpracę i po 
przekazaniu na ręce przedsiębiorców życzeń 
świątecznych dla ich współpracowników i bli-
skich, zaprosił po odbiór statuetek tegorocz-
nych liderów przedsiębiorczości:

Mariana Moroza – uhonorowanego za 
konsekwentny rozwój własnego przedsiębior-
stwa

Andrzeja Wilkowskiego - za długoletnie 
prowadzenie własnej działalności gospodar-
czej

Sławomira Chmielaka – za prowadzenie 
od lat oddziału Polskiego Banku Spółdziel-
czego w Wyszkowie na terenie gminy Serock

Józefę i Stanisława Kaczmarczyków – za 
konsekwentny rozwój gospodarstwa oraz za 
kontynuowanie rodzinnych tradycji rolni-
czych przez bliskich

Lidię i Janusza Kozłowskich za odwagę 
podjęcia własnej  działalności gospodarczej 
i jej rozwój oraz przekazanie rodzinnych tra-
dycji następcom

Elżbietę i Jerzego Grabowskich za odwa-
gę podjęcia własnej działalności gospodarczej 
i jej konsekwentny rozwój oraz przekazanie 
rodzinnych tradycji bliskim.

Urocze aniołki rozlosowały wśród zgro-
madzonych trzy szczęśliwe wizytówki, któ-
rych właściciele otrzymali voucher na 10 
wejść na kort tenisowy przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Serocku. 

Obecni podzielili się opłatkiem, składając 
sobie życzenia świąteczne. 

Agnieszka Woźniakowska

Wigilia Przedsiębiorców
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Aktualności Inwestycje gminne
PRZYDZIELONO CZĘŚĆ 
MIESZKAŃ W BUDYNKU 
WIELORODZINNYM
PRZY UL. KONWALIOWEJ 
W JADWISINIE

W dniu 5 grudnia Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki wrę-
czył najemcom skierowania do lokali komu-
nalnych w nowo wybudowanym budynku 
wielorodzinnym przy ul. Konwaliowej w Ja-
dwisinie. Pierwsza grupa lokatorów pod-
pisze umowy najmu i odbierze klucze do 
przydzielonych lokali 6 grudnia. Zespół ds. 
Opiniowania Przydziału Lokali Mieszkalnych 
będzie kontynuował prace nad przydziałem 
pozostałych do zasiedlenia mieszkań w tym 
budynku.

pleksową przebudowę jezdni, o nawierzchni 
z trylinki. W ramach inwestycji wybudowano 
chodniki oraz 32 miejsca parkingowe w tech-
nologii betonowej kostki brukowej, jezdnię 
o nawierzchni bitumicznej, a także nowe 
oświetlenie uliczne.  

BUDOWA ZATOK
PARKINGOWYCH
W CIĄGU UL. PUŁTUSKIEJ
I WARSZAWSKIEJ
W SEROCKU

Wykonawca budowy zatok parkingowych 
prowadzi obecnie roboty w ramach ostatnie-
go etapu zadania tj. budowy zatok parkin-
gowych na wysokości cmentarza w Serocku.   
Przy założeniu sprzyjających warunkach at-
mosferycznych, roboty brukarskie dla całego 
zadania będą zakończone jeszcze w tym roku, 
a z nadejściem wiosny rozpoczęte będą prace 
związane z wykonaniem terenów  zielonych 
i montażem małej architektury. Inwestycja 
ta pozwoli oddać w użytkowanie łącznie 63 
nowe miejsca parkingowe wraz z chodnikami 
zlokalizowanymi w ich obrębie. 

Ponad 5 milionów złotych zasiliło w tym 
roku budżet Miasta i Gminy Serock z dotacji 
uzyskanych ze środków zewnętrznych na re-
alizację inwestycji gminnych. Na powyższą 
kwotę składają się środki pozyskane na poniż-
sze projekty:

 „Dokończenie budowy ochronnego sys-
temu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na 
terenach Gminy Nieporęt i Serock - wchodzą-
cych w skład Aglomeracji Serock, w celu prze-
ciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska 
przyrodniczego na Mazowszu” z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2007-2013” Priorytet 
IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom 
i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wod-
no-ściekowa” 

POSIEDZENIE KONWENTU 
SAMORZĄDOWEGO
POWIATU
LEGIONOWSKIEGO

Dnia 29 listopada w Legionowie odbyło 
się posiedzenie Konwentu Samorządowego 
Powiatu Legionowskiego.

Program spotkania obejmował omówie-
nie kwestii dotyczącej budowy przedszkola 
specjalnego, koncepcji połączenia powiatu 
legionowskiego z powiatem nowodworskim, 
inwestycji powiatowych i gminnych, plano-
wanych na przyszły rok oraz współfinansowa-
nie przez powiat i gminy powiatu legionow-
skiego komunikacji kolejowej i autobusowej.

ZAKOŃCZONO
PRZEBUDOWĘ ULICY
PUŁKU RADIO W ZEGRZU 

Zakończone zostały prace związane 
z przebudową ulicy Pułku Radio w Zegrzu.  
Zakres robót dla tego zadania obejmował re-
mont końcowego fragmentu odcinka główne-
go ulicy Pułku Radio (około 30mb) oraz kom-

przez Instytut RAABE  w gmachu Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego p. Beata Lesz-
czyńska zajęła I miejsce w konkursie  o tytuł 
Administratora Szkoły 2013 roku.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!

Ewa Kania-Nec

KONKURS 

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. W. Wolskiego w Serocku ogłasza 
konkurs dla uczniów gimnazjów z terenu po-
wiatów legionowskiego i pułtuskiego: „Trady-
cje Bożonarodzeniowe w potrawach kuchni 
Mazowsza; wybór potrawy regionalnej”. Re-
gulamin konkursu dostępny jest na stronie 
http://www.wolski-serock.edu.pl/

„SOBOTNIE ZABAWY
TEATRALNE”

23 listopada w Ośrodku Kultury w Se-
rocku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu 
„Sobotnie zabawy teatralne”. W spotkaniu 
aktywnie uczestniczyły zarówno dzieci, mło-
dzież jak i dorośli.

 „Budowa chodnika w pasie drogi gmin-
nej Nr 180416W w Wierzbicy” ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.

Ponadto dla zadań obecnie realizowanych 
usyskamy w 2014 roku wsparcie ze środków 
unijnych w wysokości ok. 4 milionów złotych 
na następujące projekty:

 „Modernizacja systemu wodno-kanali-
zacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las”

 „Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu 
Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami 
w obrębie plaży miejskiej”

 „Rewitalizacja miejscowości Serock 
polegająca na budowie parkingów przy ul. 
Pułtuskiej i Warszawskiej zwiększająca atrak-
cyjność turystyczną obszaru Zalewu Ze-
grzyńskiego”.

 „Budowa budynku wielorodzinnego 
z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie” oraz 
„Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompow-
nią ścieków w Jadwisinie” ze środków Agencji 
Nieruchomości Rolnych.

Kolejny etap m.p.z.p. miasta Serock obszar A
– dyskusja publiczna

W związku z wyłożeniem do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Serock 
obszar A obejmującego teren w obrębie ulic 
- Pułtuska, Zakroczymska, Moczydło i Po-
godna wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniu 11 grudnia 2013 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Se-
rock przeprowadzona została dyskusja pu-
bliczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Tak jak w przypadku pozostałych obsza-
rów, obejmujących swym zasięgiem miasto 
Serock, tak i w tym przypadku zmiana obo-
wiązującego planu ma na celu przede wszyst-
kim zaspokojenie potrzeb społeczności lokal-
nej miasta poprzez zwiększenie terenów pod 
rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług 

oraz dostosowanie problematyki planu do 
wymogów zawartych w obowiązujących prze-
pisach prawa.

W dyskusji udział wzięło kilku właścicieli 
nieruchomości objętych planem, reprezen-
tant  firmy wykonującej projekt planu oraz 
urzędnicy.

Wśród uczestników spotkania największe 
zainteresowanie wzbudzały tereny zlokalizo-
wane wzdłuż obwodnicy. Pozostałe pytania 
dotyczyły spraw indywidualnych, na które na 
bieżąco starano się udzielać zainteresowanym 
wyczerpujących odpowiedzi.

Przypominamy, że projekt planu wy-
łożony jest do publicznego wglądu do dnia 
23.12.2013 r. a uwagi w sprawie ustaleń przy-
jętych w projekcie planu można wnosić do 
dnia 17.01.2014 r.

Zgłoszone uwagi podlegają rozpatrze-

niu przez Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock w terminie nie dłuższym niż  21 dni od 
dnia upływu terminu ich składania. Po ich 
rozpatrzeniu Burmistrz przedstawia Radzie 
Miejskiej projekt planu wraz z uwagami nie-
uwzględnionymi. Rada Miejska rozpatruje 
uwagi a następnie uchwala plan.

Ostatnim krokiem jest przekazanie doku-
mentacji planistycznej do Wojewody, który 
w ramach prowadzonego nadzoru prawnego 
dokonuje weryfikacji planu.  W przypadku 
pozytywnej opinii, uchwała kierowana jest 
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego i po 30 dniach od 
ogłoszenia, plan zaczyna obowiązywać.

Termin wejścia w życie planu zostanie 
podany na stronie internetowej urzędu.

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

Referat Gospodarki Gruntami 
i Planowania Przestrzennego

W związku z zakończeniem prac związa-
nych z modernizacją ewidencji gruntów i bu-
dynków gminy Jabłonna (z wyłączeniem ob-
rębów Chotomów i Rajszew), gminy Nieporęt 
oraz gminy Serock (z wyłączeniem obrębów 
Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska, Łacha, 

Nowa Wieś i Wierzbica) Starosta Legionowski 
informuje, iż dnia 5 grudnia 2013 r. w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
ukazała się informacja z dnia 13 listopada 2013 
r. (DZ. URZ. WOJ. 2013.12683) w sprawie 
operatu ewidencji gruntów i budynków.

Informacja Starosty Legionowskiego












         

        

         



         

         







       

         

        





         

           

        



         



         













         

Na podstawie art. 24a ust. 8 i 9 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 
1287 ze zm.) informuję, iż projekt opera-
tu opisowo-kartograficznego modernizacji 

ADMINISTRATOR
SZKOŁY 2013

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Serocku od września 2013 roku 
ma nowego dyrektora. Placówką kieruje p. 
Beata Leszczyńska, która w drodze konkursu 
została wybrana na to stanowisko. 

Podczas V Ogólnopolskiej Konferencji 
Dyrektorów i Pracowników Administracyj-
nych Szkół zorganizowanej 22.11.2013 roku 
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ewidencji gruntów i budynków ww. gmin, 
wyłożony do publicznego wglądu dla osób 
fizycznych, osób prawnych i jednostek or-
ganizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej w dniach od 24 czerwca 2013 r. do 
12 lipca 2013 r. w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Legionowie, stał się operatem ewi-
dencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą 
dane zawarte w operacie ewidencji gruntów 
i budynków, będzie mógł w terminie 30 dni od 
dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego zgłaszać zarzuty do tych danych.

Prosimy o zgłaszanie się do Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Legionowie, od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
16.00, w celu sprawdzenia danych dotyczących 
należących do Państwa nieruchomości i wnie-
sienie ewentualnych zarzutów do tych danych.

Z upoważnienia Starosty
Paweł Łukaszczuk

Geodeta Powiatowy

Serock - Samorządowym Liderem Edukacji 2013
27 listopada 2013 r. gmina Miasto i Gmi-

na Serock otrzymała Certyfikat i tytuł „Samo-
rządowy Lider Edukacji” w Ogólnopolskim 
Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikaty trafiły do tych jednostek, które 
w opinii ekspertów – wyróżniają się osiągnię-
ciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propago-
waniem wysokich standardów edukacyjnych 
i budowaniem podstaw gospodarki wiedzy na 
poziomie lokalnym.

Promowane są wartościowe inicjatywy
w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu 
oświaty.

W działalności samorządu serockiego 
w zakresie oświaty podkreślono m.in.

- podnoszenie jakości oferty edukacyj-
nej gminy poprzez skuteczne pozyskiwanie 
funduszy europejskich i działania w zakresie 
doskonalenia nauczycieli, podnoszące ich 
kompetencje zawodowe,

- efektywność w zakresie zarządzania 
oświatą,

- tworzenie warunków do rozwoju 
uczniów i osiągania sukcesów m.in. poprzez 
system boisk przy każdej szkole,

- prowadzenie innych działań kulturalno 
– oświatowych integrujących społeczność 
z różnych grup wiekowych.

Jest to dla gminy cenna informacja zwrot-
na na temat jej działań w zakresie edukacji, co 
motywuje do wyznaczania kolejnych celów 
i prowadzenia projakościowej polityki edu-
kacyjnej.

Podczas uroczystości , kierując się określe-
niami socjologów, którzy dzisiejszy świat okre-
ślają jako „świat na krawędzi chaosu” tak opisa-
no aktualne zadania edukacji:  „w tym świecie 
w edukacji liczy się to wszystko, co uczy adapta-

cji do zmieniających się warunków: nieszablo-
nowość działań, indywidualizacja nauczania, 
twórcze podejście do pracy z uczniem, ale także 
do zarządzania szkołą, która - by kształtować 
elastyczność u tych, którzy opuszczają jej mury 
– sama musi być elastyczna, dynamiczna, inno-
wacyjna, nietuzinkowa”.

Wręczenie Certyfikatów odbyło się w auli 
Collegium Novum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie.

Certyfikat w imieniu gminy odbierali:
1. Pan Józef Zając – Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Serock
2. Pani Alicja Melion – Dyrektor Zespołu 

Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.
ZOSiP

BIG InfoMonitor wraz z Biurem Informacji 
Kredytowej oraz Związkiem Banków Polskich 
przyznają przedstawicielom gmin wyróżnienia 
„Gmina dbająca o finanse mieszkańców”.

Wyróżnienia dedykowane są głównie 
przedstawicielom Jednostek Samorządu Te-

rytorialnego i Przedsiębiorstw Komunalnych, 
które przystąpiły do „Programu Ochrony 
Finansów Samorządów” oraz „Dłużnik Ali-
mentacyjny”. W tym roku wyróżnienie przy-
znano dla Miasta i Gminy Serock.

„Certyfikat Członka Rady Pracodawców 

Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii 
i Zarządzania w Warszawie” jest efektem współ-
działania Urzędu Miasta i Gminy w Serocku 
z ww. uczelnią w ramach Porozumienia o Wza-
jemnej Współpracy podpisanego w 2011 roku.

Redakcja

Kolejne wyróżnienia dla Miasta i Gminy Serock

Awans zawodowy nauczycieli
W dniu 28 listopada 2013 roku w Urzę-

dzie Miasta i Gminy Serock odbyło się po-
siedzenie czterech komisji egzaminacyjnych, 
powołanych przez Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Serock, dla nauczycieli ubiegających się 
o stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego.

Do egzaminu przystąpiły trzy nauczycielki 
wychowania przedszkolnego z Samorządowe-
go Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Se-
rocku: Pani Beata Agacińska, Pani Anna Kurcz 
i Pani Anna Szymańska oraz jedna nauczyciel-
ka edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół 
w Zegrzu - Pani Małgorzata Paliszewska.  

Wszystkie Panie zdały egzamin na stopień 
nauczyciela mianowanego, wykazały się wiedzą 
i umiejętnościami niezbędnymi do uzyskania 
wyższego  stopnia awansu zawodowego.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy satys-
fakcji z wykonywanej pracy.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Radiowcy z wizytą w naszym powiecie
Opowieści o historii Pałacu w Jabłonnie, 

smak regionalnych potraw oraz film ukazu-
jący piękno Gminy Serock - tego wszystkiego 
doświadczyli szefowie publicznych rozgłośni 
radiowych z całej Polski, których gościliśmy 
w naszym powiecie w ubiegłym tygodniu.

Radiowcom, którzy odbywali szkolenie 
w Hotelu Narvil w Serocku, staraliśmy się 
pokazać piękno naszego regionu. Czasu było 
niewiele, więc było to doświadczanie po-
wiatu legionowskiego w pigułce. Na począ-
tek zabraliśmy naszych gości do pięknych 
wnętrz XVIII-wiecznego Pałacu w Jabłon-
nie. Tam dzięki interesującym opowieściom 

dyrektor Magdaleny Grzeleckiej nasi goście 
przenieśli się w czasy Michała Poniatowskie-
go, pierwszego właściciela zespołu pałaco-
wo-parkowego w Jabłonnie. Po wysłuchaniu 
historii dotyczącej pałacu oraz obejrzeniu 
eksponatów i sal, radiowcy spróbowali po-
traw regionalnych, przygotowanych dzięki 
uprzejmości pani Izy Rządzińskiej ze Stowa-
rzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych 
„Woda i Las”.

 Kolejnym przystankiem w naszej krót-
kiej podróży, pokazującej atrakcje tury-
styczne powiatu legionowskiego, był serocki 
ratusz. Tam nasi goście obejrzeli film prezen-

tujący  zabytki gminy, jak również atrakcje 
sportowe, jakie oferują właściciele przystani 
znajdujących się nad Jeziorem Zegrzyńskim. 
Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock Sylwester Sokolnicki wraz ze Starostą 
Legionowskim Janem Grabcem poczęsto-
wali przedstawicieli publicznych rozgłośni 
radiowych Serockim Preclem i zaprosili do 
ponownego odwiedzenia powiatu legionow-
skiego, i skorzystania z szerokiej oferty do-
stępnych u nas atrakcji.

Żródło inf.:
http://www.powiat-legionowski.pl

Fot.UMiG w Serocku

27 listopada w imieniu burmistrza Mia-
sta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego 
odwiedziliśmy najstarszą mieszkankę gminy 
– panią Walerię Bednarek, która 31 paździer-
nika obchodziła swoje 102 urodziny. Pani 
Waleria urodziła się w miejscowości Dobra 
w Wielkopolsce. Do Serocka przybyła za na-
mową córki, która mieszka tutaj wraz z mę-

żem. Oboje opiekują się Panią Walerią, która 
swoim ciepłem, entuzjazmem i pogodą ducha 
udowadnia, że upływowi czasu poddaje się 
tylko ciało.

Składamy gorące gratulacje naszej Jubi-
latce i życzymy dobrego zdrowia, pomyślno-
ści i wielu radosnych chwil.

Redakcja

Najstarsza mieszkanka gminy skończyła 102 lata
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SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 40 - SEROCK

Dzieła profesora Jaśkiewicza
W Warszawie i innych dużych polskich miastach powstawały i powstają budynki projektowane przez wybitnych polskich i zagranicznych 
architektów. W małych miasteczkach rzadko w ogóle znamy nazwiska autorów projektujących nie tylko domy, ale również ważne obiekty 
użyteczności publicznej. Nie musi  tak jednak być, co chcę pokazać na przykładzie Serocka i architekta Juliusza Jaśkiewicza. 

.Juliusz Jaśkiewicz urodził się 10 sierpnia 1916 r. w Ra-
domiu, jako syn Mariana Jaśkiewicza, uczestnika Powstania 
Styczniowego i zesłańca na Syberii. W rodzinnym mieście 
ukończył gimnazjum i wydał swoje pierwsze publikacje. 
Debiutował poematem „Bałwochwalcze Kroki’ opublikowa-
nym w „Okolicy Poetów” nr 6 z 1937 r, a następnie w 1938 r. 
tomem poezji pt. „Zieleń soczysta”. 

8 MIEJSCOWNIK 9MIEJSCOWNIK

Po II wojnie światowej studiował na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Warszawskiej, który ukończył w 1948  r. 
Był wyróżniającym się absolwentem, dlatego wysłano go 
na dalsze studia w Moskiewskim Instytucie Architektury, 
gdzie uzyskał tytuł kandydata nauk (doktorat). Po powrocie 
został zatrudniony w Instytucie Projektowania Architekto-
nicznego Wydz. Architektury PW.W 1953 r. uzyskał III na-

Prof. Jaśkiewicz Juliusz

grodę za projekt stacji „Plac Teatralny”, w konkursie na pro-
jekty szkicowe wnętrz stacji metra w Warszawie. W 1958 r. 
otrzymał natomiast wyróżnienie w konkursie na projekt 
Rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie. Był dziekanem 
Wydziału Architektury w latach 1973-1975, a tytuł profeso-
ra nadzwyczajnego uzyskał w 1982 r. Był autorem szeregu 
publikacji, m.in. książek: Układy modularne w kompozycji 

architektonicznej, Warszawa 1981 oraz O metaforze w ar-
chitekturze i innych sztukach pięknych, Warszawa 1991 r. 
Zmarł 24 listopada 1991 r. i pochowany został na Cmenta-
rzu Powązkowskim w Warszawie.

Z pierwszego małżeństwa miał córkę Julitę Jaśkie-
wicz-Macek, absolwentkę Wydziału Architektury PW 
i współpracowniczkę ojca, m.in. przy opracowaniu  Studium 
konserwatorsko-urbanistycznego miasta Serock, Warszawa 
1977 . Ostatnio zajmuje się ona projektowaniem wnętrz sa-
kralnych i malowaniem ikon. W marcu 2013 r. w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Legionowie miała miejsce wystawa jej 
prac, zatytułowana „Język ikon”.

W Serocku pierwszym dziełem prof. Jaśkiewicza 
był Ośrodek Narew przy ulicy Pułtuskiej. Został on 
wybudowany na początku lat 70. XX w., początkowo 
dla Związku Rzemiosł, ale szybko został przejęty przez 
inną instytucję i przez wiele lat działa jako ośrodek 
szkoleniowo-wypoczynkowy KC PZPR. Na obszarze 12 
h, zajmowanym przed laty przez tartak i kirkut, po-
wstały dwa duże budynki konferencyjne oraz kilkana-
ście mniejszych o charakterze mieszkalnym. Po 1990 r. 
obiekt przejął bank PKO BP, zachowując jego funkcję 
szkoleniowo-konferencyjną. Ostatnio, to jest wiosną 
2013 r. Ośrodek został zamknięty i oczekuje nowego 
gospodarza. 

Drugim obiektem, znakomicie wpisanym w ulicę 
Farną, jest dom parafialny (organistówka), który prof. Jaś-
kiewicz zaprojektował ok. 1978 r. na prośbę ówczesnego 
proboszcza ks. Mariana Batogowskiego.

Dwa kolejne dzieła, piętrowe budynki mieszkalne 
powstały już w latach 80 tych. Pierwszym był dom własny 
profesora przy ówczesnej ulicy Zaułek (obecnie gen. Hubic-
kiego), z ciekawie zaprojektowanym spiralnymi schodami 
na elewacji czołowej, a drugim dom pp. Sokolnickich przy 
ul. Warszawskiej 15.

Oprócz wspomnianych wyżej projektów architekto-
nicznych oraz opracowania studium konserwatorskiego, 
należy wspomnieć o dokumentacji fotograficznej Serocka  
lat 70 tych, z której mogłem skorzystać, dzięki łaskawości 
wdowy po profesorze, Pani Marii Jaśkiewiczowej, przygoto-
wując książkę „Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii”.

Po zbudowaniu własnego domu w Serocku prof. 
Jaśkiewicz poczuł się prawdziwym serocczaninem i pod-
jął starania mające na celu reaktywowanie Towarzystwa 
Przyjaciół Serocka. Niestety ówczesne władze gminy 
niechętnie patrzyły na tego rodzaju inicjatywy, wskutek 
czego zapał profesora i grupy jego przyjaciół został sku-
tecznie ostudzony.

Tekst i zdjęcia (kolorowe): 
Sławomir Jakubczak

Dom Juliusza Jaśkiewicza

Ośrodek Narew wschodnia elewacjaOśrodek Narew w trakcie budowy

Ośrodek Narew Fragment Ośrodka Narew

Dom projektowany przez prof. Jaśkiewicza przy ul. Warszawskiej 15
Ulica Farna z domem parafialnym

 projektowanym przez prof. Jaśkiewicza

Domek z dachem porośniętym drzewkami

Sala konferencyjna w Ośrodku Narew
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5 grudnia, w ratuszu w Serocku odbyło się 
spotkanie organizacji pozarządowych z gminy 
Serock z Prezesem Lokalnej Grupy Działania 
Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego oraz Lo-
kalnej Grupy Rybackiej „Zalew Zegrzyński” 
Edwardem Trojanowskim. Spotkanie poświę-
cone było realizacji programu osi 4 Leader+, 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
stowarzyszeń, kół gospodyń oraz gospodarstw 
agroturystycznych, prowadzących swoją dzia-
łalność na terenie gminy Serock. Uczestnicy 
szkolenia zostali poinformowani o możliwości 
skorzystania z dofinansowania  ich inicjatyw, 
podejmowanych na rzecz społeczności lokal-
nej ze środków unijnych projektów z PROW 

2007 - 2013. Przekazano również informacje 
- na jakie przedsięwzięcia otrzymać dofinanso-
wanie, jak poprawnie napisać wniosek, jakich 
błędów uniknąć i jakie warunki należy spełnić 
aby móc ubiegać się o pomoc finansową. Po-
ruszono także temat budżetowania i realizacji 
projektów unijnych na lata 2014 - 2020.

Anna Socha - Redakcja

Szkolenie nt. realizacji programu oś 4 Leader+, 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Stan wojenny wprowadzony w grudniu 
1981 roku należy do najbardziej dramatycz-
nych wydarzeń w powojennej historii Polski. 
Nie słabną również dyskusje wśród history-
ków i polityków nad oceną o celowości jego 
wprowadzenia. Rocznicę wprowadzenia sta-
nu wojennego zwykło się w mediach tytuło-
wać „niedzielą bez teleranka”. To określenie 
zapewne przypomina emocje towarzyszące 
Polakom 13 grudnia 1981 roku, kiedy od 
6.00 rano w telewizji puszczano co chwilę 
przemówienie generała Wojciecha Jaruzel-
skiego, w którym informował o wprowadze-
niu stanu wojennego. Dzieci nie rozumiały, 
czemu nie będą mogły obejrzeć ulubionego 
„teleranka”, dorosłym trudno było im wytłu-
maczyć groźbę wojny, tym bardziej, że sami 

nie wiedzieli, z czym ów stan się wiąże, a je-
żeli wojna, to z kim.

Władze komunistyczne, obawiając się 
jej utraty w związku z silnymi działania-
mi Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”, 13 grudnia na 
mocy podjętej niejednogłośnie uchwały 
Rady Państwa z 12 grudnia, na polecenie 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, 
wprowadziły stan wojenny. Podjęcie decy-
zji o jego wprowadzeniu argumentowano 
jednak groźbą zamachu stanu, załamaniem 
gospodarki, możliwością interwencji ze 
strony radzieckiej.

O północy z soboty na niedzielę oddziały 
ZOMO rozpoczęły aresztowania przedsta-
wicieli opozycji, uznanych za groźnych dla 

bezpieczeństwa państwa. Wyłączono obiekty 
teletransmisyjne i centrale telefoniczne, wpro-
wadzono cenzurę korespondencji. Zakazano 
organizowania strajków, zgromadzeń działal-
ności związkowej i społecznej. Zdeponowano 
broń i amunicję rezerwistów. Wprowadzo-
no godzinę milicyjną oraz zakaz wyjazdów 
zagranicznych, zawieszono zajęcia szkolne, 
wprowadzono system kartkowej dystrybucji 
artykułów pierwszej potrzeby. Ulice zapełniły 
się czołgami, codziennie słychać było strzały 
do demonstrantów, rozgorzały zamieszki. Już 
pierwszego dnia internowano blisko 3,5 tysiąca 
osób. Ostatecznie ich liczna wzrosła do 10000. 
Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 
1982 roku, zniesiony 22 lipca 1983 roku.

A.Woźniakowska

„Niedziela bez Teleranka”
-32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

23 listopada br. w legionowskim Ratuszu 
odbyły się uroczystości z okazji obchodów 
Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK (22-
-26 listopada), w czasie których także licz-
ni żołnierze Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki w Zegrzu zostali wyróżnieni 
za oddawanie krwi. Zarząd Główny PCK 
w Warszawie składając wyrazy podziękowa-
nia za pomoc w propagowaniu idei honoro-
wego krwiodawstwa i nadał Medal 55-lecia 
Honorowego Krwiodawstwa PCK Urzędowi 
Miasta w Legionowie oraz Urzędowi Miasta 
i Gminy w Serocku oraz 12 osobom. Wrę-
czone zostały także liczne dyplomy jako 
podziękowanie za pomoc w propagowaniu 

Wyróżnieni za oddawanie krwi

idei Czerwonokrzyskiej w tym Honorowego 
Krwiodawstwa PCK oraz nagrody rzeczowe 
dla laureatów konkursu plastycznego i po-
etyckiego zorganizowanego z okazji Dni Ho-
norowego Krwiodawstwa. 

Działalność Oddziału Rejonowego PCK 
w Legionowie w 2013 r.

Na terenie powiatu przeprowadzono 
44 otwarte akcje poboru krwi (w tym przez 
PCK 38),  w czasie których oddano 543 litry 
krwi (PCK 429). Honorowych dawców krwi 
było 1515, a oddało 1179 osób w tym zrze-
szonych w 9 klubach 479 krwiodawców. 

Tekst i zdjęcia:  kpt. Krzysztof Baran

7 grudnia 2013 r. w Nowej Wsi odbył się 
wieczór gruziński. Organizatorami spotkania 
byli poseł RP Zenon Durka oraz Stowarzy-
szenie Sympatyków Nowej Wsi. Gośćmi ho-

norowymi spotkania byli Ambasador Gruzji 
w Rzeczypospolitej Polskiej Nikoloz Niko-
lozishvili oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock Sylwester Sokolnicki. Wśród zapro-

szonych gości znaleźli się również Zastępca 
Burmistrza Józef Zając, Proboszcz parafii pw. 
Narodzenia NMP w Popowie ks. Remigiusz 
Stacherski oraz członkowie i przyjaciele Sto-

warzyszenia Sympatyków Nowej Wsi. Go-
spodarzami spotkania byli Marzena i Grze-
gorz Sikorscy.

Imprezę otworzyli organizatorzy spotka-
nia – poseł Zenon Durka oraz prezes Stowa-
rzyszenia Sympatyków Nowej Wsi Dariusz 
Stradomski. Na początku goście mieli okazję 
zapoznać się z działalnością i osiągnięciami 
Stowarzyszenia, o których opowiedziała Irena 
Buczyńska. Póżniej nadeszła pora na opowieść 
o Gruzji w wykonaniu członków Nowowiej-
skiego Klubu Podróżnika – Marty Rogowskiej 
Stradomskiej, Kuby Stradomskiego oraz Doro-
ty i Bartka Wasiak. Podróżnicy w sposób barw-
ny, z ogromnym poczuciem humoru opowie-

Nowowiejski wieczór gruziński

dzieli o swojej wyprawie do Gruzji. Uczestnicy 
spotkania mogli rozbudzić swoją wyobraźnię, 
oglądając pokaz zdjęć z wyprawy. Ambasador 
Gruzji wyraził swoją radość, że Gruzja staje 
się krajem turystycznie popularnym w Polsce. 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki wyraził nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości nawiąże się współpraca pomiędzy 
Gminą Serock i gminą gruzińską, bądź tez po-
między miejscowościami.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej at-
mosferze, wielu uczestników wieczoru gru-
zińskiego już dzisiaj planuje wakacyjną wy-
prawę do Gruzji.

Anna Socha - Redakcja
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Kolejne spotkanie z historią

W niedzielny wieczór 8 grudnia mali i duzi 
seroccy Mikołaje tradycyjnie oczekiwali przy-
bycia św. Mikołaja z dalekiej Laponii. Przyjazd 
świętego nieco się opóźniał z powodu zatrzy-
mania w podserockim lesie zaprzęgu reniferów, 
którym Święty kierował niezgodnie z przepisa-
mi. Tymczasem krasnal Pikselek – współpra-
cownik Mikołaja – zabawiał  oczekujących na 
rynku konkursami, aż w końcu zapowiedział 
przybycie długo oczekiwanego gościa w eskor-
cie serockiej Straży Miejskiej. Święty Mikołaj 
rozbawił i rozgrzał wszystkich na rynku wspól-
nymi tańcami i śpiewaniem, a krasnal zadbał 

W dniu 12.12.2013 r. rozstrzygnięto 
Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Bożo-
narodzeniowy”

Na konkurs nadesłano 48 prac z placówek 
wychowawczo – oświatowych z terenu miasta 
i gminy Serock. Nazwiska zwycięzców w po-
szczególnych kategoriach wiekowych dostęp-
na na stronie www.kultura.serock.pl. Wysta-
wę pokonkursową można obejrzeć w holu 
Urzędu Miasta i Gminy Serock. 

przedszkole (od 5 r.ż.)
I. Natalia Opłako, 5lat, Zespół Szkolno 

Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
I. Artur Czajkowski, 5lat, Zespół Szkolno 

Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
I. Bartek Gajewski, 5 lat, Zespół Szkolno 

Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

II. Alicja Zapiór, 6 lat, Zespół Szkolno 
Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

III. Hubert Gutowski, 7 lat, Zespół Szkol-
no Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

szkoła podstawowa, kl. IV – VI
I. Angelika Przybyszewska, lat 10, Ośro-

dek Kultury w Serocku
II. Kacper Piotrkowski, kl. VI, Szkoła 

Podstawowa w Serocku
III. Oliwia Krawczyk, kl. V, Szkoła Pod-

stawowa w Serocku
gimnazjum, szkoła średnia
I. Katarzyna Ciszkowska, 15 lat, Gimna-

zjum w Zegrzu
II. Aleksandra Kuczyńska 15 lat, Gimna-

zjum w Zegrzu
(miejsca trzeciego nie przyznano).

Ośrodek Kultury

Świąteczne stroiki, choinki, ręcznie ro-
bione bombki, ozdoby choinkowe, decoupa-
gowe i filcowe cudeńka, biżuteria, świątecz-
ne potrawy – 15 grudnia na serockim rynku 
w ramach świątecznego jarmarku można 
było poczuć atmosferę świąt i kupić przed-
mioty – na prezenty, na świąteczny stół. 
I choć deszcz nie zachęcał do wychodzenia 
z domu, można powiedzieć, że jarmark cie-
szył się zainteresowaniem. Będziemy starać 
się, aby z roku na rok jego formuła coraz 
bardziej zachęcała zarówno sprzedawców 
jak i klientów do udziału.

Agnieszka Woźniakowska

14 grudnia 2013 roku w Gimnazjum im. 
R. Traugutta w Serocku odbyło się kolejne 
– czwarte już – spotkanie z dr. Sławomirem 
Jakubczakiem organizowane w ramach pro-
jektu realizowanego przez Miasto i Gminę 
Serock „Historia miejsc i ludzi – budowa 
i umacnianie tożsamości lokalnej”. Tematem 
sobotniego wykładu była historia Serocka 
w epoce porozbiorowej do 1914 roku, czasy 
Napoleona i powstań narodowych.

W temat wprowadziły nas uczennice 
serockiego gimnazjum, które przygotowa-
ły krótką prezentację o tym, jakie działania 
podejmuje szkoła, upamiętniając ich patrona 
i czasy powstań, z którymi był związany. 

Autor opowiedział słuchaczom m.in. 
o planach wybudowania w Serocku twier-
dzy z polecenia Napoleona, o uwarunko-
waniach terenu Serocka, które wykorzy-
stywano w celach obronnych, słuchacze 
z zainteresowaniem oglądali stare plany, 
fotografie. 

Wykład uatrakcyjniła obecność panów ze 
stowarzyszenia „Żołnierze Mazowsza” - Gru-
py rekonstrukcyjno – historycznej 8. pułku 
piechoty Xs. Warszawskiego. Panowie opo-
wiedzieli o powstającym w Borowej Górze 
stowarzyszeniu, przybliżyli okres historyczny, 
do którego swoimi działaniami nawiązują, 
zaprosili do włączenia się w tę wspólną histo-
ryczną przygodę. 

Serdecznie dziękujemy za obecność na 
spotkaniu i zapraszamy na kolejne – 25 stycz-
nia do Jadwisina.

A już w styczniowym numerze Informa-
tora – wywiad z przedstawicielami grupy re-
konstrukcyjnej.  

Agnieszka Woźniakowska

Spotkanie z Mikołajem i krasnalem Pikselkiem 
na serockim rynku

Świąteczny jarmark na rynku

Konkurs na „Motyw Bożonarodzeniowy”
rozstrzygnięty

o to, by zapalono na rynku piękną choinkę i 
świetlne dekoracje. Gdy już zrobiło się niezwy-
kle świątecznie przyszła pora na konkursy, do 
których zgłaszali  się chętnie uczestnicy miko-
łajkowej zabawy. Wszyscy otrzymywali w na-
grodę słodkości i zabawne reniferki. Seroccy 
Mikołaje jak zwykle wystąpili w niezwykłych 
kreacjach. Wśród nich szczególnie wyróżniała 
się duża grupa srebrzących się Mikołajów przy-
byłych z niedalekiej Skubianki. 

Organizatorem tej mikołajkowej zabawy 
był Ośrodek Kultury w Serocku.

Beata Roszkowska - Redakcja

(miejsca drugiego i trzeciego nie przy-
znano)

przedszkole, szkoła podstawowa, kl. 0 
– III (od 6 r.ż)

I. Michał Winnicki, 6 lat, Zespół Szkolno 
Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej



14 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 15INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK14 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 15INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

W przedostatnią sobotę listopada odbyło 
się kolejne projektowe spotkanie. Tym razem 
w restauracji „Wesoła Oberża” przygotowywa-
liśmy potrawy mięsne. Z pomocą tamtejszego 
kucharza zdobyliśmy nowe przepisy i oczywi-
ście doświadczenie. Razem zrobiliśmy pysz-
ne dania i już kolejny raz pragniemy się nimi 
z wami podzielić. Powodzenia!

SKŁADNIKI:

• ok. 1 kg schabu środkowego
• 20 dkg śliwek suszonych
• olej
• sól 
• pieprz
• kminek
• przyprawa typu „Vegeta”
• czerwone wino półwytrawne
WYKONANIE: Schab oczyścić ze ścięgien. W 
środkowej części mięsa ostrym nożem zrobić 
kieszonkę. Suszone śliwki pokroić w paski a na-
stępnie przyprawić je solą, pieprzem i odrobiną 
oleju. Tak przygotowanym farszem napełnić 
kieszonkę w mięsie. Schab obsypać solą, pie-
przem, Vegetą  i kminkiem. W celu lepszego 
rozprowadzenia przypraw mięso skropić odro-
biną oleju i natrzeć. Rozgrzać patelnię i na go-
rącym oleju z obu stron zrumienić mięso. Tak 
przygotowany schab przełożyć do naczynia 

 

SKŁADNIKI:

• porcja mięsa karkowego (ok. 1,5 kg)
• marchew
• seler 
• czosnek
• cebula
• sól
• przyprawa typu „Vegeta”
• pieprz
• ziele angielskie
• listek laurowy
• olej
• szklanka bulionu

WYKONANIE: Mięso przyprawić solą, pie-
przem i Vegetą, skropić olejem i natrzeć. 
Warzywa obrać. Marchew i seler pokroić w 
słupki, pozostałe warzywa w talarki. Ostrym 
nożem nakłuć mięso i na przemian naszpi-
kować słupkami marchwi i selera. Tak przy-
gotowane mięso obsmażyć na patelni, prze-
łożyć do brytfanny i piec 1 godzinę 30 minut 
w temperaturze 160o.

Kiszenie kapusty i andrzejkowe wróżby
w Kole Gospodyń Wiejskich w Skubiance

Życzymy smacznego i zapraszamy na na-
szą stronę internetową - www.projektmsg.pl 

Projekt „MSG – Młodzieżowy System Go-
towania” prowadzi Fundacja IDEA Rozwoju 
w ramach programu Równać Szanse 2013 ze 
środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.

Kaja Felczak, Kamila Borówka

żaroodpornego i podlać czerwonym winem. 
Obłożyć śliwkami, które zostały niewykorzy-
stane do farszu. Piec 45 minut.  w temperatu-
rze 1800.

Kapustę kiszono w Polsce już w XV wie-
ku. Może nie wiedziano wtedy, że jest źró-
dłem witaminy C, ale wiedziano, że zapobiega 
szkorbutowi.

W andrzejkowy wieczór panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich zaprosiły na tradycyj-
ne kiszenie kapusty znajomych, a wśród nich 
gospodynie z KGW w Dosinie i Maryninie. 
60 kilogramów kapusty, 40-letnia drewniana 

beczka i ręczny szatkownik znalezione u pa-
ni Janeczki, wielki drąg do ubijania, obec-
ność sołtysa i… można było zacząć pracę. 
Czyścili główki kapusty, wycinali kapuściane 
głąby, szatkowali jeden przez drugiego, a czas 
umilało im wspólne śpiewanie i opowieści se-
niorek, które służyły radą i doświadczeniem. 
Dobrze ubita i udeptana przez młodą dziew-
czynę kapusta, przyciśnięta kamieniem uki-

śnie do świąt. Będzie w sam raz na wigilijną 
kapustę i sylwestrowy bigos.

Po ciężkiej pracy przyszedł czas na zabawę 
przy andrzejkowych wróżbach. Lanie wosku, 
zwłaszcza przez panie ”wolnego stanu”, spra-
wiało wszystkim wiele radości, a cienie fanta-
zyjnych woskowych figurek oglądane na ścianie 
przepowiadały wyłącznie dobrą przyszłość.

Redakcja

W poniedziałek 09.12.2013 r. w bu-
dynku Ośrodka Kultury w Serocku odby-
ło się sprawozdanie zdawczo-wyborcze 
Klubu Sportowego Sokół Serock. O go-
dzinie 18.00 sala wypełniła się ponad 40-
-osobową grupą członków i sympatyków 
K.S. Sokół Serock. Przyjęto porządek ob-
rad i punkt po punkcie omawiano sprawy 
związane z działalnością klubu. Poprzez 
głosowanie udzielono absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi Klubu, a następnie 
zaproponowano kandydatury na członków 
nowego zarządu. Przegłosowano pozy-
tywnie także wniosek o zwiększenie ilo-

ści owych członków z 5 do 7 osób. Kan-
dydatur do nowego zarządu było 9: Artur 
Borkowski, Jerzy Cybulski, Jan Jankowski, 
Piotr Mulik, Mariusz Rosiński, Dariusz 
Śledziewski, Mariusz Śledziewski, Antoni 
Wieczorek i Leszek Wierzbowski. W dro-
dze tajnego głosowania 32 uprawnionych 
członków Klubu wybrano 7 członków no-
wego zarządu. Następnie wybrani udali się 
na naradę i zgodnie ze Statutem K.S. So-
kół Serock dokonali podziału obowiązków 
członków zarządu w nowej kadencji. Od 
09.12.2013 r. w skład Zarządu K.S. Sokół 
Serock wchodzą:

Prezes Zarządu – Artur Borkowski,
Wiceprezes Zarządu – Leszek Wierzbowski,
Sekretarz Zarządu – Mariusz Śledziewski,
Skarbnik – Dariusz Śledziewski,
Członkowie Zarządu – Piotr Mulik, Ma-

riusz Rosiński, Antoni Wieczorek.
Uczestnicy zebrania gorąco powitali 

nowy zarząd i w kilku słowach dyskutowali 
o nowych kierunkach rozwoju klubu, jak i je-
go dotychczasowym dorobku.

Nowemu Zarządowi Klubu Sportowego 
Sokół Serock życzymy samych sukcesów!

Tomasz Luks
 OSiR

6 grudnia w Hali Sportowej w Wielisze-
wie samorządowcy z powiatów nowodwor-
skiego i legionowskiego uczestniczyli w Tur-
nieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Wieliszew.  Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn 
podzielonych na dwie grupy eliminacyjne, 
których skład był następujący:

GRUPA I:
• Nowy Dwór Mazowiecki Miasto
• Gmina Wieliszew
• Powiat Nowodworski

GRUPA II:
• Legionowo Miasto
• Gmina Serock
• Gmina Nieporęt
Mecze w grupach były rozgrywane w sys-

temie „każdy z każdym”. Zwycięzcy grup 
zmierzyli się ze sobą w meczu o pierwsze 
miejsce, natomiast zespoły z drugich miejsc 
zagrały o trzecie miejsce w turnieju. Mecz 
o trzecie miejsce zakończył się zwycięstwem 
Gminy Serock, która pokonała Powiat Nowo-

Wybrano nowy zarząd
Klubu Sportowego Sokół Serock

Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Wieliszew

dworski. W finale spotkali się samorządowcy 
z Nowego Dworu Mazowieckiego i Gminy 
Nieporęt, lepsi okazali się Ci pierwsi i to do 
nich trafił Puchar.

 Źródło: http://www.nowodworski.pl
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Niewątpliwie święta Bożego Narodzenia 
są najbardziej radosnymi i oczekiwanymi 
ze wszystkich świąt, choć w wymiarze reli-
gijnym zajmują drugie miejsce po Świętach 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Cała świąteczna „otoczka”, długie wieczo-
ry rozjaśniane blaskiem ulicznych świetlnych 
ozdób, magia zimy i śniegu, w którym odbija-
ją się kolorowe światełka, wystawy sklepowe 
pełne mikołajowych skrzatów, choinek, bom-
bek, aniołków i świątecznych stroików. Rado-
sna zimowo – świąteczna muzyka umilająca 
czas podczas gwiazdkowych zakupów. Spo-
tkania opłatkowe organizowane w miejscach 
pracy i szkołach. A potem – wielkie przygo-
towania do wieczerzy wigilijnej, gotowanie 
kapusty, barszczu, lepienie pierogów, uszek 
i pieczenie pierników. Wszystko po to, by 24 
grudnia, jak co roku, zasiąść z najbliższymi 
do wigilijnej wieczerzy. Wieczerzy pełnej re-
ligijnej i ludowej symboliki, którą pokrótce 
spróbuję Państwu przybliżyć. 

Ubierana przed wieczerzą wigilijną 
w dniu, w którym w kościele wspomina się 
Adama i Ewę – choinka – symbolizuje rajskie 
drzewo życia, które utraciliśmy wraz z grze-
chem pierwszych rodziców. Zawieszane na 
choince ozdoby również mają swoje sym-
boliczne znaczenie. Światełka – to symbol 
Światłości Pana Jezusa, maja chronić dom 
od złych duchów i ludzkiej nieżyczliwości. 
Jabłka są symbolem zdrowia i urody, orzechy 
natomiast winny zapewnić dobrobyt i siły wi-
talne. Dzwoneczki są symbolem radości, do-
brej nowiny i radosnych wydarzeń, łańcuch 
natomiast wzmacnia więzi rodzinne. Wie-

szane na gałązkach ciastka i cukierki przypo-
minają słodką radość z narodzin Dzieciątka, 
wieszana natomiast na czubku gwiazda – to 
pamiątka gwiazdy betlejemskiej, która jest 
również znakiem dla wszystkich członków 
rodziny, że w domu zawsze jest dla nich miej-
sce. Dziś mamy ogromny wybór dekoracji 
choinkowych, światełek, łańcuchów, możemy 
nasze drzewko ustroić bardziej kolorowo, lub 
w stonowanych barwach, wpisując choinkę 
w kolorystykę wnętrz. Dawniej ozdoby przy-
gotowywano w długie adwentowe wieczory. 
Robiono je z bibułek, waty, malowanych pió-
rek, „pazłotek”, na gałązkach wieszano suszo-
ne owoce, słodycze, malowane szyszki. Na 
stropach w izbie zawieszano barwne „pająki” 
i „światy” – kule ze sklejonych kolorowych 
opłatków. Podłogę wyściełano słomą lub sia-
nem, w rogach pokoju stawiano snopki, aby 
przypomnieć domownikom, że Pan Jezus 
urodził się w stajence. 

Wieczerza wigilijna, do rozpoczęcia któ-
rej zaprasza nas pierwsza gwiazdka symbo-
lizująca gwiazdę betlejemską prowadzącą 
Mędrców do stajenki, zgodnie ze staropol-
ską tradycją powinna się składać z dwunastu 
potraw postnych. Rozpoczyna ją wspólna 
modlitwa dziękczynna oraz odczytanie frag-
mentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. 
Jednym z najpiękniejszych zwyczajów wigi-
lijnych jest dzielenie się opłatkiem. W Polsce 
pojawił się on pod koniec XVIII wieku. Opła-
tek jest symbolem pojednania i przebaczenia, 
znakiem przyjaźni i miłości. Odniesieniem 
do dzielenia się chlebem, co w pierwszych 
czasach chrześcijaństwa było symbolem ko-
munii duchowej powstającej wspólnoty. 

Przy stole zostawia się puste miejsce – co 
ma dwojaki wydźwięk. Jest wyrazem pamięci 
o osobach, które odeszły z rodzinnego gro-
na oraz otwartych drzwi dla tych, którzy nie 
mają z kim zjeść świątecznej wieczerzy. 

Na stole nakrytym białym obrusem, pod 
który kładzie się sianko, na środku stawia się za-
paloną świecę – symbol Pana Jezusa. I dwanaście 
potraw, których liczba odpowiada dwunastu apo-
stołom. Zgodnie z tradycją powinny się wśród 
nich znaleźć wszystkie płody ziemi – z pola, lasu, 
sadu i wody. I znów poszczególne potrawy mają 
swoją symbolikę. Ryba, która od początku była 
znakiem wspólnoty chrześcijańskiej jest symbo-
lem płodności i rodzącego się życia. Jej zjedzenie 
daje gwarancję zdrowia i dostatku, obfitości i siły. 
Kapusta chroni od złego, zapewni siłę i witalność, 
grzyby natomiast – szczęście i dostatek. Również 
mak ma przynieść pomyślność, bogactwo i po-
tomstwo. Ci, którzy planują powiększenie rodzi-
ny, nie powinni zapomnieć też o miodzie, baka-
liach i owocach.

Staropolską tradycją jest także odwiedza-
nie domów przez Kolędników – przebranych 
za trzech mędrców, diabły, anioły, zwierzęta. 
Ze śpiewem pukają do drzwi naszych domów, 
nie tylko niosąc radosne życzenia i wieść 
o narodzeniu Boga, ale oczekując również 
drobnych słodkich podarków. 

Święta Bożego Narodzenia są wymow-
ne przez to, czego są pamiątką – narodzenia 
Boga. Zdaje się jednak, że brak tego magicz-
nego tła w jakiś sposób umniejszyłby ich 
piękno i oczekiwanie na nie. 

Chyba więc warto dać się porwać temu 
świątecznemu zawirowaniu, przygotowa-
niom, poczuć atmosferę świąt i zadbać, by 
tych kilka dni co roku było wyjątkowych. 

Redakcja

Narodziłem się nagi, biedny, mówi Bóg, żebyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie, żebyś mógł 
uznać Mnie, Twego ubogiego Boga, za jedyne twoje bogactwo. Narodziłem się nagi w stajni, żebyś ty nauczył 
się uświęcać każde miejsce. Narodziłem się słaby, bezsilny, żebyś się Mnie nigdy nie lękał. Narodziłem 
się z miłości, żebyś nigdy nie zwątpił w Moją miłość. Narodziłem się w nocy, żebyś ty uwierzył, że mogę 
rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością. Narodziłem się w ludzkiej postaci, żebyś ty nigdy nie 
wstydził się być sobą. Narodziłem się jako Syn Człowieczy, żebyś mógł stać się synem Bożym. Narodziłem 
się prześladowany od początku na znak, któremu sprzeciwiać się będą, żebyś ty nauczył się przyjmować 
trudności i sprzeciwy. Narodziłem się w prostocie, żebyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany. Narodziłem 
się dla ciebie, w twoim ludzkim życiu, żeby ciebie i wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca. 

(Orędzie z groty betlejemskiej, Lambert Noben) 


