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W NUMERZE

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:
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Za nami czerwiec, miesiąc wielu ważnych przedsięwzięć gminnych, które rozpoczęliśmy 
od wspólnego Wojciechowego świętowania i obchodów 25 lat Wolności w Polsce. Nie byłoby 
polskich samorządów, gdyby nie przemiany polityczne z przełomu lat 80/90. Ten jubileusz 
był okazją do spotkania z naszymi partnerskimi miastami i podpisania deklaracji o dalszym 
kształcie współpracy.

Czerwiec rozpoczął sezon letnich przedsięwzięć. Najważniejszym z nim był I serocki tria-
thlon – ogromna impreza sportowa, która przyciągnęła rzesze  „Ludzi z żelaza”. Przed nami 
barwne widowisko muzyczno – taneczne – Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne  „Ku-
palnocka” – 6 lipca oraz warsztaty rzemieślnicze na średniowiecznym podgrodziu „To Barbar-
ki robota” – 13 lipca. Serdecznie zapraszamy. Nie zwalniają również tempa prace inwestycyjne 
– nowe odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizacje dróg. 

Przed nami wakacje, ale zachęcamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi eduka-
cji dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym. A póki co – udanego odpoczynku i mnóstwa 
wspaniałych wspomnień z wakacji. 
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Aktualności
ZAPRASZAMY NA
SPONSOROWANE REJSY 
PO JEZIORZE
ZEGRZYŃSKIM
„ALBATROSEM”

Statek będzie czekał na Państwa przy se-
rockim molo. Wypłynie w 3 rejsy wyciecz-
kowe dziennie we wszystkie soboty, niedzie-
le, wolne dni i święta, w godz. 11.00, 12.00. 
13.00. Sponsorowane przez Miasto i Gminę 
Serock rejsy weekendowe będą trwały od
1 czerwca do 31 sierpnia. Bilety do nabycia wy-
łącznie u kapitana statku przed rejsem. Ceny 
biletów: 15 zł. od osoby dorosłej i 10 zł. od se-
niorów oraz dzieci i młodzieży do lat 14.

Zapraszamy na wycieczkowe rejsy po je-
ziorze i Narwi, byście Państwo mogli odpo-
cząć i poznać uroki regionu Jeziora Zegrzyń-
skiego.

RODZINY ZASTĘPCZE
SPOTKAŁY SIĘ NA PIKNIKU

31 maja 2014 roku w ośrodku szkole-
niowo - wypoczynkowym Exploris w Seroc-
ku odbył się Piknik dla Rodzin Zastępczych 
z Powiatu Legionowskiego. Uczestnicy świę-
towali Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. 

Piknik - już po raz siódmy - zorganizo-
wało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Legionowie, wraz z partnerami. 

Wyrażamy wdzięczność osobom, które 
podjęły się tak ważnej i pięknej sprawie - utwo-
rzenia rodziny zastępczej i stworzenia domu 
dzieciom, które z różnych przyczyn życio-
wych nie mogą być z biologicznymi rodzicami. 
Niech nie zabkranie Państwu sił i empatii na tej 
drodze wspólnego budowania rodziny. 

Inwestycje gminne
MAMMOBUS ZAPRASZA

W lipcu na serockim rynku odbędą się 
aż cztery akcje związane z badaniami mam-
mograficznymi dla kobiet w wieku 50-69 lat: 
3, 11, 14 i 30 lipca. 

Informacje na temat rejestracji i godzin 
stacjonowania mammobusu zamieszczone 
zostaną na plakatach informacyjnych przed 
poszczególnymi akcjami na stronie www.
miasto.serock.pl.

OGÓLNOPOLSKA KARTA 
DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to 
system zniżek dla rodzin wielodzietnych. 
Od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej 
trójką dzieci na utrzymaniu będzie mogła
w Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Kościusz-
ki 15) złożyć wniosek o wydanie karty. Pierw-
sze z nich będą wydawane już w lipcu.

Karta Dużej Rodziny realnie pomoże ro-
dzinom wielodzietnym w codziennym życiu: 
dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, 
ale także obniży ich wydatki na życie. Szacu-
jemy, że ze zniżek będzie mogło skorzystać 
nawet 3,4 mln osób, w tym ponad 2 mln dzie-
ci - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, mi-
nister pracy i polityki społecznej.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują 
zniżki rodzinom systematycznie się powięk-
sza. Wkrótce pełną listę będzie można zna-
leźć na stronie www.rodzina.gov.pl. 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest 
każdemu członkowi rodziny, także rodzinom 
zastępczym i rodzinnym domom dziecka. 
Rodzicom karta wydawana jest dożywot-
nio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat

Zakończyliśmy prace przy budowie sie-
ci wodociągowej w Borowej Górze i Stasim 
Lesie

Firma WOD-BUD Jarosław Karpiński 
w ramach zawartej umowy wykonała:

- sieć wodociągową z rur PE SDR 17 
o średnicach 90-160 mm metodą przewiertu 
sterowanego horyzontalnego o łącznej długo-
ści 4,1 km,

- przebudowę istniejących i budowę no-
wych przyłączy wodociągowych o średnicach 
40-63 mm w ilości 156 sztuk oraz o łącznej 
długości 1, 9 km,

- przebudowę węzła wodociągowego Dn 
150 mm w Stacji Wodociągowej przy ul. Dłu-
giej  w Stasim Lesie. Wykonawca wykonał ww. 
prace za kwotę 1 010 935,77 zł. Inwestycja 
dofinansowana jest z projektu „Modernizacja 
systemu wodno-kanalizacyjnego w rejonie 
Borowa Góra - Stasi Las” z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach 
działania „Podstawy usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej”. 

Budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w miejscowościach Dębe, Wola Kieł-
pińska – Szadki, Jadwisin

Firma INWOKAN Tomasz Mianowski 
z siedzibą w Wyszkowie w ramach zawartej 
umowy w dniu 30.04.2014r. wykona rozbu-
dowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
na terenie gminy Serock w miejscowościach 
Dębe, Wola Kiełpińska –Szadki, Jadwisin 
(szczegółowy zakres prac przedstawiono 
w INFORMATORZE GMINY SEROCK 
nr 5/137 MAJ 2014 – strona 5). W ramach 
zawartej umowy w maju br została już wy-

budowana sieć wodociągowa i kanaliza-
cyjna przy ulicy Szkolnej w Jadwisinie na 
podstawie projektu opracowanego przez 
mieszkańców i bezpłatnie przekazanego do 
gminy do realizacji. Następnie według prze-
kazanego harmonogramu w lipcu 2014 roku 
rozpoczną się prace przy budowie sieci wo-
dociągowej na terenie przy Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Woli Kiełpińskiej. Jednocześnie 
Wykonawca prowadził będzie prace przy 
budowie sieci wodociągowej w miejsco-
wości Dębe. Przewidywany termin zakoń-
czenia prac to połowa maja 2015 roku. Na 
realizację tej inwestycji złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie z projektu PROW na lata 
2007 – 2013 „Podstawowe usługi gospodarki 
i ludności wiejskiej”, który pozytywnie został 
sprawdzony pod względem formalno - me-
rytorycznym i obecnie czekamy na potwier-
dzenie dostępności środków finansowych.

Nadal trwają prace przy budowie sieci 
kanalizacji w Borowej Górze i Stasim Lesie

Obecnie został wykonany kanał w ulicy 
Poprzecznej, Kameralnej, Nasielskiej (od Po-
przecznej do Długiej) oraz w ulicach prosto-
padłych do ulicy Długiej. Przewidywany ter-
min zakończenia prac to marzec 2015 roku. 

Koncepcja kanalizacji Borowa Góra, 
Dosin, Skubianka, Jachranka i Izbica

W dniu 23 maja 2014 roku podpisaliśmy 
umowę z firmą OPTINO Mariusz Cybułko 
z Grodziska Wielkopolskiego na wykonanie 
koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach: Borowa Góra, Dosin, Skubianka, 

Jachranka i Izbica. W ramach podpisanej 
umowy Wykonawca ma przedstawić sposób 
odprowadzenia ścieków od mieszkańców 
z terenu objętego koncepcją bezpośrednio do 
gminnych urządzeń kanalizacyjnych nieza-
leżnych od ośrodków/hoteli. Wartość umowy 
brutto to 17 712,00 zł. 

Prace modernizacyjne Przedszkola 
w Zegrzu

W dniu 18.06.2014 r. została podpisana 
umowa między Miastem i Gminą Serock a fir-
mą wyłonioną w przetargu nieograniczonym 
PAFO PRODUKCJA PCV I AL Spółka z o.o. 
na wymianę stolarki okiennej w ramach za-
dania „Modernizacja Przedszkola w Zegrzu”. 
Inwestycja obejmuje wymianę okien istnieją-
cych oraz montaż nowych w ilości 24 sztuk. 
Całkowity koszt inwestycji to 31.950,52 zł 
brutto. 

Rozpoczynamy modernizację drogi 
i budowę chodnika w Skubiance

Podpisana została umowa między Mia-
stem i Gminą Serock a firmą wyłonioną
w przetargu nieograniczonym DROGI
I MOSTY Jan Kaczmarczyk. Inwestycja obej-
muje modernizację drogi nr 180424 W oraz 
budowę chodnika w Skubance. Zakres prac 
budowlanych obejmuje przebudowę jezdni 
o łącznej długości 1265.1 mb oraz przebu-
dowę zjazdów indywidualnych – 75 szt. Po-
wstaną nowe chodniki o łącznej powierzchni 
– 1593,5 m2. Całkowity koszt inwestycji to 
1.752.076,02 zł brutto.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Rozpoczyna się odbudowa zapory bocznej
na odcinku Łacha – Kania 

Szanowni Państwo
z satysfakcją informuję, że Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w wyniku przeprowadzonego przetargu wy-
łonił wykonawcę projektu o nazwie „Odbu-
dowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego 
na odcinku Łacha – Kania”.

Wykonawcą odbudowy jest firma SKAN-
SKA SA, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 War-
-szawa, która już w czerwcu 2014 r. rozpoczę-
ła realizację projektu.         

W ten sposób zakończył się sukcesem 
pierwszy etap starań gminy i mieszkańców 
miejscowości zagrożonych zalaniem o popra-

wę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 
Przypominam, że począwszy od 2007 r. Bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock oraz mieszkań-
cy zagrożonych miejscowości wielokrotnie 
występowali do wszystkich organów odpo-
wiedzialnych za ochronę przeciwpowodzio-
wą w województwie mazowieckim i państwie 
o przeprowadzenie prac bagrowniczych na 
ujściowym odcinku Bugu oraz dokonanie 
oceny stanu technicznego i odbudowę zapór 
bocznych.

Stosowne pisma kierowane były do: 
Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow-

lanego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora 
Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego MUW w Warszawie, Kierownika 
Zarządu Zlewni w Dębem oraz Starosty Le-
gionowskiego.

Zapory boczne Jeziora Zegrzyńskiego 
chronią znaczne obszary terenu zabudowa-
nego zarówno przez budownictwo wiejskie 
– gospodarstwa rolne, jak i rekreacyjne. Te-
ren chroniony przez zaporę jest szczególnie 
narażony na niebezpieczeństwo wystąpienia 
powodzi, gdyż na odcinku cofkowym Jeziora 

22 czerwca podczas uroczystej Mszy świętej o godzinie 11.00 wierni podziękowali 
Księdzu Prałatowi Janowi Kasińskiemu, który po 23 latach posługi duszpasterskiej w pa-
rafii ps. św. Anny w Serocku przechodzi na emeryturę.

Eucharystię celebrowali Ksiądz Proboszcz oraz Wikariusz ksiądz Piotr Muzyczyszyn. 
Po Mszy podziękowania Księdzu Prałatowi złożyły grupy działające w parafii. 
Wyrazy ogromnej wdzięczności za ogromną pracę wśród serockiej społeczności

- w niełatwych czasach kształtowania się samorządności w Polsce, uznania za wzorowe 
administrowanie parafią, owocną pracę duszpasterską złożyli również przedstawiciele 
władz samorządowych z Burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim i Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Arturem Borkowskim na czele. 

Ksiądz Prałat pozostanie w naszej parafii, wspomagając swoim doświadczeniem nowego 
proboszcza Księdza Dariusza Rojka, który rozpocznie pracę duszpasterską w Serocku 1 lipca. 

Redakcja

w przypadku kontynuowania nauki. Osoby 
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwa-
nia orzeczenia o niepełnosprawności. Karta 
przyznawana jest bezpłatnie i bez względu 
na dochód. Przypominamy także, że również
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ro-
dziny wielodzietne mogą starać się o przyzna-
nie Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+. Więcej 
informacji na stronie. www.ops.serock.pl.

Ksiądz Prałat przeszedł na emeryturę

60-LECIE KOŁA
PSZCZELARZY
W LEGIONOWIE

14 czerwca w legionowskim urzędzie odby-
ła się uroczystość z okazji 60-lecia Koła Pszcze-
larzy w Legionowie. Praca pszczelarzy, to nie 
tylko obowiązki związane z pasieką, ale również 
działania mające na celu ulepszenie metod pra-
cy, hodowli i aktywności społecznej. 

O tym wszystkim i krótkiej historii koła 
pszczelarzy opowiedział Prezes Marek Dudek. 
Po uroczystym wręczeniu odznaczeń i pa-
miątkowych statuetek, zebrani goście zostali 
zaproszeni na zwiedzenie pasieki i pracowni 
w Bolesławowie. W imieniu Burmistrza Mia-
sta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego 
składamy serockim pszczelarzom – serdeczne 
podziękowania za ich aktywność społeczną 
oraz najlepsze życzenia – owocnej pracy i po-
wodzenia w podejmowanych działaniach. 
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Kolejny etap M.P.Z.P. miasta Serock obszar B 
– dyskusja publiczna

XLIX sesja Rady Miejskiej w Serocku
W dniu 26 maja 2014 r. odbyła się XLIX 

sesja Rady Miejskiej w Serocku, obejmująca 
25 punktów porządku obrad. Po przedsta-
wieniu przez Przewodniczącego i Burmistrza 
informacji o działalności między sesjami oraz 
złożeniu przez radnych zapytań i interpelacji, 
przystąpiono do realizacji uchwał. 

W pierwszej kolejności z inicjatywy Burmi-
strza została podjęta uchwała w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock sekcji A, obejmującego obręby: 
Guty, Święcienica, Zabłocie, Zalesie Borowe. Na 
terenie objętym planem w przeważającej więk-
szości występują tereny rolne i leśne. Występują 
również tereny przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową bądź zabudowę mieszkaniową 
połączoną z usługami. Podczas prac planistycz-
nych wszystkie wnioski mieszkańców, właści-
cieli gruntów na tym terenie, zostały uwzględ-
nione w granicach wynikających z zapisów 
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy. W okresie od 
6 lutego do 7 marca 2014 r. plan był poddany 
procedurze wyłożenia do publicznego wglądu. 
Z uwagi na brak zainteresowanych osób dys-
kusja publiczna wyznaczona na dzień 19 lutego 
2014 r. nie odbyła się.  Do projektu planu wy-
łożonego do publicznego wglądu nie wpłynęły 
żadne uwagi. Przystępując do głosowania nad 
przedłożonym przez Burmistrza projektem pla-
nu radni podjęli ww. uchwałę przy 11 głosach 
za, od głosu wstrzymało się 4radnych z klubu 
radnych „Porozumienie i Dialog”. 

Burmistrz przedłożył radym uchwały 
w sprawie nadania nazw drogom w miej-
scowości Ludwinowo Dębskie (ul. Doliny 
Sosnowej), Kania Nowa (ul. Sokola), Nowej 
Wsi (ul. Damiana) oraz w Serocku (ul. Jana 
Kochanowskiego). 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, Radzie Miejskiej  zo-
stała przedstawiona ocena zasobów pomocy 
społecznej za 2013 rok. Dokument ten doty-
czy polityki społecznej prowadzonej na tere-
nie gminy. 

Z inicjatywy Burmistrza zmieniony został 
program gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 
2013-2017. Zmiana była spowodowana ko-
niecznością uwzględnienia w programie od-
dania do użytku nowego budynku w Jadwisi-
nie na ul. Konwaliowej 2 wchodzącego w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 10 radnych spoza klubu 
radnych „Porozumienie i Dialog”. 

Dokonano również zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock 
na lata 2014-2021 oraz zmian w budżecie. 
Zmiana WPF dotyczyła zmian w planie docho-
dów i wydatków na 2014r. Ponadto dokonano 
zmian polegających na dostosowaniu limi-
tów w roku 2014 w dwóch przedsięwzięciach:
„Z nadzieją w przyszłość” oraz „Adaptacja 
obiektu administracyjno-bibliotecznego przy 
ul. Kościuszki 15 w Serocku”. Zgodnie z uchwa-
łą w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Miasta i Gminy Serock w 2014 r., przeznaczono 
kwotę 100.000 zł na przeprowadzenie remontów 
budynków komunalnych z mieszkaniowego za-
sobu gminy. Zabezpieczone zostały także środ-
ki na przystosowanie placówek oświatowych na 
terenie gminy Serock do przyjęcia dzieci w wie-
ku przedszkolnym. W związku z zakończeniem 
prac projektowych i przygotowaniem inwestycji 
do realizacji, zwiększono plan wydatków o kwo-
tę 164.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Ada-
ptacja obiektu administracyjno-bibliotecznego 
przy ul. Kościuszki 15  Serocku.” Wprowadzono 
także nowe zadanie inwestycyjnej pod nazwą 
„Modernizacja placu zabaw w Zegrzu.” Zwięk-
szony został również plan wydatków Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w związku z koniecznością 
zatrudnienia opiekunów obozu piłkarskiego, 
zakupem niezbędnego wyposażenia kąpieliska 
oraz materiałów niezbędnych do organizacji 
imprezy sportowej TRIATHLON SEROCK 
2014, jak również dofinansowaniem młodzie-
żowego obozu szkoleniowego dla członków 
drużyn piłkarskich OSiR Serock oraz sekcji te-
nisa stołowego. 

W uznaniu zasług wniesionych w re-
alizację współpracy partnerskiej między 
gminą Miasto i Gmina Serock a Miastem 
Dzierżoniów, a także współpracy w zakre-
sie organizowania wspólnych przedsię-
wzięć, na wniosek Burmistrza, Rada Miej-
ska w Serocku nadała Miastu Dzierżoniów 
medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy 
Serock.”

Również na wniosek Burmistrza, Rada 
Miejska podjęła uchwałę w sprawie nawią-
zania współpracy pomiędzy gminą Miasto 
i Gmina Serock a Głyboczycką Radą Wiejską 
rejonu Żytomierskiego obwodu Żytomier-
skiego na Ukrainie. Współpraca pomiędzy 
samorządami będzie zmierzała w kierunku 
podejmowania wspólnych działań na rzecz 
wzajemnego rozwoju. Radni wyrazili wolę 
nawiązania współpracy przy 12 głosach za, 
od głosu wstrzymało się 3 radnych z klubu 
radnych „Porozumienie i Dialog”. 

W dalszej kolejności radni przyznali 
nagrody pieniężne za wysokie osiągnięcia                              
w dziedzinie sportu dla dwóch zawodników 
I drużyny piłki nożnej Klubu Sportowego 
„Sokół” Serock - Adriana Koza i Michała 
Krasnowskiego. 

Przyjęte zostały protokoły z kontroli 
dokonanej przez Komisję Rewizyjną w za-
kresie realizacji dochodów i wydatków bu-
dżetowych Referatu Gospodarki Gruntami 
i Planowania Przestrzennego w 2013 r., jak 
również kontroli wykonywania postanowień 
zawartych w Programie opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie gminy Miasto 
i Gmina Serock w latach 2012-2013. 

W punkcie dotyczącym spraw różnych 
radni zgłosili wiele zapytań, na które otrzy-
mali odpowiedź ze strony Burmistrza.

Szczegółowe informacje na temat prze-
biegu sesji znajdą się w protokole z XLIX sesji 
Rady Miejskiej w Serocku. 

Referat Obsługi Rady Miejskiej
 i Spraw Prawnych

W dniu 10 czerwca 2014 r. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock 
przeprowadzono dyskusję publiczną nad 
przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Serock obszar B obejmującego 
obręby ewidencyjne nr 06, 07, 08 i 09. 

Pomimo dużego zainteresowania pro-
jektem planu, w dyskusji uczestniczyło tylko 
kilku właścicieli nieruchomości objętych pla-
nem, reprezentant firmy wykonującej projekt 
planu oraz przedstawiciele urzędu. 

Tytułem wstępu Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Serock poinformował zebranych, że 
zmiana obowiązującego planu ma na celu 
zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb 
społeczności lokalnej miasta, przekształcając 
tereny o innym przeznaczeniu i innych zasa-
dach zagospodarowania oraz dostosowania 
problematyki planu do wymogów zawartych 
w obowiązujących przepisach prawa.

Następnie współautor projektu przystąpił 

Od maja 2009 roku, tj. od dnia  złożenia 
przez Radę Sołecką wsi Zabłocie wniosku 
do Urzędu  Miasta i Gminy Serock o pomoc 
w rozebraniu budynku po dawnej zlewni 
mleka, toczyła się prawna batalia o umożli-
wienie gminie dokonania rozbiórki budynku 
zgodnie z wolą mieszkańców.

Wniosek mieszkańców wsi wskazał na 
pilną potrzebę rozebrania budynku, któ-
ry z uwagi na duży stopień zdewastowania, 
może być bezpośrednim zagrożeniem dla 
zdrowia i życia mieszkańców (w szczególno-
ści dzieci). 

Aby uniknąć ewentualnej katastrofy bu-
dowlanej w pierwszej kolejności  gmina wy-
stąpiła do Powiatowego Nadzoru Budowla-
nego w  Legionowie, który nie dopatrzył się 
wskazanego we wniosku zagrożenia – uznał 
natomiast, iż budynek swym nieestetycznym 
wyglądem powoduje oszpecenie otoczenia.

W tej sytuacji gmina wystąpiła z wnio-
skiem do Starosty Powiatu Legionowskiego, 
który decyzją z dnia 22 grudnia 2011 r. odmó-
wił gminie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę 
budynku po dawnej zlewni mleka w związku 
z brakiem dokumentu poświadczającego fakt 
nabycia przez gminę Serock prawa własności 
do przedmiotowego budynku.

Ponieważ gmina nie dysponuje prawnym 
tytułem do nieruchomości, którą przejęła od 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jabłon-
nie na podstawie umowy przeniesienia posia-
dania z sierpnia 2002 r., to fakt ten zaważył na 
prawnym rozstrzygnięciu sprawy rozpatry-
wanej przez Wojewodę Mazowieckiego, a na-
stępnie przez Naczelny Sąd Administracyjny 
w Warszawie, który wyrokiem z dnia 6 marca 
2014 r. oddalił skargę kasacyjną gminy.

W motywach podjętego rozstrzygnięcia 
organy wskazały na brak uprawnienia gminy  

jako posiadacza samoistnego do występowa-
nia o rozbiórkę budynku oraz uznania gmi-
ny jako właściciela budynku. Zdaniem orga-
nów wszystkich instancji uprawnienia takie 
przysługują, zgodnie z przepisami ustawy 
prawo budowlane, wyłącznie właścicielowi 
lub zarządcy budynku.

Mimo, iż działania urzędu podjęte 
w sprawie rozbiórki budynku po dawnej 
zlewni mleka zakończyły się niepowodze-
niem, gmina nie składa broni i w najbliższym 
czasie podejmie kroki w kierunku uregulo-
wania stanu prawnego nieruchomości, co 
w przyszłości umożliwi ponowne złożenie 
wniosku w sprawie uzyskania zezwolenia na 
rozbiórkę budynku oraz  uporządkowanie 
nieruchomości.

Joanna Gwadera
Referat Gospodarki Gruntami
 i Planowania Przestrzennego

Odmowa rozbiórki zlewni mleka w Zabłociu 

Zegrzyńskiego rzeka stwarza zagrożenie po-
wstania zatorów lodowych. 

Zapora boczna Łacha – Kania o długości 
5 150 m chroni obszary w widłach Narwi i Bu-
gu od mostu w Wierzbicy do m. Kania Polska. 
Projektowana odbudowa będzie polegała min. 

na podwyższeniu i poszerzeniu korony ist-
niejącego nasypu zapory do normatywnych 
wymiarów. Rozbudowa będzie prowadzona 
w kierunku zbiornika. Korpus zapory uszczel-
niony zostanie w osi przesłoną przeciwfiltracyj-
ną. W podstawie skarpy odpowietrznej nasypu 

odtworzony zostanie drenaż rurowy. Na rozbu-
dowywanych odcinkach zostanie wykonane za-
bezpieczenie przeciwbobrowe z siatki stalowej. 

Łączny koszt odbudowy: 9.507432,10 zł.
Przewidywany termin zakończenia prac 

remontowych dnia 31 października 2015.

do omówienia planu wskazując rozwiązania 
przestrzenne i założenia zawarte w projekcie. 
Z uwagi na szczególny charakter terenu (skar-
pa, tereny szczególnego zagrożenia powodzią) 
objętego formami ochrony konserwator-

skiej (liczne zabytki) oraz zmiany przepisów 
w tym zakresie, ustalenia planu kładą nacisk 
na uszczegółowienie zasad ochrony obiektów 
zabytkowych i ochrony przyrody a przede 
wszystkim bezpieczeństwo ludzi i mienia. 

Zgodnie z ustaleniami dokumentu tereny 
na obszarze planu wyznacza się pod realizację 
funkcji: mieszkaniowej, rekreacyjnej i usłu-
gowej.

Podczas dyskusji na bieżąco były wyja-
śniane wątpliwości i udzielane odpowiedzi na 
pytania, a ewentualne dodatkowe uwagi ma-
jące wpływ na ustalenia planu należy przed-
łożyć na piśmie, które będą rozpatrzone przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

PRZYPOMINAMY: Projekt planu dla 
obszaru B wyłożony będzie do publicznego 
wglądu do dnia 30 czerwca 2014 r., natomiast 
uwagi do projektu można zgłaszać do dnia
17 lipca 2014 r. Zgłoszone uwagi podlegają 
rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock. Burmistrz przedstawia Radzie Miej-
skiej projekt planu wraz z nieuwzględniony-
mi uwagami. Rada Miejska rozpatruje uwagi 
a następnie uchwala  plan.

Po uchwaleniu planu, dokumentację pla-
nistyczną przekazuje się do Wojewody, który 
w ramach prowadzonego nadzoru prawne-
go weryfikuje ją. W przypadku pozytywnej 
opinii, uchwała kierowana jest do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego i po 30 dniach od ogłoszenia, 
plan zaczyna obowiązywać.

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

Edward Kowalewski



8 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 9INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Decyzją kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP program 
pn. „Budowa marki Jeziora Zegrzyńskiego”, relizowany przez Związek 
Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, został nominowany do Nagrody Oby-
watelskiej Prezydenta RP w kategorii Partnerstwo Samorządów.

Wyboru laureatów - spośród przedłożonych przez Kapitułę - do-
konał osobiście Prezydent Bronisław Komorowski.

Nominacje i nagrody zostały wręczone przez Prezydenta RP 27 
maja 2014 roku podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorial-
nego w Pałacu Prezydenckim. Nominację odebrał osobiście Prze-
wodniczący ZGZZ, Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Sylwester 
Sokolnicki.

Redakcja

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy
na budynku przy ul. Farnej

2 czerwca 2014 r. uczestnicy uroczystej 
Mszy świętej z okazji 25-lecia Wolności zgro-
madzili się przy budynku przy ul. Farnej 5, 
w którym przed dwudziestoma pięcioma laty 
odbywały się spotkania członków Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” w Serocku. 

Pamiątkowa tablica na budynku informuje 
o tym fakcie i przypomina, że Serocczanie ak-
tywnie uczestniczyli w procesie odzyskiwania 
Wolności. Członkowie Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność” wnieśli ogromny wkład 
w zwycięskie wybory 4 czerwca 1989 r., które 

przyniosły Polsce demokrację i odrodzenie 
samorządu lokalnego. Odsłonięcia tablicy 
dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
w towarzystwie Sławomira Jakubczaka, który 
w kilku słowach przypomniał tę trudną dla 
Polaków historię sprzed roku 1989.

Szanowni  Państwo
Zwracam się tą drogą z apelem o po-

moc w odnalezieniu rodziców z terenu 
Miasta i Gminy Serock, których co naj-
mniej troje dzieci pełniło czynną służbę 
wojskową w Siłach Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Za szczególne zasługi w zakresie obron-
ności, a przede wszystkim, wychowanie 
swoich dzieci w duchu patriotyzmu i od-
powiedzialności za własny kraj, na wniosek 

Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa 
Śródmieście, osoby takie mogą być wyróż-
nione medalami: „Za zasługi dla obronności 
kraju”.

Sadzę, że jest w naszym otoczeniu wiele 
matek i ojców spełniających przytoczony po-
wyżej warunek.

Skromność i być może dojrzały wiek są 
przeszkodami w samodzielnym zgłoszeniu 
swoich danych do Urzędu Miasta i Gminy
w Serocku .

Wychodząc naprzeciw inicjatywie Woj-
skowej Komendy Uzupełnień Warszawa 
Śródmieście, zwracam się jeszcze raz do 
Państwa z prośbą o pomoc w odnalezieniu 
rodziców spełniających wyżej wymienio-
ne kryterium.

Informacje proszę przekazywać do Urzę-
du Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr lub 
telefonicznie dzwoniąc pod nr 22 782-88-41.

Burmistrz
Sylwester Sokolnicki

Apel Burmistrza do mieszkańców

Program „Budowa marki Jeziora Zegrzyńskiego”
nominowany do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP

Zapraszamy dzieci na wodny plac zabaw na serockiej plaży. Mnó-
stwo zabawy i ochłody dostarczą wodne urządzenia.

Przypomnijmy:
W ramach zadania „Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskie-

go” w roku 2013 wykonano boisko do siatkówki plażowej, boisko do ko-
szykówki z nawierzchnią syntetyczną, naziemne kładki drewniane, pomost 
pływający, plażę trawiastą i piaszczystą wraz z punktem natryskowym oraz 
punkt widokowy. Zamontowane również zostały ławki, leżaki, stoły beto-
nowe z szachownicami, stoły do tenisa, kosze na śmieci, tablice informacyj-
ne, stojaki na rowery, maszty flagowe oraz stanowisko ratownika. Powstała  
piramida wspinaczkowa - linarium oraz siłownia zewnętrzna.

W roku 2014 zrealizowano roboty związane z remontem budynku 
WOPR, budową wodnego placu zabaw dla dzieci, oświetlenia i nagło-
śnienia. Realizacja całej inwestycji została dofinansowana w kwocie 
500 tys. zł z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013.

Redakcja

Zapraszamy na plażę miejską

Od stycznia bieżącego roku na terenie 
Miasta i Gminy Serock zameldowało się już 
ponad 100 osób. Liczba osób migrujących na 
nasz teren jest z roku na rok coraz większa. 
Jeszcze 31 grudnia 2012 roku liczba miesz-
kańców naszej gminy wynosiła 12.899 osób, 
stan na 31 grudnia 2013 roku wynosił 13.169 
osób. 

W szczęśliwej setce znalazła się Pani 
Olga Kłyszewicz z Serocka, która w dniu
16 czerwca 2014 roku odebrała z rąk Bur-
mistrza Miasta i Gminy Serock, Sylwestra 
Sokolnickiego nagrodę ufundowaną przez 

Kolejna setna mieszkanka nagrodzona!
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., jaką 
jest bon na zakupy w wysokości 200 zł 
w sklepie ,,Biedronka”.

Wszyscy nagradzani laureaci są wyłania-
ni w ramach akcji ,,Zamelduj się w Mieście 
i Gminie Serock”, która będzie trwała do koń-
ca tego roku.

Na kolejnego setnego mieszkańca czekają 
również atrakcyjne nagrody!

Serdecznie zapraszamy, ZAMELDUJ SIĘ 
- ZOSTAŃ MIESZKAŃCEM GMINY SE-
ROCK!

Referat Spraw Obywatelskich

W maju do schroniska w Chrcynnie zo-
stał zawieziony Krasnal (zdj. obok), odłowio-
ny w dn. 30.05.2014 r. w Jachrance. Piesek nie 
był zaczipowany i nie udało się ustalić jego 
właściciela.

Zdjęcia pozostałych psów, które odło-
wione były z terenu Miasta i Gminy Serock 
i przebywają w schronisku zamieszczone 
są na stronie internetowej www.serock.pl 
w zakładce pies czeka na człowieka, psy 

czekające w schronisku. Właścicieli lub 
osoby zainteresowane adopcją prosimy 
o kontakt z Referatem Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa (tel.: 22 782 39 
lub 22 782 88 40) lub bezpośrednio 
ze schroniskiem (tel. 23 693 04 45, 
660 277 648).

Referat Ochrony Środowiska,
 Rolnictwa i Leśnictwa

Bezdomne psy
z terenu gminy Serock w schronisku w Chrcynnie

Redakcja
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„Wyprawka szkolna” 2014/2015
Zgodnie z informacją Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, w 2014 roku będzie 
kontynuowany Rządowy program pomocy 
uczniom „Wyprawka szkolna”.

W tym roku z pomocy w formie do-
finansowania zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego lub podręczników do 
kształcenia w zawodach, dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwe-
go do spraw oświaty i wychowania  będą 
mogli skorzystać uczniowie, rozpoczynają-
cy edukację szkolną w:

-  klasach II-III i klasie VI szkoły podsta-
wowej,

- klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: za-
sadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólno-
kształcącego i technikum,

pochodzący z rodzin, w których dochód 
na osobę nie przekracza kwoty 539 zł netto 
miesięcznie.

Bez względu na sytuację materialną, 
pomocą w zakresie dofinansowania zaku-
pu podręczników do kształcenia ogólnego, 
w tym podręczników do kształcenia spe-
cjalnego, lub podręczników do kształce-
nia w zawodach dopuszczonych do użytku 
szkolnego mogą zostać objęci uczniowie 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, o którym mowa w art. 
71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, uczęszczający do szkół 
podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych, re-
alizujący kształcenie w zasadniczej szkole 
zawodowej, liceum ogólnokształcącym, 
technikum: 

- słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszą-
cy, z niepełnosprawnością ruchową w tym 
afazją, z autyzmem w tym z zespołem Asper-
gera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniowie z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną z niepełno-
sprawności jest niepełnosprawność wymie-
niona wyżej. 

WAŻNE!
Nowe grupy uczniów uprawnione do 

otrzymania podręczników w 2014r: 
• słabosłyszący, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Asper-

gera.
W przypadku uczniów z upośle-

dzeniem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełno-
sprawności jest upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
dofinansowanie obejmuje również zakup 
materiałów edukacyjnych.

Równocześnie uczniowie z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniowie z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośle-
dzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym rozpoczynający naukę w klasie 
I szkoły podstawowej będą mieli prawo do 
otrzymania pomocy w formie pełnego dofi-
nansowania do zakupu materiałów edukacyj-
nych w przypadku, że uczniowie ci nie będą 
korzystać z podręcznika do zajęć z zakresu 
edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej, zapewnionego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania. 

Wysokość dofinansowania zakupu pod-
ręczników dla uczniów, będzie wynosić:

DO KWOTY 175 ZŁ 
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły 
podstawowej nie korzystających z podręczni-
ka do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 
zapewnionego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania.

DO KWOTY 225 ZŁ 
1) dla uczniów klasy II lub III szkoły pod-

stawowej; 
2) dla uczniów: 

a) niepełnosprawnych: klasy II lub III 
szkoły podstawowej 

b) z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym klas IV-VI szkoły podstawo-
wej lub gimnazjum - niekorzystających 
z podręczników do kształcenia specjal-
nego dopuszczonych do użytku szkolne-
go przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania; 
3) dla uczniów z upośledzeniem umysło-

wym w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest upośledzenie umysło-
we w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
szkół ponadgimnazjalnych 

Więcej informacji na stronie internetowej 
gminy.

Sporządziła: Anna Aniszewska
ZOSiP Serock

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością z terenu Miasta i Gminy Serock, zgodnie z art. 14a ust. 4 i 17 ust. 3a ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie lub zwrot kosztów dowożenia dzieci/uczniów do 
najbliższych szkół lub placówek, w których realizują obowiązek przedszkolny, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Informacje na temat dowożenia uczniów z niepełnosprawnością oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej gminy.
ZOSiP Serock

Uczeń niepełnosprawny w rozumieniu 
przepisów oświatowych to uczeń posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-
go. Orzeczenie wydawane jest przez zespół 
orzekający działający w publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej na wniosek 
rodziców dzieci niesłyszących, słabo słyszą-
cych, niewidomych, słabowidzących, z nie-
pełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera i z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi.

Realizacja edukacji uczniów z niepeł-
nosprawnością

Uczniowi niepełnosprawnemu posiada-
jącemu orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, określa się m.in. diagnozę i za-
lecenia dotyczące warunków kształcenia oraz 
form i metod pracy.  W związku z tym każde-
mu uczniowi posiadającemu takie orzeczenie, 
w szkole   niezależnie od typu i rodzaju, należy 
opracować indywidualny program edukacyj-
no-terapeutyczny (IPET). Program powinien 
uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu 
oraz winien być dostosowany do indywidu-

alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
ucznia i jego możliwości psychofizycznych.  
Program opracowuje się na okres, na jaki zo-
stało wydane orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap 
edukacyjny.

Zajęcia rewalidacyjne
W opracowywanym dla ucznia niepełno-

sprawnego programie edukacyjno-terapeu-
tycznym - IPET określa się między innymi 
zintegrowane działania o charakterze rewa-
lidacyjnym. Zajęcia rewalidacyjne organizuje 
się z uwagi na określoną niepełnosprawność 
w celu rozwijania, wzmacniania i uspraw-
niania uszkodzonych funkcji psychicznych 
i fizycznych. Mogą to być zajęcia korygujące 
wady postawy, korygujące wady wymowy, 
zaburzenia orientacji przestrzennej i poru-
szania się, naukę języka migowego lub innych 
alternatywnych metod komunikacji i inne.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć rewa-
lidacyjnych 

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów nie-
pełnosprawnych w każdym roku szkolnym 

w oddziale ogólnodostępnym lub integracyj-
nym realizuje się w wymiarze po 2 godziny 
tygodniowo na ucznia. Godzina zajęć trwa 60 
minut.   

Miejsce kształcenia uczniów z niepeł-
nosprawnością:

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych 
organizuje się na każdym etapie edukacyjnym. 
Rodzaj placówki, w której powinien odby-
wać kształcenie uczeń wskazuje, w orzecze-
niu o potrzebie kształcenia specjalnego, po-
radnia psychologiczno-pedagogiczna. 

Przy wyborze placówki dla dziecka nale-
ży wziąć pod uwagę specjalne potrzeby roz-
wojowe i edukacyjne ucznia i możliwość ich 
wykonania przez daną szkołę/przedszkole. 

1. Wychowanie przedszkolne może być 
organizowane w formie kształcenia spe-
cjalnego w: przedszkolu ogólnodostępnym, 
przedszkolu integracyjnym, przedszko-
lu specjalnym, oddziale przedszkolnym 
zorganizowanym w szkole podstawowej, 
ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

2. Kształcenie specjalne uczniów nie-
pełnosprawnych może być organizowane 

w formie nauki w: szkole ogólnodostępnej, 
szkole lub oddziale integracyjnym, szkole lub 
oddziale specjalnym, specjalnym ośrodku 
szkolno-wychowawczym, ośrodku rewalida-
cyjno-wychowawczym.

Okres kształcenia
Kształcenie dzieci i młodzieży niepełno-

sprawnych, może być prowadzone do końca 
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, 
w którym uczeń kończy: 

- 18 rok życia – w przypadku szkoły pod-
stawowej,

- 21 rok życia – w przypadku gimna-
zjum,

- 24 rok życia w przypadku szkoły ponad-
gimnazjalnej.

Edukacja włączająca 
Do szkół i przedszkoli ogólnodostępnych  

prowadzonych przez miasto i gminę Serock 
uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom dzieci/uczniów  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
uruchomiono w Samorządowym Przedszkolu               
w Serocku oddział integracyjny, a szkołą wy-

specjalizowaną do tego typu pracy będzie Ze-
spół Szkół w Zegrzu - od 1 marca 2014 roku 
zatrudniono tu nauczyciela posiadającego 
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. 
We wszystkich szkołach prowadzonych przez 
miasto i gminę Serock zatrudnieni są pedago-
dzy. Organ prowadzący, na wniosek rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, stara się zapewnić 
odpowiednie formy kształcenia zgodnie z za-
leceniami zawartymi w orzeczeniu o potrze-
bie kształcenia specjalnego.  

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Serocku

Kształcenie dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami w przedszkolach i szkołach

Wnioski można składać od 11 do 14 
sierpnia 2014 roku do placówek, które dyspo-
nują wolnymi miejscami.

Po przeprowadzeniu postępowania re-
krutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych prowadzonych przez miasto i gmi-
nę Serock, następujące placówki dysponują 
jeszcze wolnymi miejscami:

1. Samorządowe Przedszkole w Zegrzu 
– 7 miejscami (dzieci 3 i 4 letnie), 

2. Oddział przedszkolny zorganizowany 
w Szkole Podstawowej w Zegrzu – 8 miejsca-
mi (dzieci 5 i 6 letnie),

3. Oddziały przedszkolne zorganizowane 
w Szkole Podstawowej w Serocku – 6 miej-
scami (dzieci 5 i 6 letnie).

Działając zgodnie z art. 20 zd. ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r., o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) w przy-
padku, gdy publiczne przedszkole, publiczna 
inna forma wychowania przedszkolnego, pu-
bliczna szkoła lub publiczna placówka nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przed-
szkola, szkoły lub placówki przeprowadza 
postępowanie uzupełniające, które powinno 
zakończyć się do końca sierpnia roku szkolne-

go poprzedzającego rok szkolny, na który jest 
przeprowadzane postępowanie uzupełniające.

W związku z powyższym od 11 do 14 sierp-
nia 2014 r., odbędzie się rekrutacja uzupełniają-
ca do placówek dysponujących wolnymi miej-
scami. W tych dniach będzie można składać 
wnioski, wraz z załącznikami, o przyjęcie dziec-
ka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Wzór wniosków i kryteria rekrutacyj-
ne na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych dostępne są na 
stronie internetowej gminy.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Serocku

Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych – rekrutacja uzupełniająca w sierpniu

Wnioski o zorganizowanie lub zwrot kosztów przejazdu
dzieci/uczniów z niepełnosprawnością  do szkół i placówek
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Od 1 września 2014 roku, uczniowie 
pierwszej klasy szkoły podstawowej, otrzy-
mają darmowy podręcznik „Nasz Elemen-
tarz” składający się z czterech części: polo-
nistycznej, matematycznej, przyrodniczej 
i społecznej, przygotowany na zlecenie Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej. Podręcznik 
zapewnia szkołom MEN a szkoła wypożyczy 
je uczniom. Ponadto szkoły otrzymają dota-
cję w wysokości do 50 zł. na ucznia na zakup 
materiałów ćwiczeniowych do kształcenia 
zintegrowanego oraz dotację w wysokości 
25 zł. na ucznia na zakup podręcznika do 
języka obcego lub materiałów edukacyjnych 
do nauki języka obcego nowożytnego. Za-
kupu podręczników do języka nowożytnego 
i materiałów edukacyjnych oraz materiałów 
ćwiczeniowych dokonuje szkoła. Podręczniki 

są na 3 lata i są własnością szkoły, która wy-
pożycza podręczniki uczniom.

Dyrektor szkoły nie będzie mógł wyma-
gać od rodziców opłat/dopłat za podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczenio-
we przeznaczone do obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 
Uczniowie będą mieli prawo do bezpłatnego 
dostępu do tych materiałów.

Prawo do bezpłatnego dostępu do pod-
ręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje 
podręczników do nieobowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wycho-
wanie do życia w rodzinie oraz podręczników 
do zajęć dodatkowych(np. drugi język obcy 
w szkole podstawowej). Rodzice, tak jak do tej 
pory, pokrywają koszty tych materiałów.

Trwałość podręcznika wynosi 3 lata. Jeśli 
liczba uczniów w danym roku jest większa niż 
w poprzednim, założono konieczność dodru-
ku podręczników. Jeżeli w danym roku liczba 
uczniów jest mniejsza niż liczba podręcz-
ników, którymi dysponuje szkoła, nadmiar 
podręczników jest przechowywany w biblio-
tece szkolnej, tak aby w kolejnych latach mo-
gły z nich skorzystać kolejni uczniowie.

Sukcesywnie, począwszy od roku szkol-
nego 2014/2015 realizowane będą zadania- 
zapewnienia uczniom szkoły podstawowego 
bezpłatnego dostępu do podręcznika, mate-
riałów edukacyjnych oraz materiałów ćwicze-
niowych, przeznaczonych do obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego.

ZOSiP Serock

Podręczniki dla uczniów kl. I szkoły podstawowej

WSPÓLNIE KU WOLNOŚCI
2 czerwca 2014 roku osoby, które uczest-

niczyły w procesie budowy samorządu se-
rockiego, wykorzystując Wolność, jaką dały 
Polakom przemiany ustrojowe, spotkały się 
na uroczystej sesji Rady Miejskiej, aby wspól-
nie świętować 25 lat Wolności. Patronat nad 
uroczystością objął Prezydent RP Bronisław 
Komorowski.

Po uroczystej Mszy świętej uczest-
nicy zatrzymali się przy budynku przy
ul. Farnej 5, w którym przed dwudziesto-
ma pięcioma laty odbywały się spotkania 
członków Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność” w Serocku. Pamiątkowa tablica 
na budynku informuje o tym fakcie i przy-

pomina, że Serocczanie aktywnie uczest-
niczyli w procesie odzyskiwania Wolności. 
Odsłonięcia tablicy dokonał Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock w towarzystwie 
Sławomira Jakubczaka, który w kilku sło-
wach przypomniał tę trudną dla Polaków 
historię sprzed roku 1989.

Wokół Wolności koncentrowały się 
przemówienia gości zgromadzonych na se-
sji Rady Miejskiej w ośrodku szkoleniowo 
– wypoczynkowym Exploris. Uroczystość 
swoją obecnością uświetnili: Senator RP 
Anna Aksamit, Poseł na Sejm RP Jadwiga 
Zakrzewska, Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Jarosław Kalinowski, Doradca 
Prezydenta RP Tomasz Nałęcz, Zastępca 

nież delegacje z naszych partnerskich miast 
i gmin: Ignaliny, Lanskroun, Radzionkowa, 
Dzierżoniowa, a także Quby z Azerbejdża-
nu i gminy Głyboczyca z Ukrainy.

Wystąpienia gości stworzyły emocjonal-
ne tło wspomnień o trudnej drodze do Wol-
ności. Podsumowując proces przemian jakie 
zaszły w Polsce w ciągu 25 lat nie sposób nie 
zauważyć, że tworzące się społeczeństwo oby-
watelskie wykorzystało szanse jakie Polsce 
dała zmiana ustroju. Jak ogromne zmiany za-
szły nie tylko na poziomie administracji ale 
także w świadomości społeczeństwa obrazuje 
dzisiejszy charakter Serocka – miasta, które 
– jak mówił profesor Nałęcz – „dwadzieścia 
pięć lat temu było szare, a dziś jest barwną 
perłą na Mazowszu”.

WYKORZYSTUJEMY SZANSE
Nie byłoby tak silnych pozycji samorzą-

dów, gdyby nie obywatelskie społeczeństwo, 
świadome swej roli w tworzeniu wspólnoty 
lokalnej. Uroczysta sesja była okazją do uho-
norowania grupy osób, które w gminie Serock 

dbają o rozwój kultury i sportu. Za wysokie 
osiągnięcia w dziedzinie kultury nagrodzeni 
zostali: Sławomir Jakubczak i Monika Misiu-
ra, za wysokie osiągnięcia w dziedzinie spor-
tu – Marek Stamirowski, Maciej Stolarski, 
Michał Krasnowski i Adrian Koza.

Ważnym punktem w procesie budowy 
samorządów jest nawiązywanie kontaktów 
z innymi samorządami w Polsce i zagrani-
cą – wzajemna współpraca na wielu płasz-
czyznach, połączona z ochroną dziedzictwa 
narodowego i tożsamości lokalnej, poszu-
kiwanie innowacyjnych rozwiązań. Podczas 
uroczystej sesji postawiliśmy kolejny krok 
na drodze międzynarodowej współpracy. 
Podpisany list intencyjny z ukraińską gminą 
Głyboczyca, którą reprezentował Wójt Gmi-
ny Sergiy Viktorovych Sokalskyy, zainicjo-
wał współpracę z nowym partnerem gminy 
Serock. Wójt głyboczyckiej gminy wyraził 
nadzieję, że współdziałanie w takich dziedzi-
nach jak m.in. oświata, sport, gospodarka za-
owocują wieloma dobrymi rozwiązaniami dla 
obu samorządów.

Tegorocznemu jubileuszowi 10-lecia 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
towarzyszą rocznice nawiązania współpra-
cy Miasta i Gminy Serock z litewskim re-
jonem Ignalina – 15 lat, czeskim miastem 
Lanskroun – 15 lat i polskim miastem 
Dzierżoniów – 10 lat. Z tej okazji przed-
stawiciele powyższych samorządów podpi-
sali deklaracje dalszej współpracy. Podpisy 
na dokumentach złożyli Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock, Henrikas Šiaudinis  - Za-
stępca Mera Ignaliny, Mgr. Stanislava Švar-
cová – Burmistrz Miasta Lanskroun, Marek 
Piorun – Burmistrz Miasta Dzierżoniów. 
Miasto Dzierżoniów uhonorowane zostało 
tego dnia Medalem za zasługi dla Miasta 
i Gminy Serock.

Dziękując za zaproszenie do Serocka 
przedstawiciele Azerbejdżanu na czele z Za-
stępcą Przewodniczącego Władzy Wyko-
nawczej Miasta Quba Hasanovą Afet Xalid 
podkreślili, jak ważną postacią w historii ich 
państwa był Witold Zglenicki – związany
z historią Serocka (i pochowany na cmentarzu
 w Woli Kiełpińskiej), odkrywca złóż i pionier 
wydobywania ropy z dna morskiego. Z Baku 
„uczynił naftowe Eldorado“. Przedstawiciele 
obu samorządów wyrażają nadzieję, że wizyta 
w Serocku zainicjuje dobrą współpracę mię-
dzy miastami.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Sylwestra Sokolnickiego oraz Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Serocku 
Artura Borkowskiego dziękujemy wszystkim 
uczestnikom uroczystej sesji za obecność, 
podzielenie się wspomnieniami, refleksjami 
o zmianach, jakie zaszły w Serocku w ciągu 
25 lat, za Wasze zaangażowanie w budowę sil-
nego serockiego samorządu.

Krótką relację z uroczystości można było 
obejrzeć w Kurierze Mazowieckim.

Agnieszka Woźniakowska

Uroczysta sesja z okazji jubileuszu 25 lat Wolności
Dwadzieścia pięć lat temu, 4 czerwca 1989 roku, odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory parla-

mentarne. Były one efektem rozmów przy Okrągłym Stole, w wyniku których uzgodniono szereg zmian politycznych, gospo-
darczych i społecznych. 27 maja 1990 przeprowadzono pierwsze wolne wybory samorządowe. Wydarzenia te zapoczątkowały 
długotrwały proces odzyskiwania Państwa i budowy jego struktur.

Dyrektora Kancelarii Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Katarzyna Kręźle-
wicz, Ambasador Republiki Azerbejdżanu 
w Polsce Hasan Hasanov, Starosta Powiatu 
Legionowskiego Jan Grabiec, Wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu Legionowskiego 
Olga Wierzbicka, Rektor Akademii Huma-
nistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku 
Adam Koseski. Zaproszenie na sesję przy-
jęli również Radni Rady Miejskiej wszyst-
kich kadencji od 1990 roku, Przedstawicie-
le Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
w Serocku, Przedstawiciele samorządów, 
wojska, policji, straży pożarnych, duchow-
ni, dyrektorzy szkół, sołtysi, przedstawicie-
le stowarzyszeń. Towarzyszyły nam rów-
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Dzień Dziecka w tym roku w Serocku 
wyglądał wyjątkowo. 1 czerwca na serockim 
rynku odbył się festyn z okazji Wojciechowe-
go Świętowania.

O godzinie 14.30 mieszkańcy i sympatycy 
Serocka wyruszyli ze stadionu miejskiego na 
rynek w barwnym korowodzie, który w tym 
roku miał motyw bajkowy.

Smerfy, misie, złote rybki, czarodzieje 
i czarodziejki i mnóstwo innych bajkowych 
postaci - tańczyły w rytm piosenek, okrzy-
ków, pozdrawiały mieszkańców. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za cudowne prze-
brania i dobrą zabawę! Szczególne podzięko-
wania dla przedstawicieli delegacji z Ignali-
ny, Lanskroun, Radzionkowa, Dzierżoniowa, 
rejonu Głuboczyca (Ukraina) i miasta Quba 
(Azerbejdżan).

Po powitaniu uczestników przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Serock Sylwestra So-
kolnickiego rozpoczęła się część rozrywkowa 
festynu. Na scenie zaprezentowaly się zespoły 
i soliści z terenu Miasta i Gminy Serock.

Po godzinie 18.00 wyjątkowy spektakl „In 
Blue” przeniósł najmłodszych w świat fanta-

Noc Kupały, Noc Świętojańska, najdłuż-
szy dzień w roku, najkrótsza noc, inauguracja 
lata i „Wianki” – z tych wszystkich powo-
dów mieszkańcy i goście Serocka spotkali się
21 czerwca, tradycyjnie na plaży miejskiej. Tu, 
jak zwykle, Ośrodek Kultury przygotował wy-
stępy swoich wychowanków. Najmłodsi arty-
ści – urocze misie, duszki i tancerki – zachwy-
cili scenicznymi kreacjami, piękne solistki 
podarowały widzom zgromadzonym wokół 
sceny piosenki romantyczne i budzące wzru-
szenie, a „obywatel G” zaskoczył swym dyna-
micznym wykonaniem znanego wszystkim 
przeboju. Zespoły taneczne, których występy 
były swoistym suportem owianego tajemnicą 
widowiska wieczoru, pokazały młodych se-
rockich tancerzy z najlepszej strony.

Tymczasem jury dokonało oceny zgło-
szonych do konkursu „wianków ekologicz-
nych”. Doceniło ich pomysłowość, rodzinne 
lub osobiste wykonanie i przede wszystkim 

W sobotę, 21 czerwca, Serocki rynek był 
jednym z miejsc na trasie II Mazowieckiego 
Zlotu Merc - Integra. Już od godz. 15.00 rynek 
wypełniły auta tej znanej i cenionej na świecie 
marki. Podziw budziły klasyczne linie zabytko-
wych egzemplarzy z żółtymi tablicami, świad-
czącymi o tym, że auta mają w sobie wyłącznie 
oryginalne części i podzespoły. Zachwycały swą 
niezawodnością, popularne zwłaszcza wśród 
taksówkarzy, niemal niezniszczalne „Beczki”, 
a także piękny kabriolet za skórzanym wnę-
trzem, do którego ukradkiem przymierzało się 
kilku posiadaczy nieco skromniejszych modeli. 
Uwagę przyciągał wóz o tradycyjnej linii karo-
serii, lecz niecodziennym designerskim stylu. 

Z Mercedesem  w roli głównej - II Mazowiecki Zlot 
Merc – Integra zawitał na serocki rynek

Klapy silnika i bagażnika tego egzemplarza 
sprawiały bowiem wrażenie celowo pordzewia-
łych, by można było na nich zamieszczać różne 
intrygujące napisy. Otwarte maski pozwalały  
ciekawskim odkryć, co mercedesom daje moc 
i siłę, co sprawia, że mają tylu wiernych użyt-
kowników. Błysk lakieru, nienaganne chromy, 
alufelgi, stylowe atrapy, oryginalne znaki mar-
ki Mercedes, szyk i elegancja, prestiż i hobby. 
Wszystko to można było poczuć i podziwiać 
w Serocku póki auta nie wyruszyły w kierunku 
Popowa, gdzie zmierzały pod dowództwem ko-
mandora zlotu, Wiesława Masiaka.

Zapraszamy za rok.
Beata Roszkowska

Noc Świętojańska na plaży miejskiej

urodę. Dla wszystkich uczestników konkursu 
były dyplomy, dla zwycięzców nagrody, a dla 
widzów uśmiechy tych, którzy prezentowali 
z dumą swe wianki na scenie.

A potem, z udziałem aktorów teatru 
„Makata” wspieranych przez LZA Serock, 
przenieśliśmy się do czasów, w których ludo-
we obrzędy i wróżby „pomagały”- mniej lub 
bardziej skutecznie ale z pewnością radośnie 
– w „zaplanowaniu” przyszłości panien i kawa-

lerów. Muzykanci, wiedźmy, wodnik – trąbita, 
roztańczone dziewczyny kuszące niczym nim-
fy krzepkich młodzieńców. Oni - w tę jedyną, 
niezwykłą, najdłuższą w roku Noc Kupały –za-
lecając się niemal bez opamiętania, dzielnie 
znosili dziewczęce kpiny, żarty czy też otrzeź-
wiające polewanie wodą. Dźwięki muzyki, po-
rykiwanie trąby, nawoływania, śmiechy, skoki 
przez ogień, totemy, maski, wianki wkładane 
na głowy widzów, tańce wokół symboliczne-
go słupa z czterema umajonymi sznurami, 
zadziwienie, radość - tak po prostu, magia 
Nocy Świętojańskiej… I puszczanie wianków 
na wodę przez… krzepkich kawalerów, którzy 
zanurzali się w rzece bez termoizolacyjnych 
pianek! Wszystko po to, by wianki niesione 
nurtem rzeki wyłowić i znaleźć swoją drugą 
połówkę, i żyć długo i szczęśliwie.

A potem były tańce i sztuczne ognie, 
i pierwszy letni deszcz.

Beata Roszkowska

Barwnie, energicznie, radośnie na festynie
z okazji Wojciechowego Świętowania

zji i pięknej beztroski. Wspaniała gra barw, 
dźwięków, świateł i efektów wizualnych wy-
wołała zdumienie nie tylko wśród dzieci, ale 
i towarzyszących im dorosłych.

Na dzieci czekały również inne atrakcje 
- na stoiskach promocyjnych, m.in. Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku oraz Starostwa Po-
wiatowego w Legionowie - mogły powalczyć 

o pamiątkowe gadżety. Ponadto na rynku do-
stępne były dmuchane zamki, bańki mydlane, 
konkursy, zabawy.

W ratuszu można było obejrzeć wystawę 
malarską Państwa Dybowskich, a przed ratu-
szem - wystawę „25 lat Wolności. Budowa Sa-
morządu Serockiego” - poświęconą przemia-
nom, jakie zaszły w gminie od 1989 roku.

Relację z festynu komentowano na żywo, 
z plaży miejskiej w Serocku, w wieczornym 
wydaniu Kuriera Mazowieckiego.

Amatorzy rock’n’rolla bawili się przy mu-
zyce zespołu The Postman - grającego m.in. 
covery przebojów Beatlesów.

A potem już niecierpliwe oczekiwanie na 
gwiazdę wieczoru, zespół Poparzeni Kawą 

Trzy, który przyjechał do Serocka prosto z so-
pockiego festiwalu TopTrendy.

Efektowne wejście w płomieniach ognia, 
zabawa światłami, dźwiękami, dymem i „la-
metowy deszcz”. Energiczne dźwięki i mnó-
stwo pozytywnej energii przekazanej przez 
Poparzonych tym, którzy bawili się pod sce-
ną. „Byłaś dla mnie wszystkim”, „Kawałek do 
tańca”, „Pięć minut”, „Chyba się zakochałem” 
- zdawało się, że nie ma nikogo, kto by nie 
znał tych przebojów.

Festyn zakończył się pokazem sztucznych 
ogni.

Serdecznie dziękujemy za wspólną zaba-
wę i miłe słowa, które usłyszeliśmy od Was na 
naszym stoisku.

Agnieszka Woźniakowska
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Dzień Dziecka 

W dniu 24 czerwca o godzinie 14:00
w  ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród, wyróżnień i dyplomów pamiątkowych 
przygotowanych dla wszystkich uczestników 
konkursu plastycznego „Miasto i Gmina Se-
rock – ciekawe miejsca”.

Na konkurs wpłynęły  54  prace z placówek 
oświatowych i kulturalnych. Po sprawdzeniu 
zgodności prac z regulaminem  do konkursu 
zakwalifikowano 45 prac. W dniu 12 czerwca 
2014 jury konkursu (w składzie: przewod-
niczący - Józef Zając, zast. burmistrza oraz 
członkowie jury: Beata Roszkowska, Tomasz 
Jakubowski i Marlena Radomska), po obej-
rzeniu prac plastycznych i wzięciu pod uwagę 
kryteriów oceny (zgodność pracy z tematyką 
konkursu, walory artystyczne, samodzielność, 
staranność wykonania oraz pomysłowość) 
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia 
w poszczególnych kategoriach:

I grupa uczniowie szkół  podstawowych   
IV –VI: 1. Amelia Krawczyk – Szkoła Pod-
stawowa w Serocku  kl. V a; 2. Weronika Dą-

browska – Szkoła Podstawowa w Jadwisinie 
kl. V a; 3. Kinga Polny – Szkoła Podstawowa 
w Jadwisinie kl. I V

Wyróżnienia:
1 Piotr Szczerba – Szkoła Podstawowa

w Serocku VI c; 2. Wiktoria Walczak - Szkoła 
Podstawowa w Serocku V b; 3. Paulina Brzo-
stek-Szkoła Podstawowa w Jadwisinie kl. V a; 
4. Julia Pawlak – Szkoła Podstawowa w Seroc-
ku kl. V b

II grupa uczniowie szkół gimnazjal-
nych: 1. Bernard Dzido – Ośrodek Kultury
w Serocku; 2. Karolina Nalewajek - Gimna-
zjum w Serocku kl. I b; 3. Karolina Świercz 
–Gimnazjum w Serocku  kl. I b

Wyróżnienia:
1. Alicja Zawadzka – Gimnazjum w Se-

rocku kl. I b; 2. Adriana Socha - Gimnazjum 
w Serocku kl. I b;

III grupa uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych i studenci: 1. Kinga Siulerzycka 
–PZSP w Serocku kl. II Tech.; 2. Kinga Boń-
kowska –PZPS w Serocku kl. II Tech.; 3. Da-
niel Burakowski –PZPS w Serocku kl. I TŻ.

Komisja zgodnie przyznała również 
wyróżnienie specjalne dla pracy, która wy-
różniała się walorami artystycznymi wśród 
prac niespełniających wymogów regulaminu. 
Wyróżnienie specjalne otrzymała: Weronika 
Groszkowska – Gimnazjum w Serocku kl. Ib.

Wszystkim uczestnikom konkursu ser-
decznie dziękujemy za udział w malarskich 
zmaganiach. Beata Roszkowska

W dniu 14 czerwca 2014 r. Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Poświęt-
ne było gospodarzem XV Edycji konkursu 
kulinarnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów”. Konkurs odbywał się 
dwutorowo: Najlepszy Regionalny i Lokalny 
Produkt Żywnościowy oraz gastronomiczny 
Najlepsze Danie i Potrawa Regionalna i Lo-
kalna.

Wzorem lat ubiegłych w konkursie tym 
uczestniczyły członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich Dosin i Koła Gospodyń Wiejskich 
Marynino. Panie godnie zaprezentowały swo-
je kulinarne zdolności. Ich produkty zostały 
nagrodzone przez Przewodniczącą Kapituły 
Krajowej Polskiej Izby Produktu Regional-
nego i Lokalnego Panią Izabelę  Byszewską 
i Hannę Szymanderską.

I nagrodę w kategorii produkty i prze-
twory pochodzenia roślinnego zdobyła Pani 
Iwona Garbulińska zam. Dosin za soczewico-
we zlepieńce. W kategorii napoje Pani Hali-

na Nałęcz była bezkonkurencyjna i również 
zdobyła I miejsce. Smak obu produktów był 
wyjątkowy i bezkonkurencyjny. 

W konkursie gastronomicznym uczest-
niczyło Koło Gospodyń Wiejskich Dosin 
prezentując GĘŚ NADZIEWANĄ KASZĄ 
GRYCZANĄ Z LEŚNYMI GRZYBAMI
I ZIOŁAMI Z CZEREMCHOWYM AKCEN-
TEM oraz BOTWINKĘ Z MŁODYMI POD-

KOPAMI Z PODSMAŻANYM NA MASEŁ-
KU KOPERKIEM I SZCZYPIORKIEM.

Zdaniem komisji potrawa ta zasłużyła na 
IV miejsce. 

Mimo to Panie z KGW Dosin nie składają 
broni i w następnym roku będą brały udział 
w kulinarnych zmaganiach.

MODR Warszawa
Teresa Krzyczkowska

W dniu 21 czerwca 2014 r o godz. 9.30 
na terenie ośrodka turystycznego „Relax”  
zlokalizowanego w miejscowości Łacha ul. 
Sosnowa 3, odbyły się ćwiczenia manewrowe 
wszystkich jednostek OSP z terenu Miasta 
i Gminy Serock.

Dźwięk syren i przyjazd samochodów 
pożarniczych był sporym zaskoczeniem dla 
mieszkańców, wczasowiczów i wędkarzy 
przebywających w miejscowości Łacha i Gą-
siorowo. 

Organizatorem tegorocznych ćwiczeń był  
Sylwester Sokolnicki Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Serock jednocześnie Prezes Zarządu Od-
działu Miejsko Gminnego Straży Pożarnych 

w Serocku, a ich koordynatorem Komendant 
Miejsko - Gminny Straży Pożarnych w Seroc-
ku dh Marian Malinowski.

Scenariusz tegorocznego ćwiczenia, uzgod-
niony z Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Legionowie, przewidywał 
różnorodne działania gminnych jednostek OSP 
w czasie prowadzenia akcji gaśniczej obiektu 
magazynowego sprzętu wodnego i rekreacyjne-
go usytuowanego w obszarze zalesionym w nie-
wielkiej odległości od domków kempingowych. 
To dość prawdopodobny scenariusz dla wielu 
ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych 
z terenu naszej gminy.

Akcja gaśnicza, przeszukanie obiektu, za-

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

Gminne manewry OSP „ŁACHA 2014”
bezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się 
ognia, ratowanie i zaopatrzenie poszkodowa-
nych, usuwanie zwalonych drzew na budynek 
oraz ewakuacja rannych drogą wodną prze-
biegały bardzo sprawnie.

Coroczne wspólne ćwiczenia gminnych 
jednostek OSP to już tradycja ale i  najlepszy 
sposób doskonalenia umiejętności strażaków 
w obsłudze coraz nowszego sprzętu. To także 
konieczny trening w kierowaniu i współdziała-
niu poszczególnych zastępów w czasie akcji.

Tegoroczny sprawdzian wypadł napraw-
dę dobrze.

Podsumowania i oceny merytorycznej 
przebiegu ćwiczenia dokonał mł. bryg. Robert 
Walkowski - naczelnik wydziału operacyjnego 
Komendy Powiatowej PSP w Legionowie jed-
nocześnie prezes Zarządu OSP Gąsiorowo. 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki podzię-
kował strażakom za ich ofiarną, pełną po-
święcenia służbę oraz wyraził swoje uzna-
nie dla profesjonalizmu działania członków 
gminnych jednostek OSP. 

Był też czas na wymianę doświadczeń, 
dyskusję i lepsze poznanie się strażaków 
ochotników z różnych gminnych jednostek 
OSP podczas wspólnego posiłku.

Edward Kowalewski
Inspektor ds. Obronności

i Obrony Cywilnej

Dzień dziecka jest jednym z najradośniej-
szych dni w roku. Trudno dziwić się oso-
bom, organizacjom, instytucjom, które tego 
dnia przygotowują przedsięwzięcia z myślą 
o dzieciach. Nie inaczej było w gminie Se-
rock. Tegoroczne Wojciechowe Świętowanie 
połączyliśmy z obchodami Dnia Dziecka. 
Korowodowi mieszkańców daliśmy motyw 
przewodni – bajki i z radością obserwowali-
śmy, jak również dorośli powrócili – poprzez 
przebrania – do lat dziecięcych. Tego dnia 
na rynku dzieci mogły skorzystać bezpłatnie 
z przygotowanych dla nich zabaw i atrakcji.

W przedsięwzięcia organizowane dla 
dzieci włączyły się inne miejscowości gminne. 

31 maja na terenie Zespołu Szkół w Zegrzu 
odbył się festyn, podczas którego czekało na 
najmłodszych wiele atrakcji – dmuchane za-
bawki, konkursy, zabawy, malowanie buziek, 
prezentacje sprzętu wojskowego, występy ar-
tystyczne. 

Nowej Wsi dzieci mogły obejrzeć wy-
stęp teatrzyku dziecięcego, czy podejrzeć 
pracę strażaków. Ponadto czekały na nie 
zabawy, konkursy, a na zakończenie grill 
i poczęstunek.

Dzień Dziecka w Skubiance odbywał 
się pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”. 
W Porcie Skubianka uczestnicy festynu obej-
rzeli spektakl „Zasypani” Grupy Historycznej 

Konkurs plastyczny „Miasto i Gmina Serock – ciekawe miejsca” 
rozstrzygnięty, zapraszamy na wystawę pokonkursową do ratusza

Zgrupowania Radosław, sekcji Zawisza. Po-
nadto – podobnie jak w innych miejscowo-
ściach – mnóstwo zabaw, konkursów, wystę-
pów artystycznych.

Podobne atrakcje czekały na dzieci w cza-
sie festynu w Borowej Górze, zorganizowa-
nym 14 czerwca - konkursy, zabawy, słodki 
poczęstunek oraz kiełbaski pieczone przy 
ognisku.

Tego dnia również w Jadwisinie zgroma-
dzeni na Dniu Dziecka w Jadwisinie mogli 
wziąć udział w turniejach piłkarskich, kon-
kursach sportowych, czy paintballu. Na naj-
młodszych czekały również konkursy, zabawy 
i ognisko. 
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W związku z obchodami Święta Patrona 
Serocka, zapragnęliśmy przygotować coś słod-
kiego dla najmłodszych i nie tylko. Pomyśleli-
śmy, że warto by było poczęstować mieszkań-
ców naszymi wypiekami. Do głowy przyszedł 
nam przepis na przepyszne maślane ciasteczka 
z orzeszkami M&M’s. Jeśli mieliście okazję po-
częstować się nimi podczas korowodu to za-
chęcamy do odtworzenia tego smaku w swoich 
domach. Jednak jeśli nie mieliście takiej przy-
jemności serdecznie polecamy ten przepis, aby 
trochę osłodzić sobie życie. Ciasteczka są pro-
ste i szybkie w wykonaniu, idealne do przygo-
towania na rodzinny piknik. Powodzenia! 

SKŁADNIKI:

• 220 g masła
• 3/4 szklanki brązowego cukru

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

Projekt „MSG – Młodzieżowy System 
Gotowania” prowadzi fundacja IDEA Rozwo-
ju w ramach programu Równać Szanse 2013 
ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.

Kaja Felczak, Kamila Borówka  

• 1/2 szklanki zwykłego cukru
• 2 jaja
• 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii
• 2 i ¼ szklanki mąki pszennej
• 1 łyżeczka sody
• 1 łyżeczka soli
• 400g M&M’s

WYKONANIE:

Masło ucieramy z cukrem brązowym, a następ-
nie ze zwykłym cukrem. Dalej ucierając wbi-
jamy jajka, oraz dodajemy ekstrakt z wanilii. 
Następnie wsypujemy mąkę, sodę, sól oraz po-
łowę orzeszków. Mieszamy na jednolitą masę, 
a następnie formujemy z niej kulki i układamy 
na blasze. W tak ułożone ciasteczka wkładamy 
resztę orzeszków. Pieczemy w 180 stopniach, 
przez 10 min. Po wyłączeniu piekarnika należy 
chwilę odczekać, aż ciastka ostygną ponieważ 
świeże łatwo się rozpadają.

„Historia miejsc i ludzi...” - ostatnie spotkanie
Spotkaniem w Centrum Opieki, Wycho-

wania, Terapii KKWR w Serocku zakończyli-
śmy projekt „Historia miejsc i ludzi – budowa 
i umacnianie tożsamości lokalnej”, realizowa-
ny przez Miasto i Gminę Serock. 

Miejsce tego spotkania nie było przy-
padkowe, tematem wykładu dr. Sławomi-
ra Jakubczaka był Serock w XX wieku – od 
1914 do 1980 roku. W tym budynku również 
– zwanym „willą doktora Bocka” - przyszło na 
świat kilka tysięcy Serocczan. Wybudowana 
przy ówczesnej ul. Kędzierskiego przez leka-
rza Konrada Bocka willa ma bogatą historię. 
Możną ją przeczytać w 34 odcinku serockiego 
Miejscownika. Autor wykładu opowiedział ją 
krótko uczestnikom spotkania – przypomniał 
o dziejach serockiej izby porodowej, krótką 
historię związaną z odbywającymi się tu lek-
cjami dla uczniów szkoły podstawowej, hi-
storię Rodzinnego Domu Dziecka. Budynek
w ostatnim czasie przeszedł gruntowny re-
mont, o czym opowiedziała dyrektor ośrodka, 
Pani Marzena Litwinek, prezentując współ-
czesne przeznaczenie ośrodka Integracyjne-
go Centrum Opieki, Wychowania, Terapii 
KKWR i zapraszając zorganizowane grupy do 
korzystania z oferty ośrodka. 

Podczas prelekcji Pan Jakubczak opowie-
dział najważniejsze wydarzenia z najnowszej 
historii Serocka. Przytaczając najistotniej-
sze fakty – m.in. pożar miasta w 1893 roku, 
zwrócił uwagę, że te trudne doświadczenia 
były punktami zwrotnymi w historii miasta, 
które dały mu możliwość zmiany wizerunku 
i wprowadzania nowych rozwiązań.

Ważnym elementem serockiej historii 
jest osadnictwo tu Żydów. Ich życie koncen-
trowało się wokół rynku. Ciekawostką jest, że 
w 1932 roku miało tu miejsce ogromne wese-
le córki Rabina Morgensterna, które zgroma-
dziło ok. 5000 gości i trwało 36 godzin. 

Przytaczając historię budynku serockiej 

„Smaczny i zdrowy festiwal majowy”
28 maja 2014 roku w Powiatowym Ze-

spole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku 
odbył się już po raz kolejny konkurs gastro-
nomiczny, w którym wzięły udział szkoły 
gimnazjalne z powiatów pułtuskiego i le-
gionowskiego. Tym razem był to „Smaczny 
i zdrowy festiwal majowy”, a oprócz konku-
rencji gastronomicznej uczestnicy zmagali się 
również w kategorii sportowej oraz w quizie 
na temat zdrowego stylu życia.

W konkursie wzięło udział 12 zespo-
łów, wśród których znaleźli się uczniowie
z Gimnazjum nr 4 w Legionowie, Gimna-
zjum nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 2 w Legionowie reprezentowane przez
8 drużyn. Publiczne Gimnazjum z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Dzierżeninie z dwoma 

bela Lis -młodszy specjalista do spraw per-
sonalnych- hotel „Narvil”, Tomasz Lisowski 
– Kierownik Referatu Edukacji w Starostwie 
Powiatowym w Legionowie, Anna Socha 
Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz Ma-
rek Szajda nauczyciel wychowania fizycznego 
w PZSP w Serocku ogłosiło wyniki konkursu. 

III MIEJSCE - Gimnazjum nr 2 w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Legiono-
wie, drużyna nr 8

II MIEJSCE - Publiczne Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie, 
drużyna nr 12

I MIEJSCE - Gimnazjum w Powiatowym 
Zespole Szkół i Placówek w Legionowie, dru-
żyna nr 10.

Redakcja

zespołami uczestników oraz uczniowie Gim-
nazjum reprezentujący Powiatowy Zespół 
Szkół i Placówek w Legionowie.

Patronat nad imprezą objęli: Kurator Ma-
zowiecki, Starosta Powiatu Legionowskiego 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

Po długich obradach jury w składzie: Iza-

Już po raz piąty w Skubiance sołtys 
wraz z radą sołecką zorganizowali Festyn. 
Tradycyjnie o godz. 14.00 impreza rozpo-
częła się turniejem piłkarskim, w którym 
wzięło udział 10 drużyn. O godz. 16.00 
sołtys przywitał gości, mieszkańców oraz 
podziękował sponsorom. Festyn zaszczycili 
swoją obecnością: Starosta Legionowski Jan 

Grabiec, Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Sylwester Sokolnicki, zastępca burmistrza 
Józef Zając, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Serocku Artur Borkowski, Sekretarz 
Urzędu MiG Serock Tadeusz Kanownik, 
ksiądz kanonik Mieczysław Zdanowski.

W programie festynu znalazło się 
wiele atrakcji m.in.: turniej tenisa stoło-

wego, bezpłatne wesołe miasteczko, po-
kazy wojskowe w wykonaniu Światowego 
Związku Polskich Żołnierzy Łaczności, 
paintball, wata cukrowa. OSP Wola Kieł-
pinska prezentowała swoje umiejętności 

Festyn w Skubiance po raz piąty!

szkoły, prelegent zatrzymał się przy temacie 
architektury. Budynek szkoły podstawowej był 
jednym z najbardziej efektownych, stąd wiele 
osób wybierało go jako tło dla pamiątkowych 
fotografii. Uzupełnieniem tego tematu była 
historia starych budynków mieszkalnych, 
dawnej rzeźni, budynku Ochotniczej Straży 
Ogniowej, czy budynku, przeznaczonego na 
potrzeby gminy zegrzyńskiej. Charaktery-
styczną kamienicę Sajnogów (potem Zejdle-
rów) kojarzyli wszyscy obecni na spotkaniu, 

wspominając, że pamiętają czasy, kiedy funk-
cjonowało tu przedszkole, czy biblioteka. 

Sławomir Jakubczak opowiedział również 
krótko historię najważniejszych osób zwią-
zanych z Serockiem. Konrad Bock – serocki 
lekarz,jego synowie: Ryszard – zamordowa-
ny w Charkowie i Lubomir – służący w lot-
nictwie polskim w Wielkiej Brytanii, Stefan 
Hubicki – generał, piłsudczyk, Marian Dury-
asz – pilot Wojska Polskiego, Apoloniusz Kę-
dzierski – malarz z przełomu XIX/XX wieku 
i jego brat Antoni Kędzierski serocki lekarz 
– to tylko niektóre nazwiska z tej listy.

Helenę i Szymona Syrkusów kojarzymy 
z zaproszenia do swojego serockiego domu 
Pabla Picassa w 1948 roku. Ci znani architekci 
byli inicjatorami spotkań w Serocku również in-
nych osobistości. Ich zaproszenie przyjął m.in. 
w 1947 r. Henry Crobb – amerykański architekt, 
w Polsce znany przede wszystkim jako twórca 
kolorowych zdjęć powojennej Warszawy. 

Spotkanie było okazją do podsumowań 
projektu. Wiele zgromadzonych zdjęć, archi-
walnych dokumentów przyniesionych przez 

uczestników posłuży do przygotowania pod-
sumowującej projekt wystawy. 

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock – Sylwestra Sokolnickiego serdecznie 
dziękujemy Panu Sławomirowi Jakubczakowi 
za przygotowanie i poprowadzenie dziesię-
ciu prelekcji w ramach projektu, uczestnikom 
spotkań – szczególnie tym, którzy wzięli udział 
we wszystkich spotkaniach, a także wszystkim 
osobom, dzięki uprzejmości których mogliśmy 
zorganizować spotkania w różnych częściach 
gminy.

Agnieszka Woźniakowska

a samochody terenowe woziły chętnych 
po okolicy. Na scenie zaprezentowały się 
dzieci z: grupy taneczno-rytmicznej z klu-
bu CSŁil z Zegrza i 4YOU Junior, grupa 
judo z Serocka p. Kingi Zalewskiej. Na 
scenie pojawiła się piękna para Dominika 
i Michał prezentując taniec towarzyski, 
Po prezentacji Pani Dominika zaprosiła 
chętnych do nauki na scenę. Cały festyn 
prowadził p. Piotr Kowalczyk – Dyrektor 
Ośrodka Kultury w Serocku. Gości festy-
nu nakarmiło Koło Gospodyń Wiejskich 
w Skubiance przy pomocy zawodowego 
kucharza Marcina Ziółkowskiego. Pod-

czas festynu odbywał się konkurs: Kup 
jedzenie - spełnij marzenie”.  Dziękujemy 
wszystkim za dobrą zabawę.    

Sołtys Marek Biliński, Rada Sołecka
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Serock po raz trzeci laureatem XIII Turnieju Wiedzy 
Turystyczno – Ekologicznej o Obszarze Związku 
Gmin Zalewu Zegrzyńskiego 

III Zegrzyński Rajd Rowerowy

Dnia 6 czerwca 2014 roku w Radzymiń-
skim Ośrodku Kultury i Sportu odbył się fi-
nał XIII Turnieju Wiedzy Turystyczno-Eko-
logicznej o obszarze Związku Gmin Zalewu 
Zegrzyńskiego ”- dofinansowany ze środków 
unijnych w ramach PO Ryby 2007 – 2013.

Organizatorem tej cyklicznej imprezy był, 
podobnie jak w latach ubiegłych, Związek 
Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, któremu prze-
wodniczy Sylwester Sokolnicki - Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock, pod honorowym pa-
tronatem  Mazowieckiego  Kuratora Oświaty. 
Bezpośredniej organizacji etapu finałowego 
podjęła się gmina Radzymin, w imieniu któ-
rej realizował to zadanie Pan Michał Kamiń-
ski – dyrektor Biblioteki w Radzyminie.

W szranki stanęło 7 drużyn z gmin: Dą-
brówka, Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, 
Radzymin, Serock, Wieliszew, wchodzących 
w skład Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskie-

go. Uczestnicy wykazali się wiedzą ze znajo-
mości rejonu w zakresie krajoznawstwa, tu-
rystyki, historii poszczególnych gmin, a także 
z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa 
w tym uprawiania turystyki, aktywnych form 
wypoczynku, podstawowej wiedzy żeglarskiej. 
W ramach zadania praktycznego uczestnicy 
przygotowali własnoręcznie wykonany folder 
o swojej gminie i zaprezentowali go, a następ-
nie namalowali specjalnymi farbami podko-
szulkę i czapkę promującą gminę.

Po zaciętej ale szlachetnej rywaliza-
cji między drużynami wyniki ogłosiło jury 
w składzie: Cezary Wnuk – Przewodniczący, 
Halina Grzelak, Władysław Kolatorski, Anna 
Rasińska, Maciej Budek.

I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum 
im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej 

1 czerwca 2014 r. w dniu dziecka odbyła 
się kolejna, już III edycja Zegrzyńskiego Raj-
du Rowerowego, którego organizatorem był 
Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z sie-
dzibą w Legionowie – bezpośrednio Halina 
Kolibabska, przy współpracy pracowników 
z gmin położonych na obszarze Związku. 
Uczestniczyły w nim całe rodziny rodzice 
z dziećmi jadącymi na rowerach jako pełno-
prawni uczestnicy oraz małymi dziećmi na 
fotelikach rowerowych z 6 gmin należących 
do Związku, mieszkańcy Warszawy oraz gru-
pa z Pułtuska i Wyszkowa.

Tegoroczny Zegrzyński Rajd Rowerowy 
był promowany w dwóch wydaniach „Progno-
zy Pogody” w Telewizji Regionalnej Warszawa. 
Grupa wyjeżdżająca z Radzymina prowadzo-
na przez p. Cezarego Wnuka zaprezentowała 
w jaki sposób należy przygotować się do rajdu 
rowerowego, natomiast p. Agnieszka Gawiń-

ska prowadząca grupę z Nieporętu szczególną 
uwagę zwróciła na bezpieczeństwo rowerzy-
stów (przeprowadzili ją strażnicy gminni), 
zwłaszcza przy przekraczaniu ruchliwej trasy 
nad Jezioro Zegrzyńskie.

Zadanie to wpisuje się w ogólnopolską 
akcję „Polska na rowery”, którego celem jest 
wypoczynek na świeżym powietrzu, na łonie 
przyrody, integracja uczestników z gmin nale-
żących do Związku, jak też promocja obszaru 
objętego LSR dla Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Zalew Zegrzyński”. Jest ono jednym z eta-
pów Przedsięwzięcia pn. „Budowanie marki 
Jezioro Zegrzyńskie”, które jest współfinanso-
wane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
programu PO RYBY 2007 – 2013.

Finał rajdu nastąpił na rynku w Serocku, 
gdzie około godziny 14.00., podczas odby-
wających się tu gminnych obchodów Patro-
na Miasta pn. „Wojciechowe Świętowanie”. 

Wszyscy uczestnicy posilili się w stoisku ga-
stronomicznym, dla nabrania sił na podróż 
powrotną, w oparciu o talon, który zapewnił 
organizator. Uczestnicy z najbardziej odda-
lonych gmin: Radzymin, Dąbrówka, Jabłon-
na część podróży powrotnej odbyli statkami 
Albatros i Jagodowy Ryś, kursującymi dla 
uczestników rajdu.

Uczestnikowi o najniższym PESELU – 
Panu Zygmuntowi Kozłowskiemu z Pułtuska 
i najmłodszemu 6–letniemu cykliście – Ja-
kubowi Zwierzewiczowi z Warszawy Prze-
wodniczący Zarządu Związku Gmin Zalewu 
Zegrzyńskiego Sylwester Sokolnicki wręczył 
nagrody w postaci zestawu naprawczego, 
licznika, oświetlenia i lekkiego turystycznego 
plecaka. W tym roku nagrody powędrowały 
do uczestników spoza Związku Gmin Zalewu 
Zegrzyńskiego.

Halina Kolibabska

Dzięki znajomościom w Niebie i innych 
„instytucjach” tego szczebla, po wielkiej ule-
wie poprzedzającej sobotę 7. czerwca, na No-
wowiejską ziemię spłynęły ogrzewające ciało 
i duszę złociste promienie naszej Życiodajnej 
Gwiazdy.

Z inicjatywy posła Powiatu Legionow-
skiego Zenona Durki i członków Stowarzy-
szenia Sympatyków Nowej Wsi oraz przy 
pomocy Ośrodka Kultury Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku, tego dnia odbył się 
w Nowej Wsi pierwszy Koncert poetycko-
-muzyczny „Pod Brzozami”; plenerowa 
atrakcja, która swym charakterem prze-
łamała panujący stereotyp o możliwości 
zorganizowania i zainteresowaniu tego ro-

dzaju imprezami kulturalnymi środowisko 
wiejskie.

 Na boisku sportowym Sokolik w cieniu 
brzóz i sosen, w blasku zachodzącego słońca 
muzycy, poeta i deklamatorzy przedstawili 
kilkanaście utworów, które zachwyciły chłon-

Pierwszy koncert poetycko-muzyczny
„Pod brzozami” u NowoWiejskich

ne dusze zebranych dość licznie słuchaczy. 
Wśród wykonawców, którzy uświetnili kon-
cert, znaleźli się: Sandra Gembala – młoda 
piosenkarka z Rynu, Ewa Stradomska – pia-
nistka i wokalistka, Mateusz Dobrowolski 
– pianista, Małgorzata Bartyzel – była po-
słanka, deklamatorka, Magdalena Kawala 
– skrzypaczka, Mariusz Kosmala – poeta, 
Agata Steczkowska – pianistka, kompozytor-
ka, Marcin Steczkowski – saksofonista, Zenon 
Durka – kompozytor, pianista i piosenkarz.

 Wszystkim wykonawcom, którzy wystą-
pili charytatywnie oraz osobom wspierającym 
naszą imprezę serdecznie dziękujemy. 

Darek Stradomski
Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi

w  składzie:  Izabela Kolon, Oliwia Śniadała, 
Klaudia Szymańska, Anna Pińczuk. Drużyna, 
którą przygotowała do turnieju pani Magda-
lena Olkowska - po raz drugi laureat Turnieju 
na przestrzeni ostatnich trzech lat - zdobyła 
nagrodę główną  (tablety dla każdego z czte-
rech uczestniczek).

II miejsce zajęła drużyna z Publicznego 
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dą-
brówce w składzie: Olga Malinowska, Urszula 
Jabłońska, Natalia Rossa, Patryk Stankiewicz, 
których opiekunką była Monika Rossa. W na-
grodę otrzymali aparaty fotograficzne firmy 
Nikon.

III miejsce wywalczyła sobie drużyna
z Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Wieliszewie w składzie: Julian Kwiatkow-
ski, Natalia Mostowiec, Aleksandra Mięgoć, 

Joanna Lepa, których opiekunem był Bogu-
mił Makowski. Nagrodą dla nich były MP-4.

Dla dyrektorów szkół, których druży-
ny zajęły trzy pierwsze miejsca przypadły 
w udziale puchary.

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody 
pocieszenia w postaci zegarków sportowych.

Nagrody dla wszystkich uczestników wrę-
czył także Prezes „Lokalnej Grupy Rybackiej 
Zalew Zegrzyński” Pan Edward Trojanowski.        

Czas w hali sportowej upływał przy do-
brej, młodzieżowej muzyce, a na koniec po 
rozstrzygnięciu wszyscy posilili się obiadem.

Turniej, jako cykliczna impreza organizo-
wana przez Związek Gmin Zalewu Zegrzyń-
skiego  jest sprawdzoną formą popularyzacji 
wśród młodzieży szkolnej wiedzy o regionie. 
Bardzo przydatną była, poprzedzająca etap 
regionalny, wycieczka po terenie. Dzięki niej 
młodzież poznała funkcjonowanie zapory 
w Dębem, z bliska obejrzała zabytki histo-

ryczne i ekologiczne, nauczyła się rozróżniać 
gatunki drzew i orientować w terenie. Turniej 
pomaga zwiększyć aktywność poznawczą, ale 
przede wszystkim integruje młodzież z gmin 
należących do Związku. Z pewnością przy-

niósł wszystkim, szczególnie uczestnikom, 
dużo emocji jak też dobrej zabawy.

Halina Kolibabska
Kierownik biura

Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
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Informacje o I serockim triathlonie po-
jawiały się od kilku miesięcy na stronach in-
ternetowych i portalach społecznościowych, 
budząc zainteresowanie zawodników i miesz-
kańców. Zbliżał się powoli termin imprezy, 
jakiej jeszcze w Serocku nie było. Mieszkańcy 
powiadamiani przez organizatora (Friends 
of Sports) o mających nastąpić w niedzielę,
15 czerwca, utrudnieniach komunikacyjnych 
na terenie miasta i gminy Serock zwykle oka-
zywali wyrozumiałość oraz zainteresowanie 
spodziewanym przybyciem 230 IRONMA-
NÓW.  Tylu  bowiem zapowiedziało swój start 
w serockich wyścigach triathlonowych. Już 
14 czerwca w sobotę, wieczorem przygoto-
wano dla nich wygrodzoną w pobliżu rynku 
i strzeżoną w nocy strefę zmian, w której do 
19:30 zobowiązani regulaminem zawodów, 
musieli pozostawić rowery. Tego wieczora 
czekało ich jeszcze na terenie Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji odebranie pakietów startowych
w biurze zawodów, odprawa i pasta party 
– czyli kaloryczny, „makaronowy” posiłek.
A potem sen, w którymś z 20 serockich ośrod-

ków lub hoteli i wczesna pobudka, by zjeść 
posiłek na 3 godziny przed startem do wyści-
gu pływackiego w Jeziorze Zegrzyńskim.

Na długo przed planowanym startem do 
pierwszego wyścigu pływackiego ½ IM (iron-
mena) – na dystansie 2 km – molo i plaża 
zapełniały się kibicami, wśród których byli 
przyjaciele i rodziny zawodników. Gdy 30 
śmiałków - odzianych w neoprenowe pianki 
- w chłodny, pochmurny poranek wchodziło 
do zimnej wody, widzowie na ich widok do-
stawali zapewne „gęsiej skórki”. Niedługo po 
starcie z wody opodal mola i dwukrotnym 
pokonaniu oznaczonego bojami odcinka tra-
sy oklaskiwaliśmy ich gdy wybiegali po macie 
antypoślizgowej z wody. Zrzucając okulary 
i czepki, jedni boso inni w pospiesznie zało-
żonych na mokre stopy butach, biegli w górę 
skarpy nadnarwiańskiej do strefy zmian. Tam 
po szybkim przebraniu w strój kolarski cze-
kał ich 90 kilometrowy wyścig (4 pętle po 
22,5 km). Trudny i wymagający ciągłej uwa-
gi i koncentracji zawodników, gdyż odbywał 
się w ruchu kołowym po ruchliwych drogach 

gminnych. Dzięki pomocy policji (z KPP 
Legionowo i KP Serock), wojska (żołnierzy 
z GSŁiI w Zegrzu), wolontariuszy i empa-
tycznych kibiców, którzy starali się uprzedzać 
zawodników o nawrotach, niebezpieczeń-
stwach i utrudnieniach udało się sytuacje nie-
bezpieczne ograniczyć do minimum.

W czasie, gdy 30 zawodników pokony-
wało własne zmęczenie i 90-kilometrowy 
dystans rowerowy, na plaży pojawiła się nie-
mal 200 osobowa grupa zawodników, którzy 
zapisali się do udziału w wyścigach ¼ IM. Ta 
wielka grupa uśmiechniętych pań i panów 
czas przed startem spędzała na pomaganiu 
innym zawodnikom w zapinaniu strojów 
pływackich, smarowaniu kremami, dawaniu 
mniej doświadczonym ironmenom ostatnich 
rad i rozgrzewce.

A potem zaczęło się niezwykłe widowi-
sko, gdy na powierzchni wody migały setki 
pomarańczowych czepków, spod których 
chwilami wynurzały się twarze zawodników, 
a ramiona wyglądające jak czarne skrzydła 
ptaków cięły wodę raz po raz, by jak najszyb-

I TRIATHLON SEROCKI
 - 230 ludzi z żelaza pływało, jechało na rowerach

 i biegało w czasie niezwykłych zawodów

ciej pokonać dystans 1 kilometra. Zawodnicy 
nie pozwolili zbyt długo cieszyć się tym pięk-
nym widokiem i wkrótce, ku zdziwieniu wi-
dzów oczekujących przy wyjściu z wody, po-
jawiły się jako pierwsze niczym nimfy wodne 
dwie piękne zawodniczki. W ślad za nimi 
wybiegali z wody kolejni zawodnicy kierując 
się do strefy zmian, by wyruszyć rowerami na 
dystans 45 km (2 pętle). Wszyscy zawodnicy 
pokonywali tę samą trasę mijając się wielo-
krotnie na kolejnych jej pętlach. Widzowie 
odróżniali zawodników startujących na ½ IM 
od startujących na1/4 IM po niebieskich nr 
startowych, gdyż ci drudzy mieli nr na poma-
rańczowym tle.

Po wyczerpującym wyścigu kolarskim 
czekała na zawodników urokliwie położona, 
w dużej części nad brzegiem jeziora, trasa bie-
gowa - odpowiednio ponad 21 km dla ½ IM 
i ponad 10,5 km dla ¼ IM. Zawodnicy z pew-
nością długo będą wspominać nie tylko nad-
rzeczne krajobrazy, ale również niekończący 
się, stromy podbieg schodami w Ośrodku 
Instytutu Rozwoju Biznesu – tu wyznaczono 
bowiem „nawrotkę” ulicą Wyzwolenia w kie-
runku centrum miasta, gdzie na rynku przy 
ratuszu czekała na Ironmenów meta oraz po-
siłek i rekreacja w strefie finiszera.

Oczekujący na zawodników kibice tak na 
rynku, jak i na trasie wyścigów, dopingowa-

li zawodników krzycząc np.: „Dajesz, dajesz, 
dalej będzie lepiej J”, „Dasz radę synku!”, 
„Super, super tato!”, „Jesteś the best”, klaskali 
i robili dużo hałasu mobilizującego zmęczo-
nych ludzi z żelaza. W punktach odżywczych 
rozstawionych na trasach wyścigów o zawod-
ników troszczyli się harcerze - wolontariusze 
z hufca ZHP z Makowa Mazowieckiego. Mieli 
oni również swój namiot na rynku, gdzie tuż 
obok, gospodynie z Dosina i Stowarzyszenia 
„Woda i Wiatr” serwowały zgłodniałym kibi-
com własnoręcznie przygotowane pyszności. 
W trakcie wielogodzinnego oczekiwania na 
zakończenie triathlonu i dekorację zawod-

ników zapowiedzianą na godz.15:30, można 
było nie tylko oglądać pokaz Zumby, lecz 
spróbować własnych sił w tańcu pod okiem 
instruktorki.

Gdy przyszła pora na ogłoszenie wyników 
zawodów, Marcin Fabiszewski z Friends of 
Sports, jako główny autor tego pozytywnego, 
sportowego zamieszania oraz Sylwester So-
kolnicki, Burmistrz Miasta i Gminy Serock, 
jako gospodarz gminy i fundator pucharów 
będących nagrodami burmistrza, udekoro-
wali zwycięzców na podium.

Co prawda, to nie sportowe trofea czynią 
z nich Ironmanów lecz pragnienie pokony-
wania własnych słabości i ograniczeń dzięki 
żmudnym, długotrwałym i systematycznym 
treningom oraz odpowiedniej diecie. Mamy 
jednak nadzieję, że pamiątkowe medale, 
które otrzymali wszyscy zawodnicy, statuet-
ki i puchary, a także mnóstwo zdjęć zostaną 
miłą pamiątką z serockich zawodów triath-
lonowych.

Dziękujemy organizatorom, współor-
ganizatorom, sponsorom, policji, wojsku, 
harcerzom i wolontariuszom za udział
w realizacji pierwszych zawodów triathlo-
nowych w Serocku. Gratulujemy zwycięz-
com, dziękujemy zawodnikom i kibicom
i zapraszamy za rok.

Beata Roszkowska



24 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

warsztaty rzemieœlnicze na podgrodziu

13 lipca 2014
Skwer Litewski (Bulwar Nadnarwiañski)

od godz. 14.00

OSADA S£OWIAÑSKA - pokazy walk, nauka fechtunku,
nauka tañca, garncarstwo, pszczelarstwo, stoiska
promocyjne, rêkodzie³a artystyczne, swojskie jad³o

Miejsko-Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Serocku

organizatorzy: partnerzy medialni:


