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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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Lipiec zachłysnął się upałem
rozpalił niebo do białości, 

rumiankom oczy wypłowiały,
sośniak się młodą szyszką pokrył.

Piękny ten nasz lipiec taki z dzieciństwa.... ciepły, pełen zapachów i beztroski...

Zrobiło się nastrojowo i nostalgicznie a tymczasem pierwszy miesiąc wakacji już za nami. 
Lipiec to tradycyjnie już czas, w którym dzieje się wiele. Miesiąc pełen propozycji sportowych 
i kulturalnych. W bieżącym numerze zapraszamy do przeczytania relacji z Kupalnocki i Bar-
barki, najważniejszych naszych letnich eventów. Kupalnocka zaczarowała nas swoją magią, 
muzyką i ferią barw, Barbarka sprawiła, że mogliśmy odbyć podróż do przeszłości, do naszych 
serockich korzeni i wziąć udział w warsztatach rzemieślniczych na podgrodziu. Pełnia lata to 
taki okres, kiedy to nawet w małych miejscowościach naszej gminy dzieją się wspaniałe impre-
zy, w numerze polecamy relacje z takich wydarzeń oraz zaproszenia na te, które odbędą się w 
najbliższym czasie. W bieżącym informatorze zapraszamy do obejrzenia wystaw, które zor-
ganizujemy w ratuszu, „Kupalnocka”, „Historia miejsc i ludzi” oraz „Fotografie z Powstania 
Warszawskiego” a także pokażemy naszym czytelnikom najpiękniejsze ogrody  mieszakńców, 
te, które zwyciężyły w dorocznym konkursie „Moja posesja – moja pasja”. Poza tym wiele 
aktualnych i ważnych informacji – zapraszamy do lektury!
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Aktualności
ZAPRASZAMY NA
SPONSOROWANE REJSY 
PO JEZIORZE
ZEGRZYŃSKIM
„ALBATROSEM”

Inwestycje gminne

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 odpocząć 
i poznać uroki regionu Jeziora Zegrzyńskiego.

ROZBUDOWA SYSTEMU WODNO – 
KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMI-
NY SEROCK

Projekty sieci kanalizacji wraz z prze-
pompownią ścieków w Serocku

Na zlecenie gminy został opracowany pro-
jekt sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący uli-
ce Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuską, 
Sadową, Zieloną, Jabłoniową, Milewskiego 
oraz Oleńki w Serocku. W ramach projektu 
został zaprojektowany kanał grawitacyjny z rur 
PVC o średnicy  200 mm (L=1573 mb), ka-
nał grawitacyjny z rur PE o średnicy 250 mm
(L = 360 mb),  przyłącza z rur PVC o średnicy 
160 mm (L= 887 mb) oraz podwójny rurociąg 
tłoczny 2 x PE o średnicy 90 mm (2x305mb). 
W ramach projektu zostało zaprojektowanych 
97 przyłączy kanalizacyjnych. Projekt zakłada 
odprowadzenie ścieków z ulicy Zielonej do ist-
niejącej sieci kanalizacji sanitarnej  we wschod-
niej części ulicy Zielonej. Rurociąg zbierający 
ścieki z ulicy Pułtuskiej zostanie włączony do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na skrzy-
żowaniu ulic Pułtuskiej i Zielonej. Natomiast 
ścieki z ulic  Kuligowskiego, Nodzykowskiego, 
Sadowej, Jabłoniowej, Milewskiego, Oleńki 
spłyną grawitacyjnie do przepompowni ście-
ków, która zostanie zlokalizowana na terenie 
działki nr ew. 40/2 obręb 3 przy skrzyżowa-
niu ulic Nodzykowskiego i Milewskiego, stąd 
przewodem tłocznym ulicą Nodzykowskiego 
zostaną odprowadzone do istniejącego kanału 
grawitacyjnego w ulicy Traugutta. Ponadto ze 
względu na ukształtowanie terenu do trzech 
posesji przy ulicy Oleńki zaprojektowano trzy 
przydomowe pompownie ścieków. Koszt bu-
dowy określony na podstawie kosztorysów 
inwestorskich to 2 317 410,49 zł. Zakres pro-
jektu przedstawiono kolorem brązowym na 
mapce poniżej. 

W ramach tej samej umowy firma Biuro 
Projektowo – Inwestycyjne Zygmunt Lisow-
ski z miasta Chełm opracowała projekt sieci 
kanalizacji w ulicy Krasińskiego w Serocku. 
W ramach tego projektu został zaprojekto-
wany kanał grawitacyjny o średnicy 200 mm
(L = 274 mb) oraz przyłącza kanalizacyj-
ne o średnicy 160 mm (L=194,5mb). W ra-
mach projektu zostało zaprojektowanych
20 przyłączy kanalizacyjnych. Wartość bu-
dowy zgodnie z opracowanym kosztorysem 
inwestorskim to 289 817,13 zł. Budowa sieci 
na podstawie opracowanych  projektów prze-
widziana jest na lata 2014-2017. 

 
Budowa sieci wodociągowej w Izbicy

dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance dofinansowana 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w formie pożyczki, w kwocie 85 000 zł

W czerwcu br. zakończyliśmy  prace przy 
budowie sieci wodociągowej w Izbicy i Ja-
chrance dofinansowanej przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie w  formie pożycz-
ki,  w kwocie  85 000  zł. Całkowita wartość 
robót budowlanych to koszt w wysokości 
141 450 zł. Budowa została zrealizowana na 
podstawie projektów opracowanych na zle-
cenie mieszkańców i przekazanych do re-
alizacji gminie. Prace obejmowały budowę 
924 mb sieci wodociągowej w ulicy Wspólnej 
w Jachrance (włączenie do istniejącego wo-
dociągu) oraz w ulicach Zachodniej, Cykady, 

Modrzewiowej i Wiejskiej w Izbicy. W ulicy 
Zachodniej został wybudowany wodociąg 
średnicy 160 mm, natomiast w pozostałych 
ulicach o średnicy 110 mm. Dofinansowanie 
z WFOŚiGW zostało udzielone gminie w for-
mie pożyczki z preferencyjnym oprocentowa-
niem z możliwością częściowego umorzenia. 

Budowa kanalizacji w Borowej Górze 
i Stasim Lesie

Trwają prace przy budowie sieci kanaliza-
cji w Borowej Górze i Stasim Lesie. Obecnie 
prace prowadzone są w ulicy Długiej i wzdłuż 
ulicy Nasielskiej. W dniach 10-11 lipca br. zo-
stało wykonanych sześć przejść poprzecznych 
w ulicy Nasielskiej. Za powstałe  utrudnienia 
przepraszamy. 

MIASTO I GMINA SEROCK 
PRZYJAZNA RODZINOM 
WIELODZIETNYM

27 maja podczas 
spotkania w Pała-
cu Prezydenckim,
w którym udział wzię-
ła Para Prezydenc-
ka, Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock Sylw-
ster Sokolnicki ode-
brał podziękowanie dla 
Miasta i Gminy Serock 
za wprowadzenie Serockiej Karty Dużej Ro-
dziny 3+.

II BEZPIECZNY PIKNIK
NAD JEZIOREM
ZEGRZYŃSKIM

29 czerwca 2014 roku na terenie ho-
telu Pan Tadeusz zorganizowany został
II Bezpieczny Piknik nad Jeziorem Zegrzyń-
skim. Celem imprezy było propagowanie 
bezpiecznego wypoczynku nad akwenami 
wodnymi oraz promocja regionu położone-

Budowa sieci wodociągowej w Dębem, 
Woli Kiełpińskiej, Szadkach oraz budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ja-
dwisinie 

Korzystając, z przerwy wakacyjnej trwa-
ją prace przy budowie sieci wodociągowej
w Woli Kiełpińskiej na terenie szkoły. Równo-
legle prowadzone są prace w drodze gminnej 
w kierunku Woli Smolanej. Natomiast od po-
łowy lipca  rozpoczęły się prace przy budowie 
sieci wodociągowej w mijscowości Dębe. 

go nad Jeziorem Zegrzyńskim. Na uczestni-
ków przedsięwzięcia czekało wiele atrakcji 
przygotowanych m.in. przez Urząd Miasta 
i Gminy Serock – Referat Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo Po-
wiatowe w Legionowie, Kapitana Wyderkę, 
czy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we w Legionowie. Nie zabrakło również pro-
pozycji aktywnego spędzenia czasu – rejsów 
tramwajem wodnym, przejażdżek quadami
i kucykami.

Warto dodać, że z większości atrakcji 
można było skorzystać bezpłatnie. Impreza 
zakończyła się o godzinie 18.00.
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Rada Miejska w Serocku udzieliła Burmistrzowi 
Miasta i Gminy absolutorium

30 czerwca podczas LI sesji Rady Miej-
skiej w Serocku, po zaprezentowaniu przez 
Skarbnika Miasta i Gminy Serock Monikę 
Ordak sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2013 rok i przedstawieniu pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
pod głosowanie poddano uchwałę Nr 470/
LI/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Se-
rock za 2013 rok. W głosowaniu udział 
wzięli wszyscy radni, za przyjęciem uchwa-

ły głosowało 10 radnych, przeciw – 5 z klu-
bu radnych Porozumienie i Dialog.

Przyjęciem uchwały Nr 471/LI/2014 Rady 

Budowa parkingu przy ul. Juzistek
w Zegrzu

Trwają prace związane z budową parkin-
gu przy ul. Juzistek w Zegrzu. 

W ramach zadania przewiduje się wyko-
nanie 69 miejsc parkingowych wraz z jezd-
niami manewrowymi w technologii betono-
wej kostki brukowej oraz  budowę oświetlenie 
terenu parkingu.

Planowany termin przekazania parkingu 
do użytkowania zaplanowano na koniec lipca 
2014 r. Przebudowa ul. Warszawskiej i Pułtu-

skiej w Serocku
Wykonawca przebudowy ul. Warszaw-

skiej i Pułtuskiej w Serocku przystąpił już do 
realizacji drugiego etapu robót tj. do budowy 
chodnika, zjazdów oraz zatoki autobusowej 
zlokalizowanych po zachodniej stronie uli-
cy Pułtuskiej na odcinku od ul. Zielonej do 
ul. Czeskiej, oraz remontu chodnika istnie-
jącego po wschodniej stronie ul. Pułtuskiej.
W ramach zadania przewiduje się również 
przeprowadzenie renowacji rowów wraz z bu-
dową przepustów i elementów odwodnienia. 

Termin zakończenia robót brukarskich 
przewidziano na jesień 2014 r. 

Już po raz siódmy mieszkańcy naszej 
gminy mają możliwość bezpłatnego przeka-
zania do utylizacji odpadów zawierających 
azbest, pochodzących najczęściej ze zde-
montowanych pokryć dachowych. Zadanie 
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
z terenu Miasta i Gminy Serock w 2014 
roku” realizowane jest w przy znacznym 
udziale środków pochodzących z budżetu 
gminy, przy wsparciu finansowym w wyso-
kości 6.750 zł. z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz 6.750 zł. z Narodowego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Odbiorem eternitu, zgodnie z umową za-

wartą z gminą zajmuje się Firma Środowisko
i Innowacje Sp. z o.o.

Łączna kwota w wysokości 51.990 zł prze-
znaczona na realizacje zadania pozwoli na od-
biór i przekazanie do utylizacji przeszło 100 ton 
eternitu. W latach 2008 – 2013 z terenu gminy, 
dzięki dotacji przekazane zostało do unieszko-
dliwienia już przeszło 600 ton eternitu.

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie 
złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane 
bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji 
do składania wniosków na 2015 rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 
lub na stronie internetowej www.serock.pl
w zakładce dokumenty i wnioski – ochrona 
środowiska.  

Informacje można uzyskać w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,  
pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40.

 
Referat Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa

Rozpoczął się odbiór eternitu
z terenu Miasta i Gminy Serock

Relacja z LI sesji Rady Miejskiej
W dniu 30 czerwca 2014 r. odbyła się

LI sesja Rady Miejskiej w Serocku. Po przed-
stawieniu przez Przewodniczącego i Burmi-
strza informacji o działalności między se-
sjami oraz złożeniu przez radnych zapytań 
i interpelacji, przystąpiono do rozpatrywa-
nia przedłożonych przez Burmistrza projek-
tów uchwał.

W pierwszej kolejności zostały roz-
patrzone projekty uchwał dotyczące upo-
ważnienia Burmistrza do złożenia wniosku 
o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
Oś Priorytetowa I - Gospodarka wodno - 
ściekowa oraz przyjęcia do realizacji przed-
sięwzięć związanych z rozbudową kanali-

zacji sanitarnej w Serocku oraz na terenie 
gminy Serock.

Ważnym punktem porządku obrad se-
sji była podjęta przez Radę Miejską uchwała 
w sprawie połączenia samorządowych insty-
tucji kultury - Ośrodka Kultury w Serocku 
oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Serock. W 2013 r. radni wyrazili zamiar po-

łączenia ww. instytucji. Połączenie ww. insty-
tucji w jedną samorządową instytucję kultury 
o nazwie Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku nastąpi z dniem 1 stycznia 2015 r. 
Radni przyjęli uchwałę przy 11 głosach za, 
2 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzyma-
ło się od głosu.

W związku z wnioskiem Komendanta 
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 
w Zegrzu, Rada Miejska wyraziła zgodę na 
wykorzystanie herbu gminy Miasto i Gmina 
Serock na odznace pamiątkowej 26 Wojsko-
wego Oddziału Gospodarczego.

Z inicjatywy Burmistrza podjęta została 
również uchwała określająca zasady dofinanso-
wania wymiany systemów grzewczych na sys-
temy proekologiczne na terenie gminy Miasto 
i Gmina Serock. Zgodnie z uchwałą dofinan-
sowanie będzie wynosiło 3.000 zł. Przedmio-
towa uchwała wpłynie na wzrost zainteresowa-
nia wymianą przestarzałych, nieekologicznych 
systemów grzewczych i docelowo będzie miała 
wpływ na poprawę jakości powietrza w gmi-
nie. Uchwała została przyjęta przy 13 głosach 
za i 2 głosach wstrzymujących.

Wprowadzono również zmiany w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Miasta i Gmi-
ny Serock na lata 2014-2021 oraz zmiany 
w budżecie gminy w 2014r. Zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej polegały przede 
wszystkim na dostosowaniu nakładów finan-
sowych w poszczególnych latach w określo-
nych przedsięwzięciach. Wprowadzone zo-
stało także nowe przedsięwzięcie „Odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości z terenu Miasta i Gminy Serock” 
w związku z potrzebą ogłoszenia nowego 
przetargu na odbiór odpadów komunalnych 
na lata 2015-2016. Zmiany w budżecie doty-
czyły wprowadzenia i przekazania otrzyma-
nych dotacji do jednostek organizacyjnych 

gminy. Zabezpieczone zostały środki na za-
danie związane z usuwaniem i unieszkodli-
wianiem azbestu na terenie gminy Serock, 
jak również na remont placu zabaw na osie-
dlu Nowy Świat w Serocku. Za przyjęciem 
ww. uchwał głosowało 11 radnych, natomiast
4 radnych- członków Klubu Radnych „Poro-
zumienie i Dialog” wstrzymało się od głosu.

Następnie przystąpiono do realizacji punk-
tu porządku obrad dotyczącego przyjęcia spra-
wozdania finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 
2013 r. oraz udzielenia Burmistrzowi absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

W swoim wystąpieniu Burmistrz podkre-
ślał, że rok 2013 można uznać za rok dobry 
pod względem finansowym i gospodarczym. 
Gmina pozyskała 5.650.000zł ze środków ze-
wnętrznych, w tym 4.328.961,15zł stanowiły 
środki pochodzące z Unii Europejskiej.

W 2013 r. na wydatki inwestycyjne gmina 
poniosła kwotę 8.975.940,44zł. Do najważniej-
szych inwestycji należy zaliczyć budowę sieci 
wodociągowej w Wierzbicy, budowę kanaliza-
cji sanitarnej w Jadwisinie na ul. Dojazdowej 
i ul. Okrężnej oraz na ul. Dworkowej i ul. Sza-
niawskiego wraz z przepompownią ścieków. 
Największą inwestycją rozpoczętą w ubiegłym 
roku była budowa sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej w rejonie Borowej Góry i Stasiego 
Lasu. W 2013 r. były również realizowane in-
westycje drogowe związane z przebudową ulic 
czy budową chodników. Ważną inwestycją za-
kończoną w 2013r. była budowa budynku wie-
lorodzinnego w Jadwisinie, w ramach której 
przekazano do użytkowania 20 mieszkań.

Warto podkreślić, że gmina Serock za 
2013 r. za swoją działalność otrzymała nastę-
pujące wyróżnienia: Gminny Lider Recyklin-
gu, Samorządowy Lider Edukacji oraz Spor-
towa Gmina.

Następnie Burmistrz podziękował rad-
nym Rady Miejskiej z Przewodniczącym 
Rady na czele, sołtysom, radom sołeckim, dy-
rektorom jednostek organizacyjnych, kierow-
nikom, urzędnikom oraz wszystkim osobom, 
które pracowały na dobry wynik finansowy 
za rok 2013.

 Po przedstawieniu stanowisk stałych Ko-
misji Rady Miejskiej, które pozytywnie zaopi-
niowały sprawozdanie z wykonania budżetu, 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta 
Kaczmarska odczytała wniosek Komisji doty-
czący udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Serock absolutorium za 2013 r.

Stanowisko w sprawie sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2013 r. w imieniu 
Klubu Radnych „Porozumienie i Dialog” 
przedstawiła Przewodnicząca Klubu Rad-
nych Grażyna Woźnicka. Klub negatywnie 
ocenił sprawozdanie z wykonania budżetu 
i był przeciwny podjęciu uchwały  o udziele-
niu Burmistrzowi absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu za 2013 r.

 W następnej kolejności przystąpiono do gło-
sowania nad uchwałą w sprawie udzielenia Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. Za udzie-
leniem absolutorium głosowało 10 radnych,
5 radnych – członków Klubu Radnych „Porozu-
mienie i Dialog” głosowało przeciw.

Po zakończeniu głosowania Burmistrz 
podziękował za udzielone absolutorium.

W punkcie dotyczącym spraw różnych 
radni i sołtysi zgłosili bieżące problemy, na 
które odpowiedź zostanie udzielona w formie 
pisemnej.

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

Referat Obsługi Rady Miejskiej
 i Spraw Prawnych

Miejskiej w Serocku udzielono Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2013 rok. Podobnie jak 
powyżej za udzieleniem absolutorium głoso-
wało 10 radnych, przeciw – 5 z klubu radnych 
Porozumienie i Dialog.

Udzielenie absolutorium stanowi po-
zytywną ocenę organu stanowiącego gmi-
ny (Rady Miejskiej) dla działań burmistrza 
w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz 
gospodarności i celowości przy wykonaniu 
budżetu.

Referat Przygotowania
i Realizacji inwestycji
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Serock wśród 100 najlepszych
gmin miejskich i miejsko-wiejskich

Nie będzie już urzędowych zgód na 
zbiórki publiczne – to obywatele, a nie 
urzędnicy będą decydować o tym, jaka akcja 
dobroczynna warta jest wsparcia – a w pod-
jęciu decyzji, jaką akcję wesprzeć, pomoże 
im przejrzysty, ogólnopolski portal inter-
netowy ZBIÓRKI.GOV.PL. Nowa ustawa 
o zbiórkach publicznych została opubliko-

wana 17 kwietnia 2014 r. i wejdzie w życie 
po 3 miesiącach.

Nowa ustawa dotyczyć będzie tylko ta-
kich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu 
środków a darczyńca pozostaje anonimowy.

1) Zbieranie na dobre cele przez prze-
lewy na konto – gdzie przepływ pieniędzy 
jest rejestrowany – nie będzie podlegało 

regulacji dotyczącej zbiórek publicznych.
2) Także dla tych zbiórek – organizowa-

nych w przestrzeni publicznej, gdzie darczyń-
ca i zbierający nie znają się. 

3) Teraz informacje o zbiórkach i spra-
wozdania z nich przechowywane są w urzę-
dzie. Na mocy nowej ustawy będą dostępne 
online dla wszystkich.

Zbiórki publiczne po nowemu – zmiana od 18 lipca br.

Gazeta Rzeczpospolita w numerze z 15 lip-
ca 2014 r. opublikowała wyniki jubileuszowej, 
10. edycji Rankingu Samorządów. Samorządy, 
które poddały się ocenie zostały podzielone 
na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, 
gminy miejskie i miejsko -wiejskie oraz gminy 
wiejskie. Przypomnijmy, że na podstawie po-
działu terytorialnego kraju  z 1999 r., w Polsce 
istnieje ogółem 2.489 gmin, w tym 318 gmin 
miejskich, 567 miejsko-wiejskich (łącznie 885) 
oraz 1.604 gmin wiejskich.

Wśród 100 najlepszych gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich, laureatem - jako jedyna 
gmina z powiatu legionowskiego - został Se-
rock, sklasyfikowany na pozycji 71 (w roku 
20013 nasza gmina zajęła 89 miejsce). Na-
tomiast wśród gmin wiejskich, nie znalazła 
się żadna gmina z powiatu legionowskiego. 
Analizując wyniki, należy zauważyć, iż gmi-
na Serock w poszczególnych kryteriach wie-
lokrotnie przewyższała gminy, znajdujące się 
na wyższych pozycjach rankingu.

Rzeczpospolita przeprowadziła ranking 
w dwu etapach wybierając w pierwszym mia-
sta i gminy, które w najlepszy sposób zarzą-
dzały swoimi finansami w latach 2010-2013 
i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwe-

stowały – posłużono się na tym etapie danymi 
Ministerstwa Finansów dotyczącymi wszyst-
kich samorządów w Polsce mieszczących się 
w wybranych przez gazetę Rzeczpospolita 
kryteriach.

Do drugiego etapu zakwalifikowano 564 
samorządy. W grupie tej znalazły się 64 mia-
sta na prawach powiatu, 250 gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich oraz 350 gmin wiejskich.                             

Na podstawie ankiet wypełnionych przez 
samorządy, wzięto pod uwagę takie wskaź-
niki, jak np.: wsparcie dla rodzin – karta 
dużej rodziny; przeciwdziałanie bezrobociu; 
dynamika wzrostu wydatków majątkowych 
(pomniejszonych o środki unijne) w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca w latach 2010-
-2013; wartość środków unijnych (na jednego 
mieszkańca) jakie w latach 2010-2013 wpły-
nęły na rachunek budżetu gminy; indywi-
dualny wskaźnik zadłużenia, obowiązujący 
od 2014 r.; dynamikę wzrostu wydatków na 
administrację od 2009 r.; dynamikę wzrostu 
dochodów własnych w latach 2010-2013; re-
lację nakładów inwestycyjnych do przyrostu 
zadłużenia w latach 2010-2013; dynamikę 
wzrostu wydatków ogółem na jednego miesz-
kańca (w wybranych działach) w latach 2010-
-2012; transport i łączność; ochronę środowi-
ska; wykorzystanie Internetu do załatwiania 
spraw w urzędzie i wiele innych.

Wyniki rankingu z pewnością staną się 
wskaźnikiem do samooceny przez samorzą-
dy i wykorzystane zostaną do jeszcze bardziej 
racjonalnego planowania i gospodarowania 
środkami publicznymi.

Referat Komunikacji Społecznej

Na zaproszenie sołtysa Krzysztofa Zakol-
skiego Burmistrz Miasta i Gminy Serock Syl-
wester Sokolnicki spotkał się 20 lipca 2014 r. 
z mieszkańcami miejscowości Cupel oraz 
działkowiczami. W zebraniu wzięło udział 
ponad 40 osób.

Spotkanie było doskonałą okazją do omó-
wienia bieżących spraw i problemów nurtujących 
mieszkańców. Wiele pytań dotyczyło zabezpie-

czenia miejscowości przed powodzią. Burmistrz 
zapewnił mieszkańców, że urząd dokłada wszel-
kich starań, aby zapewnić  mieszkańcom bezpie-
czeństwo. Prace dotyczące podwyższenia wału 
przeciwpowodziowego oraz bagrowania Bugu 
zostały zaplanowane na rok 2015. Mieszkańcy 
zwracali również uwagę na problemy dotyczące 
oświetlenia ul. Starorzecznej i potrzebę czysz-
czenia rowów melioracyjnych. Poruszono rów-

nież sprawy związane z zagospodarowaniem 
funduszu sołeckiego. Wiele czasu poświęcono 
na omówienie zagadnień dotyczących poprawy 
nawierzchni ul. Arciechowskiej i Nadbużańskiej 
oraz zagospodarowania wałów.

Spotkanie, było ważne zarówno dla miesz-
kańców miejscowości jak i urzędników. Za 
wszelkie uwagi i sugestie bardzo dziękujemy.

Referat Komunikacji Społecznej

Spotkanie Burmistrza
z mieszkańcami miejscowości Cupel

W dniu 17 lipca 2014, w ratuszu odby-
ło się I posiedzenie Rady Seniorów Miasta
i Gminy Serock, zwołane zgodnie ze statutem 
rady, przez burmistrza Sylwestra Sokolnickie-
go. W czasie tego spotkania Rada ukonsty-
tuowała się wybierając na przewodniczącego 
- pana Kazimierza Nizińskiego, na jego za-
stępcę – pana Zdzisława Hirsza, a na sekreta-
rza rady – pana Stefana Woźniaka.

Ustawa o samorządzie gminnym po zmia-
nie dokonanej ustawą z 11 października 2013 r. 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1318) w art. 5c ust. 2 daje pra-
wo tworzenia gminnych rad seniorów mających 
charakter organu opiniotwórczego, doradczego
i inicjatywnego. Środowisko seniorów, ko-
rzystając z możliwości jakie stworzyła ww. 
ustawa, przekazało 20 grudnia 2013 roku na 
ręce Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku, 
wniosek o powołanie gminnej rady seniorów 
– podpisało się pod nim 57 osób.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, po-
pierając inicjatywę społeczną seniorów, 
przedłożył Radzie Miejskiej w Serocku pro-
jekt uchwały w sprawie powołania Rady Se-
niorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania 
jej Statutu. Przyjęcie tej uchwały, 31 marca 
2014 r. pod nr 438/XLVIII/2014, dało pod-

I posiedzenie Rady Seniorów
Miasta i Gminy Serock

stawy do powołania składu osobowego 
Rady Seniorów, według zasad określonych 
w Statucie oraz rozpoczęcia oczekiwanych 
przez środowisko seniorów prac meryto-
rycznych.

Skład Rady Seniorów Miasta i Gminy Se-
rock:

1. Maria Chmielewska
2. Zdzisław Hirsz
3. Irena Krawczyk
4. Elżbieta Kurowska-Żydak
5. Halina Nałęcz
6. Kazimierz Niziński
7. Janina Osińska

8. Stefan Woźniak
9. Stanisława Wroniak
10. Bożenna Zalewska
Rada Seniorów poprzez umożliwienie jej 

wyrażenia swoich opinii dotyczących potrzeb 
środowiska osób starszych, wychodzenia
z inicjatywą i doradztwem, pozwoli z pew-
nością zwrócić uwagę na problemy tej gru-
py społecznej. Pozwoli także zaktywizować 
osoby starsze w działaniach na rzecz lokalnej 
społeczności i umożliwi organom gminy ko-
rzystanie z bogatego doświadczenia życiowe-
go i wiedzy osób starszych.

Redakcja

Od września 2013 r. do czerwca 2014 r. 
gmina Miasto i Gmina Serock realizowała 
projekt pt. Szkoła na 6 współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach POKL.

Unijne dofinansowanie w kwocie 
143.512,88 zł zostało przeznaczone na prze-
prowadzenie zajęć wspierających rozwój 

uczniów w jednym z najważniejszych eta-
pów nauki w klasach I-III szkół podstawo-
wych oraz na zakup pomocy dydaktycznych 
i sprzętu komputerowego.

W ramach realizowanego projektu 
uczniowie uczęszczali na zajęcia logopedycz-
ne, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dla dzieci, 
które mają trudności w opanowaniu nauki 

czytania i pisania, zajęcia dla dzieci z trudno-
ściami w zdobywaniu umiejętności matema-
tycznych, oraz zajęcia rozwijające dla dzieci 
uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo. 

Projekt skierowany był do 369 uczniów. 
Zajęcia odbywały się w 63 małych grupach, 
które liczyły  od 3 do 8 uczniów, aby uzyskać 
jak najwyższe rezultaty prowadzonych działań.

13 lipca 2014 roku na serockim rynku odbył się kiermasz rzeczy uży-
wanych. W imprezie wzięło udział około czterdziestu sprzedających, którzy 
swoje stanowiska handlowe przygotowywali już od wczesnych godzin po-
rannych. Przedmioty przeznaczone do sprzedaży cieszyły się dużym zain-
teresowaniem wśród kupujących z okolicy jak i turystów, którzy spędzali 
wakacyjny weekend w Serocku. Cieszy nas fakt, że i ten kiermasz należał 
do udanych i ma coraz większą rzeszę miłośników. Tradycyjnie dziękujemy 
wszystkim za przybycie i już teraz serdecznie zapraszamy na następny wa-
kacyjny kiermasz, który odbędzie się 10 sierpnia 2014 roku. Do zobaczenia!

Referat Spraw Obywatelskich

Kolejny kiermasz rzeczy używanych za nami

Efekty projektu edukacyjnego pt. „Szkoła na 6”



11INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK10 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 11INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK10 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak 
rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najbar-
dziej intensywnej pracy na wsi. Rozpoczyna 
się okres zbiorów - koszenie zboża a potem 
prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszyst-
ko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, 
która pogorszy zbiory i opóźni żniwa.

Jak co roku chcemy przypomnieć wszyst-
kim rolnikom, aby w tym gorącym okresie 
nie zapominali o przestrzeganiu zasad bez-
pieczeństwa w gospodarstwach rolnych. 

W ubiegłym roku na Mazowszu odno-
towano ponad 3 tys. zgłoszeń wypadków na 
terenach wiejskich, z czego 15 wypadków to 
zdarzenia śmiertelne. Poszkodowane są rów-
nież dzieci, które pomagają rodzicom w pracy 
lub bez opieki przebywają w niebezpiecznych 
miejscach w pobliżu wykonywanych prac. 
Niestety sprawcami lub świadkami tych wy-
padków jest często najbliższa rodzina lub są-
siedzi. 

• Zwracamy więc uwagę na przestrzeganie 
podstawowych przepisów BHP. Zwłaszcza, że 
często rolnicy sprowadzają na siebie i innych 
zagrożenie przez świadome ich ignorowanie, 
a także przez nadmierny pośpiech, brawurę
i niedbalstwo a bywa także, że i alkohol. Raz 
jeszcze uczulamy Państwa, że bagatelizowa-
nie nawet niewielkich jakby się wydawało za-
grożeń kończy się niestety bardzo często roz-
ległymi ranami, kalectwem a w najgorszym 
przypadku śmiercią.

• Nasi inspektorzy KRUS w ubiegłym 
roku wizytowali gospodarstwa rolne podczas 

wykonywania prac w okresie żniw. Zwracali 
uwagę na to, co może stanowić zagrożenie 
życia lub zdrowia, gdy pracom towarzyszy 
pośpiech z uwagi na krótki okres ,,dobrej” 
pogody.  Wiele wypadków w tym czasie wy-
nika z przyczyn technicznych, takich jak brak 
osłon na elementy i podzespoły ruchome 
oraz wirujące części maszyn (zwłaszcza osłon 
na wałach przegubowo-teleskopowych) jak 
również operowanie kończynami w strefie 
bezpośredniego zagrożenia pochwyceniem. 
Skutkuje to utratą rąk, dłoni, palców, a nawet 
nóg. 

• Przed wyjazdem w pole należy też od-
powiednio wcześnie zabezpieczyć węzły 
tarcia przekładni łańcuchowych, pasowych, 
sprawdzić osprzęt elektryczny, stan silnika.  
Nie wolno również zapominać o odpowied-
nim smarowaniu wszystkich części rucho-
mych maszyn (łożysk, łańcuchów, przekładni 
zębatych, prowadnic i mechanizmów zębat-
kowych). Konieczna jest także wymiana lub 
uzupełnienie oleju występującego w skrzy-
niach przekładniowych i układach hydrau-
licznych.

• Zawsze należy pamiętać, żeby nie prze-
bywać między ciągnikiem a maszyną z nim 
współpracującą w czasie, gdy jest włączony 
silnik. Do prac polowych i transportowych 
nie wolno używać niesprawnego techniczne 
sprzętu, a także stawać na zaczepach, ramach 
i innych częściach maszyn oraz ciągników
w czasie ich pracy. 

• W przypadku awarii nie wolno w szcze-

gólności oczyszczać maszyny z jakichkolwiek 
zatorów zanim nie nastąpi wyłączenie silnika 
i całkowite zatrzymanie mechanizmów tną-
cych! Nie wolno też przewozić pasażerów
w kombajnie jeżeli maszyna nie jest wyposa-
żona w dodatkowe siedziska.

• Zwracamy uwagę, aby przyczepy wyko-
rzystywane do przewozu ładunków (np.ko-
stek słomy, zboża) powinny być do tego celu 
odpowiednio przystosowane przez zamon-
towanie podwyższenia burt, wyposażenie
w drabinkę lub schodki ułatwiające wchodze-
nie i schodzenie, gdyż najczęściej w gospo-
darstwach dochodzi właśnie do upadków. 

• Jeżeli na polu, na którym przyjdzie nam 
pracować usytuowane są linie wysokiego na-
pięcia, należy bezwzględnie zachować ostroż-
ność podczas przejazdu pod nimi.

Drodzy rolnicy, apelujemy! Spójrzcie 
krytycznie na dotychczasowy sposób wyko-
nywania przez siebie pracy i w miarę moż-
liwości niwelujcie zagrożenia występujące
w Waszych gospodarstwach rolnych. To czę-
sto niewiele, albo nic nie kosztuje a pozwoli 
Wam i Waszym rodzinom uniknąć wypadku.

Jeżeli jednak do wypadku w gospodar-
stwie dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek 
niezwłocznie zgłosić do najbliższej Placówki 
Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgło-
szeniu wypadku może mieć wpływ na usta-
lenie przyczyn i jego okoliczności. Prace na 
polu trwają wiele miesięcy. 

Agnieszka Sipika, KRUS

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

Zapraszamy dzieci na wodny plac zabaw 
na serockiej plaży. Mnóstwo zabawy i ochło-
dy dostarczą wodne urządzenia.

Przypomnijmy:
W ramach zadania „Zagospodarowanie 

nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego” w roku 
2013 wykonano boisko do siatkówki plażo-
wej, boisko do koszykówki z nawierzchnią 
syntetyczną, naziemne kładki drewniane, 

pomost pływający, plażę trawiastą i piasz-
czystą wraz z punktem natryskowym oraz 
punkt widokowy. Zamontowane również 
zostały ławki, leżaki, stoły betonowe z sza-
chownicami, stoły do tenisa, kosze na śmie-
ci, tablice informacyjne, stojaki na rowery, 
maszty flagowe oraz stanowisko ratownika. 
Powstała  piramida wspinaczkowa - lina-
rium oraz siłownia zewnętrzna.

Zapraszamy na plażę miejską

Aby wyrobić paszport czy zarejestrować auto - umów się telefonicznie na spo-
tkanie w legionowskich urzędach. Bez kolejki? To możliwe!

Chcesz wyrobić paszport lub zarejestrować samochód, a nie możesz pozwolić 
sobie na strate czasu w długiej kolejce?

Przypominamy o możliwości telefonicznego ustalenia terminu spotkania 
w celu złożenia wniosku paszportowego (Wydział Obsługi) oraz rejestracji pojaz-
du, odbioru dowodu rejestracyjnego, wyrobienia wtórnika dowodu rejestracyj-
nego, wyrobienia wtórnika tablicy rejestracyjnej, uzyskania zaświadczenia, zgło-
szenia zbycia pojazdu, czasowego wycofania pojazdu z ruchu, wyrejestrowania 
pojazdu (Wydział Komunikacji).

Datę wizyty w Wydziale Komunikacji możesz ustalić także przez Internet, wy-
pełniając wniosek, po otrzymaniu którego urzędnik skontaktuje się z Tobą telefo-
nicznie. Zachęcamy do korzystania z wprowadzonych usprawnień.

Umów się na spotkanie w legionowskich urzędach

Największą grupę stanowili uczniowie 
zakwalifikowani do zajęć z gimnastyki ko-
rekcyjnej - 120, następnie do zajęć dla dzieci 
z trudnościami w opanowaniu umiejętności 
czytania i pisania - 85 uczniów, do zajęć lo-
gopedycznych - 84, do zajęć rozwijających 
zdolności matematyczno–przyrodnicze - 48,
oraz do zajęć dla dzieci z trudnościami 
w opanowaniu umiejętności matematycz-
nych - 32 uczniów. 

W ramach projektu pt. Szkoła na
6 w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika 
w Serocku zrealizowano łącznie 690 godzin 
zajęć, w Szkole Podstawowej im. J. Szaniaw-
skiego w Jadwisinie 390 godzin, w Szkole 
Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu 
300 godzin, natomiast w Szkole Podstawo-
wej im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej
510 godzin.  

Ze względu na rodzaj zajęć realizacja 
projektu przedstawia się następująco: za-
jęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu 
i pisaniu – 510 godzin, zajęcia dla dzieci 
z trudnościami matematycznymi – 120 go-
dzin, zajęcia logopedyczne – 630 godzin, 
gimnastyka korekcyjna – 450 godzin, zaję-
cia rozwijające uzdolnienia matematyczno 
– przyrodnicze – 180 godzin.  Łącznie 1890 
godzin zajęć. 

Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt 
szkolny do prowadzenia zajęć m.in. różno-
rodne gry dydaktyczne, układanki logicz-
ne, zeszyty ćwiczeń, laboratoria badawcze, 
modele układu słonecznego, puzzle, klocki 
magnetyczne, liczmany, wagi, do gimnastyki 
korekcyjnej: pomosty – kołyski drewniane, 
plansze na kółkach – pełzaki, piłki gimna-
styczne i maty rehabilitacyjne.

Zakupiono sprzęt komputerowy:  7  kom-
puterów laptopów,  specjalistyczne  oprogra-
mowanie do diagnozy i terapii logopedycznej 
„eduSensus Logopedia” oraz wspomaganie 
terapią – „Mówiące obrazki”, gry i zabawy 
komputerowe: programy do nauki przyrody 
„EduROM Przyroda”, do nauczania matema-
tyki „Matematyka eduROM”, oraz interak-
tywne gry EduROM „Czytam i piszę”.

Realizacja unijnego projektu wspomogła 
indywidualny rozwój najmłodszych uczniów 
i przyniosła oczekiwane efekty. Uczniowie 
bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. 

U większości uczestników zaobserwowano 
poprawę efektów kształcenia oraz złagodzenie 
barier w dostępie do edukacji. Wszystkie dzie-
ci uczestniczące w projekcie zostały objęte 
wsparciem psychologiczno – pedagogicznym.   

ZOSiP Serock

W ramach wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży szkolnej z miast partnerskich Serocka, w dniach 10-16 lipca, przebywała w naszej gminie 
40–osobowa grupa z Dzierżoniowa.Tuż przed wyjazdem dzieci wraz z opiekunami spotkały się w ratuszu z burmistrzem Sylwestrem Sokolnic-
kim, który opowiedział im o Serocku. Goście obejrzeli również teledysk „Happy Serock” oraz film promujący gminę.  W czasie wizyty w ratuszu 
dzieci podziękowały burmistrzowi  i  dyrektorowi OSiR-u za gościnę odczytując krótkie wierszyki mówiące o tym, co robiły i zwiedzały w czasie 
wakacji w Serocku. Podobało im się w Warszawie, Legionowie i Serocku oraz w Jadwisinie - gdzie tradycyjnie kwaterowane są grupy dzieci 
z miast partnerskich Serocka przyjeżdżające na wymianę wakacyjną.

Redakcja

Grupa z Dzierżoniowa na wakacjach w gminie Serock

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

Redakcja
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W serockim ratuszu oraz na wystawie outdoorowej przed budynkiem urzędu można było podziwiać prace fotograficzne  Marty Rosolskiej. 
Fotografie przedstawiają uczestników zeszłorocznej Kupalnocki. Wśród bohaterów fotografii znaleźli się członkowie zespołów z Polski, Węgier, 
Serbii, Szwajcarii oraz Meksyku. Ekspozycja pojawiła się w Serocku nieprzypadkowo, ponieważ w niedzielę 6 lipca na rynku miejskim była tłem 
dla odbywającej się kolejnej, XXIII edycji Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Kupalnocka. 

Redakcja

Miło nam poinformować, że w bieżącym 
roku, w ramach akcji „Pies czeka na człowie-
ka” udało nam się podpisać już 20 umów ad-
opcyjnych, z osobami, które przygarnęły bez-
domne zwierzęta pochodzące z terenu miasta 
i gminy Serock. W ostatnim miesiącu, dzięki 
nieocenionej pomocy Pana Arka – wolon-
tariusza, udało się znaleźć szybko kochające 
domy dla 4 porzuconych szczeniąt. 

Przypominamy, że osoba, która zdecyduje 
się na przygarnięcie bezdomnego zwierzęcia 
i podpisze z gminą umowę adopcyjną, ma za-
pewnione nieodpłatnie dla swojego nowego 
pupila pakiet szczepień okresowych przeciw 

chorobom zakaźnym i wściekliźnie, oznako-
wanie chipem, odpchlenie, odkleszczenie, od-
robaczenie a także sterylizację lub kastrację.

Wszystkich, którym bliski jest los porzu-
conych zwierząt informujemy, że ogłoszenia 

„Ratując jednego psa nie zmienimy świata,
ale świat zmieni się dla tego jednego psa” 

Kupalnocka - wystawa fotografii Marty Rosolskiej

o pieskach poszukujących opiekunów, wraz 
z ich zdjęciami ukazują się na bieżąco na stro-
nie www.serock.pl w zakładce „Pies czeka na 
człowieka”.

Referat Ochrony Środowiska,
 Rolnictwa i Leśnictwa

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Serock
w schronisku w Chrcynnie

Od marcowego numeru zamieszczamy 
zdjęcia psów, które w ostatnim czasie, jako 
bezdomne zostały odłowione z terenu naszej 
gminy i zawiezione do schroniska dla bez-
domnych zwierząt, w miejscowości Chrcyn-
no, z którym podpisana została umowa na 
zapewnienie im opieki. 

Psy, które kierowane są do schroniska nie 
mają obróżek, nie są zaczipowane, dlatego też 
mimo podejmowanych starań najczęściej nie 
udaje się ustalić ich właścicieli. 

Być może rozpoznają Państwo na zdjęciu 

swoje zagubione zwierzęta, a może po prostu 
będziecie Państwo zainteresowani ich adopcją.

Piesek na zdjęciu wabi się Burek i ma ok. 
4 lat. Odłowiony został 10 lipca 2014 r. w No-
wej Wsi przy ulicy Piaskowej 30. Jest średniej 
wielkości.

Osoby zainteresowane adopcją zwierząt 
prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa, (tel.: 22 782 88 39 
i 22 782 88 40), Strażą Miejską w Serocku (tel. 
22 782 88 33, 603 873 290) lub bezpośrednio ze 
schroniskiem (tel.: 23 693 04 45, 660 277 648).

Referat Ochrony Środowiska,
 Rolnictwa i Leśnictwa

Projekt „Historia miejsc i ludzi – budowa-
nie i umacnianie tożsamości lokalnej” został 
zrealizowany przez Miasto i Gminę Serock
w latach 2013 - 2014.

Był to cykl dziesięciu spotkań warszta-
towych połączonych z wykładem regiona-
listy, organizowanych w różnych częściach 
gminy, poruszających tematykę historii da-
nego obszaru. Spotkania prowadził Sławo-
mir Jakubczak - doktor historii, autor wielu 
publikacji nt. historii Serocka i ludzi zwią-
zanych z gminą. 

Projekt, kierowany był do wszyst-
kich mieszkańców i turystów. Miał na celu 
wzmocnienie kapitału ludzkiego oraz umoc-

17 lipca br. w Centrum Szkolenia Łączno-
ści i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu żołnierze 
oraz pracownicy wojska oddali 22 litry krwi 
– bezcennego daru życia.

Latem zapotrzebowanie na krew jest 
większe niż zwykle, ponieważ wtedy czę-
ściej niż w pozostałych okresach roku na 
oddziały szpitalne trafiają ofiary wypad-
ków – w szczególności komunikacyjnych. 
Członkowie Klubu HDK przy CSŁiI oraz 

liczni chętni w tym czasie także nie zwal-
niają tempa, systematycznie biorąc udział 
w akcjach honorowego oddawania tego ży-
ciodajnego płynu. 

Do udziału w dziesiątej już w tym roku 
akcji poboru krwi zorganizowanej przez 
Klub HDK przy CSŁiI zgłosiły się 72 osoby, 
żołnierze oraz pracownicy wojska jednostek 
wojskowych Garnizonu Zegrze. Szczególnie 
licznie przybyli studenci odbywający służbę 

przygotowawczą do Narodowych Sił Rezer-
wowych (NSR). Na pokładzie autobusu do 
poboru krwi z warszawskiego Wojskowego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
(WCKiK) 50 osób (tyle spełniało wymogi) 
oddało łącznie 22 litry tego cennego daru 
życia, po raz kolejny potwierdzając chęć po-
mocy innym. 

Tekst: kpt Krzysztof Baran
Zdjęcia: kpt Krzysztof Baran

Żołnierze z Zegrza oddali krew
- bezcenny dar życia

Wystawa „Historia miejsc i ludzi - budowa
i umacnianie tożsamości lokalnej” na serockim rynku

nienie tożsamości mieszkańców gminy Se-
rock poprzez zorganizowanie cyklu otwar-
tych wykładów dotyczących historii gminy
i poszczególnych jej miejscowości.a także ze-
branie w celu utrwalenia na fotografiach udo-
stępnionych przez uczestników spotkań zdjęć
i różnego rodzaju dokumentów z prywatnych 
zbiorów słuchaczy - mających dla nich war-
tość historyczną i emocjonalną.

Podsumowaniem 10 wykładów i spotkań
z mieszkańcami jest wystawa końcowa, do 
oglądania której zapraszamy na serocki rynek.

Opracowanie merytoryczne: 
Referat Komunikacji Społecznej

 UMiG Serock.
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Wianki w Kani NowejFolklorystycznie w Serocku

Podczas XXIII Międzynarodowych Spo-
tkań Folklorystycznych „Kupalnocka”, 6 lipca 
na serockim rynku zaprezentowało się sześć 
zespołów: z Polski, Białorusi, Bułgarii, Fran-
cji, Słowacji i Włoch. Festyn w Serocku był 
czwartym dniem występów i galą finałową po 
turnee w Glinojecku, Płońsku i Ciechanowie. 
Te cztery miasta są organizatorami corocz-
nych międzynarodowych spotkań folklory-
stycznych.

Po powitaniu przedstawicieli grup przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra 
Sokolnickiego i obejrzeniu filmu informacyj-
nego o gminie, zespoły powitały uczestników 
Kupalnocki barwnym korowodem i krótką 
prezentacją pod ratuszem. A potem przenio-
sły się na wielką scenę, by narodowymi tań-
cami, śpiewem i muzyką przekazać publicz-
ności trochę swojej kultury, ale także energii 
i dobrej zabawy.

Zespoły prezentujące się na Kupalnocce 
łączy zamiłowanie do folkloru. Organizato-
rom zaś przyświeca próba ocalenia ludowości 
i przeświadczenie, że niezależnie od szeroko-
ści geograficznej muzyka przodków to coś, 
co warto przekazywać i wplatać we współ-
czesność. Bez wątpienia Międzynarodowe 

28 czerwca w Kani Nowej odbyła się 
integracyjna impreza sołectw Kania Nowa, 
Cupel i Kania Polska - „WIANKI 2014”. 
Uroczystość wiankowa rozpoczęła się na-
bożeństwem czerwcowym poprowadzo-
nym przez ks. Proboszcza parafii Popowo 
Kościelne. Ksiądz Remigiusz Stacherski 
opowiedział uczestnikom wydarzenia o ży-
ciu św. Jana Chrzciciela, patrona sołectw. 
Następnie przeprowadzono konkurs na naj-
ładniejszy wianek. Wybór był trudny – pra-
ce zostały wykonane z wielkim zaangażo-
waniem i pomysłowością. Jury postanowiło 
przyznać nagrody za I, II i III miejsce oraz
7 wyróżnień, ale wszystkie dzieci zostały 
nagrodzone również słodyczami. Po kon-
kursie ksiądz poświęcił wianki, które na-
stępnie zostały puszczone na wodzie.

5 lipca 2014 r. mieszkańcy Wierzbicy 
już po raz drugi spotkali się na „Wiankach”. 
Mimo niestabilności pogody frekwencja 
dopisała. Mieszkańcy przynieśli piękne 
wianki. Wybór pierwszych miejsc dla jury 
był bardzo trudny, ale każdy uczestnik 

otrzymał nagrody. Po tradycyjnym pusz-
czeniu wianków na wodę, odbyło się wspól-
ne pieczenie kiełbasek, oraz rejs gondolą. 
Imprezie towarzyszyła wesoła muzyka, przy 
której mieszkańcy bawili się do późna. Nie 
byłoby tak wspaniale, gdyby nie sponso-

rzy oraz współorganizatorzy, którzy przy-
czynili się do realizacji „Wianków”. Ser-
decznie wszystkim dziękujemy za pomoc
i za wspólną zabawę.

Radna Iwona Gryc
Sołtys Maria Chmielewska

II Wianki w Wierzbicy!

W kolejnej części imprezy zaprezentowa-
ły się dziecięcy zespół SMS Skubianka oraz 
Kapela Praska. Oprawę muzyczną na dalszą 
część wieczoru zapewnił DJ Kamil. Każdy ba-
wił się doskonale i mógł znaleźć dla siebie coś 
interesującego.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 

Sokolnicki, Zastępca Burmistrza Józef Zając, 
Radny Wiesław Żmijewski, Sołtysi Łachy 
i Nowej Wsi oraz Prezes Stowarzyszenia Sym-
patyków Nowej Wsi.  

Chcielibyśmy bardzo podziękować wszyst-
kim za zaangażowanie w organizację wianko-
wych uroczystości i współpracę, która łączy
i integruje społeczność lokalną.

Organizatorzy

Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka, to 
jedno z najbardziej barwnych i różnorodnych 
muzycznie przedsięwzięć, które swą oryginal-
nością wyróżniają organizujące je miasta na 
mapie kulturalnych inicjatyw Mazowsza.

Ci, którzy w niedzielę nie przestraszyli się 
wiszących przez pewien czas nad Serockiem 
ciemnych chmur i dotrwali do końca imprezy, 
mogli obejrzeć efektowne występy zespołów
z Białorusi i Bułgarii. Ten ostatni w tym roku 
gościł przez cztery dni festiwalu w Serocku, 
a jego opiekunami byli członkowie Ludowego 
Zespołu Artystycznego Serock, którzy – co 
było widać pod sceną – niezwykle zżyli się 
ze swoimi zagranicznymi gośćmi, wspierając 
ich podczas występu okrzykami i oklaskami. 
Występ Bułgarów był szczególny pod jeszcze 
jednym względem. Prócz wysokiego poziomu 
artystycznego na uwagę zasługiwał fakt, że 
stroje członków zespołu były szyte przez nich 
własnoręcznie.

Dyrektor Ośrodka Kultury, dziękując 
uczestnikom za udział w Kupalnocce, pu-
bliczności za liczne przybycie, wyraził nadzie-
ję, że za rok spotkamy się na kolejnej edycji 
Kupalnocki. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Redakcja
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 - III edycja warsztatów na serockim podgrodziu

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ci, którzy 
uczestniczyli w warsztatach rzemieślniczych - 
„To Barbarki robota”, 13 lipca na podgrodziu 
w Serocku, przenieśli się tego dnia w zupełnie 
inną – średniowieczną  rzeczywistość.

Historia Serocka nieodłącznie związa-
na jest z grodziskiem Barbarka, na którym 
w XI wieku zaczęła powstawać pierwsza se-
rocka osada wraz z podgrodziem. Rozwijają-
ca się już wówczas na podgrodziu działalność 
rzemieślników przyczyniała się do rozwoju 
gospodarczego i urbanistycznego.

Warsztaty na podgrodziu są okazją do 
podglądania, jak żyli średniowieczni mężo-
wie i niewiasty. W osadzie Grupy Wojów Pia-
stowskich „Jantar” można było m.in. uzyskać 
pamiątkową monetę, wybitą na „zlecenie”. 
Wojowie zaprezentowali zgromadzonym ry-
cerskie stroje i uzbrojenie, a potem przystąpili 

W tle grupa z Miejskiego Domu Kultury 
w Przasnyszu tworzyła ogromny wizerunek 
św. Wojciecha – niełatwą i czasochłonną - 
metodą batiku.

Przedsięwzięcie organizowane przez Re-
ferat Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 
i Gminy Serock, to nie tylko możliwość pod-
glądania średniowiecznej osady, ale również 
wzięcia udziału w różnego rodzaju warszta-
tach. Na dwunastu stoiskach swoje pasje
i dzieła rąk własnych prezentowali mi-
łośnicy prac plastycznych, biżuterii wi-
trażowej, szydełkowania, ceramiki i fil-
cowania, rzeźbiarstwa, wikliniarstwa, 
czy pszczelarstwa. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się warsztaty  malowa-
nia barwnych kafelków, plecenia wian-
ków, ślimaków z sianka, czy kwiatów
z krepiny. Ich uczestnicy z dumą prezento-
wali  własnoręcznie wykonane cudeńka.

do pokazowych walk – niezwykle widowisko-
wych, wywołujących zdumienie szczególnie 
najmłodszej publiczności. Młodzi śmiałkowie 
mieli możliwość zmierzenia się  z najwięk-
szym „wrogiem” piastowskich wojów i ścięcia 
mu głowy. A właściwie jej - chodzi bowiem 
o złośliwą cebulę, która  - jak mówił woj Al-
bert – w nikczemny sposób doprowadza od 
wieków ludzi do łez. Młodzi wojownicy roz-
prawili się z nią definitywnie, toporem „roz-
walając” na strzępy. 

Grupa Belriguardo prezentowała dawne 
tańce – sentymentalne i żywiołowe, rado-
sne, przepełnione pozytywnymi emocjami. 
Barwne, efektowne stroje kobiet wirowały
w rytm muzyki, tworząc niepowtarzalny kli-
mat, który zachęcił do tańca wielu śmiałków
z publiczności. Ich wystąpienie dopełnił po-
kaz żonglerki flagami.

Nie zabrakło również pyszności kulinar-
nych przygotowanych przez gminne gospo-
dynie. Na stoisku promocyjnym UMiG Se-
rock można było uzyskać m.in. pamiątkowy 

barbarkowy drewniany widelec i pieczątkę 
okolicznościową.

Frekwencja jak zwykle zadziwiła orga-
nizatorów – kolejny raz dając przekonanie, 

że wpisanie „warsztatów barbarkowych” 
w kalendarz serockich imprez, to napraw-
dę dobra decyzja. Mnóstwo pozytywnych 
komentarzy i ciepłych słów, które nam 
Państwo przekazaliście były najlepszym po-
dziękowaniem za organizację warsztatów 
na Skwerze Litewskim.

Serdecznie dziękujemy w imieniu swoim 
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock za 
Waszą obecność i dobrą zabawę. Wszystkim 
wystawcom, którzy przyjęli nasze zaprosze-
nie, współorganizatorom, członkom osady 
słowiańskiej i zespołu tańca dawnego – gorą-
co dziękujemy.

Postaramy się, aby w przyszłym roku 
„barbarkowa robota” dostarczyła jeszcze wię-
cej wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Do 
zobaczenia za rok.

Redakcja
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W połowie czerwca nasza grupa mło-
dzieży z MSG wybrała się do łowiska „Jegiel”
w  Nowej Wsi koło Długosiodła.

Pomimo niesprzyjającej pogody z za-
pałem wędkowaliśmy. W nagrodę za wysi-
łek przyrządziliśmy jednego ze złowionych 
karpi.

Podczas gdy jedna część grupy poświęcała 
się atrakcji łowienia ryb, dziewczyny przygo-
towywały grillowane słodkości m.in. banany 
z czekoladą i jabłka z „Nutellą”.

Zwieńczeniem dnia pełnego emocjonują-
cych zdarzeń była prawdziwa grillowa uczta, 
w skład której wchodziły ziemniaki nadzie-
wane masłem czosnkowym, cukinia z serem 
camembert oraz wspomniany karp. Na wa-
kacyjny sezon grillowania polecamy jeden 
z naszych przepisów.

Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.projektmsg.pl. Projekt „MSG - Młodzie-
żowy System Gotowania” prowadzi fundacja 
Idea Rozwoju w ramach programu „Równać 
Szanse 2013” ze środków Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności.

Marysia Hechłacz, Maja Miniszewska

SKŁADNIKI:

• 1 kg średniej wielkości ziemniaków 
• pół kostki masła
• 6 ząbków czosnku
• natka pietruszki

WYKONANIE:

Ziemniaki umyć (wyszorować skórkę), gotować 
10-15 minut. Gdy ziemniaki będą się gotować 
należy wycisnąć czosnek i wymieszać z ma-
słem, drobno posiekać natkę pietruszki i po-
łączyć wszystkie składniki. W przestudzonych 
ziemniakach wydrążyć otwór. Napełnić go 
przyrządzoną masą. Ziemniaki owinąć folią 
aluminiową i włożyć w żar ogniska na 20-30 
minut.

13 lipca mieszkańcy Dębego oraz za-
proszeni goście wzięli udział w pikniku ro-
dzinnym. Imprezę zorganizował sołtys wsi 
Wiesław Winnicki, rada sołecka oraz radna 
Jolanta Kaczmarska. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock Sylwester Sokolnicki oraz  Zastępca 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Józef Luto-
mirski. Piknik odbył się w centrum wsi na te-
renie rekreacyjnym, który został uporządko-
wany,  zagospodarowany  oraz przeznaczony 
dla mieszkańców.

Na nowo zagospodarowanym fragmencie 
działki pojawiły się ławki, kosze na śmieci, 
oświetlenie oraz świeże nasadzenia drzew
i krzewów.  Zakątek ten będzie miał przezna-
czenie rekreacyjne i w przyszłości będzie sta-
nowił miejsce spotkań mieszkańców.

Ponieważ impreza odbyła się w tym miej-
scu po raz pierwszy, burmistrz Sylwester So-
kolnicki, sołtys Wiesław Winnicki oraz radna 

Piknik rodzinny w Dębem

Jolanta Kaczmarska  wspólnie dokonali sym-
bolicznego otwarcia nowo zagospodarowane-
go terenu, przecinając wstęgę.

W pikniku rodzinnym wzięło udział mnó-
stwo uczestników.  Mieszkańcy oraz ich goście 
wysłuchali koncertu „Trzech tenorów” Marka 
Pawłowicza, Edwarda Dymka oraz Jerzego 
Wieczorka. W repertuarze tego zespołu znala-
zły się włoskie arie oraz operetki „na wesoło”.  
W programie imprezy nie zabrakło również 
atrakcji dla dzieci. Milusińscy mieli możliwość 
wzięcia udziału w licznych konkursach spraw-
nościowych i zręcznościowych  oraz zdobycia 
nagród, które ufundował Urząd Miasta i Gmi-

Stowarzyszenie Nasza Borówka kolejny raz zorganizowało spotkanie dla seniorów w dniu 16 lipca na terenie placu zabaw. Plac wyposażony 
jest obecnie w wiatę z ławo-stołami, co pozwoliło seniorom na wspólne biesiadowanie w plenerze. Były wypieki pań ze stowarzyszenia, owoce, 
kawa, herbata oraz muzyka. Seniorzy recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. Do wspólnej biesiady przyjął zaproszenie burmistrz Syl-
wester Sokolnicki. Mimo niesprzyjającej pogody, która uniemożliwiła dotarcie wielu osobom, spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Nieobecni 
niech żałują.

Spotkanie Seniorów

19 lipca, w upalną sobotę w Gąsiorowie 
odbył się Piknik Rodzinny. Organizatorami 
imprezy byli: OSP Gąsiorowo, sołtys wsi oraz 
Ośrodek Kultury w Serocku.

Wśród gości znaleźli się Burmistrz Mia-
sta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, 
Zastępca burmistrza Józef Zając oraz Prezes 
OSP Robert Walkowski. Piknik odbył się 
w centrum wsi na terenie OSP Gąsiorowo.

O godz. 17.00 zaostała odprawiona msza 
św. polowa dla uczestników wydarzenia, po 
mszy głos zabrali sołtys wsi Wiesław Żmijew-
ski, burmistrz Sylwester Sokolnicki, oraz pre-
zes OSP Robert Walkowski, którzy dokonali 
otwarcia imprezy i życzyli wszystkim wspa-
niałej zabawy.

W pikniku rodzinnym wzięło udział 
mnóstwo uczestników.  Mieszkańcy, dział-
kowicze oraz ich goście wysłuchali koncertu 
„Biesiady Polskiej”, który dostarczył mnó-
stwa wrażeń i radości uczestnikom imprezy. 

Rodzinnie w Gąsiorowie

ny w Serocku oraz firma Presto.  Na koniec 
pikniku odbyła się biesiada oraz karaoke w wy-
konaniu najmłodszych uczestników imprezy.

Redakcja

W programie imprezy nie zabrakło również 
atrakcji dla dzieci, które miały możliwość 
zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach, 
skosztowania lodów i waty cukrowej, a także 
spróbować swych sił na strzelnicy wojskowej 
lub „pogalopować” na kucyku, który mimo 
wysokiej temperatury dzielnie woził pocie-
chy na swym grzbiecie. Uczestnicy imprezy 
mogli odwiedzić liczne stoiska, które stanęły 
na terenie pikniku. O to aby goście nie byli 
głodni zadbały gospodynie z gminnych kół 
gospodyń.

Na zakończenie Pikniku Rodzinnego od-
była się zabawa taneczna, która potrwała do 
późnych godzin nocnych. 

Redakcja
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Rekonstruktorzy z Borowej Góry
                                 w bitwie pod Vitorią

26 czerwca o godzinie 3 w nocy, żołnierze 
8-go pułku piechoty Księstwa Warszawskiego 
z Borowej Góry rozpoczęli podróż do Hisz-
panii, by stanąć pod Vitorią, jak nasi ojcowie  
bronić honoru żołnierza polskiego.

 Tło
historyczne
 Przez Europę przewalały się masy żoł-

nierzy. Napoleon Bonaparte poniósł klęskę
w Rosji. Wyprawa przeciw Rosji w 1812 roku, 
doprowadziła do wytracenia wielkiej armii. 
W różne zakątki Europy sięgano do głębokich 
rezerw i formowano nowe oddziały, które 
udawały się do Europy środkowej, a kulmi-
nacyjnym punktem była Bitwa Narodów pod 
Lipskiem. Jednak wojna toczyła się również 
na innych frontach. Jednym z bardziej zna-
czących była Hiszpania, gdzie wojska angiel-
sko-portugalsko-hiszpańskie sukcesywnie 
wypierały wojska francuskie dowodzone 
przez Króla Hiszpanii Józefa Bonaparte bra-
ta Napoleona. Bardzo ważnym strategicznie 
miastem była stolica Kraju Basków Vitoria. 
Jest to skrzyżowanie głównych dróg, zaplecze 
z licznymi rzemieślnikami i zasobami żyw-
ności. Przez Vitorie biegła najkrótsza droga 
z Madrytu do Paryża. W mieście znajdowały 
się rozbudowane koszary. Armia Francuska
w sile 60 tys. żołnierzy sukcesywnie wycofy-
wała się w ten rejon. Za plecami miała Pire-
neje, dlatego nie obawiała się oskrzydlenia.
W mieście oprócz armii znajdowała się admi-
nistracja i dwór Józefa Bonaparte oraz Hisz-
panie, którzy współpracowali z Francuzami. 
W obozie znajdowały się liczne bogactwa zło-
to i klejnoty. Gwałtowny atak 21 czerwca 2013 
roku doprowadził do rozbicia armii francu-
skiej. Francuzi stracili w walce 8 tyś. żołnierzy 

strona aliantów ponad 5 tyś. Jednak to armia 
francuska została rozbita i w panice uciekła
z pola walki pozostawiając na pastwę zwycięz-
cy obóz i miasto. Zrozpaczony Wellington nie 
był w stanie zmusić swojej armii do pościgu
i pełnego zwycięstwa. Ponieważ upojeni zwy-
cięstwem żołnierze oddali się rabunkowi.
W swoich listach Lord Wellington nazwał 

swoich żołnierzy pijaną bandą szumowin. 
Miasto przed rabunkiem uratował dowódca 
hiszpański Generał Alava, który interwenio-
wał u Wellingtona. Obecnie Generał Avila 
jest osobą bardzo czczoną przez mieszkańców 
Vitorii. W bitwie po stronie Józefa Bonapar-
te oprócz wojsk francuskich walczyli Polacy, 
Niemcy i Włosi.

 Stowarzyszenie
w Hiszpanii
 Grupa rekonstruktorów z Borowej Góry 

pojechała na zaproszenie hiszpańskiej grupy 
rekonstrukcyjnej odtwarzającej 34 regiment 
piechoty gwardii francuskiej. Po pokona-
niu ponad 2600 km dotarliśmy do Vitorii w 
nocy z 27 na 28 czerwca i rozbiliśmy obóz. 
Razem z rekonstruktorami odtwarzający-
mi  4 i 7 pułku piechoty, artylerię oraz Legię 

Nadwiślańską stanowiliśmy 1/3 wszystkich 
rekonstruktorów. Pierwszego dnia uczest-
niczyliśmy w defiladzie ulicami miasta oraz
w uroczystościach przy pomnikach upa-
miętniających Bitwę pod Vitorią i Genera-
ła Avilę. Wieczorem odtwarzaliśmy obronę 
bazyliki przed armią aliantów. W niedzielę
29 czerwca odtwarzaliśmy bitwę na przed-
polach Vitorii. Hiszpanie przyjęli nas nie-
zmiernie ciepło. Ze strony hiszpańskich 
rekonstruktorów i tysięcy widzów doświad-
czyliśmy wielu dowodów sympatii i wdzięcz-

ności za przybycie. Szczególnie ceniono na-
szą postawę oraz bardzo dobre wyszkolenie. 
Należy podkreślić, że uroczystość została 
zorganizowana w sposób profesjonalny.

Na każdym kroku widać było wielką sym-
patię kierowaną w stronę Polaków. Mimo, że 
braliśmy udział w wojnie po stronie ciemię-
życieli Narodu Hiszpańskiego, to w historii 
naszych narodów można znaleźć tak wiele 
wspólnych smutnych doświadczeń, które nas 
łączą. Mimo ponad dwu tysięcy kilometrów 
takie wartości jak, Bóg, Honor i Ojczyzna, 

Hiszpanom i Polakom są bliskie. Hiszpanie 
zawsze szanowali nas za waleczność, którą my 
staraliśmy się okazać podczas rekonstrukcji. 
Dla rekonstruktorów z Borowej Góry nie była 
to pierwsza zagraniczna wyprawa, ale należy 
ją zaliczyć do najbardziej udanych.

Korzystając z okazji chcieliśmy serdecz-
nie podziękować Władzom i Radzie Miasta 
i Gminy Serock za pomoc w organizacji wy-
prawy do Hiszpanii.

Członkowie Stowarzyszenia



23INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK22 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 23INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK22 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

18 lipca 2014 roku komisja konkurso-
wa zakończyła prace polegające na ocenie 
posesji, zgłoszonych do konkursu „Moja 
posesja – moja pasja”. Punkty były przyzna-
wane przez komisję m.in. za ogólne wraże-
nie, różnorodność posadzonych roślin ale 
także za oryginalność i pomysłowość roz-
wiązań, a także wkład własnej pracy. Każdy 
zgłaszający udowodnił nam, że jego posesja 
jest prawdziwą pasją, na rozwijanie której 
przeznaczana jest niemalże każda chwila 
wolnego czasu. Dobór roślin, dbałość o ich 
odpowiednią pielęgnację, aranżowanie 
miejsc wypoczynku na działkach, sprawia, 

że oglądając Państwa nieruchomości zo-
baczyliśmy miejsca, które nie tylko pięknie 
wyglądają, ale także pozwalają na wspaniały 
relaks i bezpośredni kontakt z przyrodą. 

W kategorii na najpiękniejszą zabudo-
waną nieruchomość przyznano dwa równo-
rzędne I miejsca, które zdobyły Pani Anna 
Cieślak z Dosina oraz Pani Cecylia Rosolska 
z Serocka. 

II miejsce przyznano Pani Jadwidze Joń-
skiej z Jadwisina, a III Pani Monice Raszyń-
skiej ze Stasiego Lasu.

Dodatkowo Pani Ilonie Godlewskiej z Ja-
chranki przyznano wyróżnienie.

W kategorii na najpiękniejszą działkę 
rekreacyjną I miejsce zdobył Pan Tadeusz 
Pontek z Nowej Wsi, natomiast w kategorii 
gospodarstwo rolne Pani Wiesławie Kopka 
z Jachranki przyznano wyróżnienie. Dzięku-
jemy wszystkim za udział w konkursie. 

Zgodnie z regulaminem konkursu każdy 
z uczestników otrzyma dyplom, a laureaci 
i wyróżnieni nagrody. Uroczyste wręczenie 
nagród nastąpi podczas obchodów „Święta 
Darów Ziemi” w Woli Kiełpińskiej w dniu
7 września 2014 r.

Referat Ochrony Środowiska,
 Rolnictwa i Leśnictwa

Wyniki konkursu „Moja posesja - moja pasja”

I MIEJSCE W KATEGORII ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ - PANI ANNA CIEŚLAK Z DOSINA

I MIEJSCE W KATEGORII ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ - PANI CECYLIA ROSOLSKA Z SEROCKA

II MIEJSCE W KATEGORII ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ 
- PANI JADWIGA JOŃSKA Z JADWISINA

III MIEJSCE W KATEGORII ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ 
- PANI MONKA RASZYŃSKA ZE STASIEGO LASU

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ 
- PANI ILONA GODLEWSKA Z JACHRANKI

I MIEJSCE W KATEGORII NA NAJPIĘKNIEJSZĄ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ - PAN TADEUSZ PONTEK Z NOWEJ WSI

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII GOSPODARSTWO ROLNE 
- PANI WIESŁAWA KOPKA Z JACHRANKI
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ratusz w Serocku
31 lipca - 28 sierpnia 2014


