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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

Cele - promocja gminy Serock poprzez ukazanie jej mieszkań-
ców przy realizacji swoich pasji, ekspozycja wybranych zdjęć 
na wystawie outdoorowej na serockim rynku w okresie od 
czerwca do sierpnia 2011 roku, zamieszczenie wybranych prac 
konkursowych w kalendarzu na 2012 rok, publikację w tygo-
dniku Mazowieckie To i Owo.
Organizator -  Urząd Miasta i Gminy w Serocku, 

ul. Rynek 21, 05-140 Serock. 
Koordynatorem konkursu 
jest Referat Promocji i Obsługi Urzędu, 
tel. 22 782 88 43, 
e-mail: konkurs@serock.pl.

Czas trwania - 15.03.2011 - 31.05.2011.

Przedmiotem fotografii powinny być osoby z terenu gminy Se-
rock przedstawione przy realizacji swoich pasji - zajęć, które 
lubią, które dają im radość, jak na przykład: żeglarstwo, jazda 
konna, jazda na rowerze, malarstwo, wędkarstwo, uprawianie 
ogródka, szydełkowanie, kulinaria i tym podobne. Mogą to być 
portrety, sylwetki pojedynczych osób lub zdjęcia grupowe. 
Konkurs adresowany jest do wszystkich sympatyków gminy 
Serock.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce 
– 700 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł 
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają zestawy gadżetów 
promocyjnych oraz publikacje albumowe wydane przez UMiG 
w Serocku. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia 
można pobrać ze strony www.serock.pl 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku urucho-
mił nową usługę informacyjną  dla mieszkań-
ców. Jest to bezpłatny serwis informacji SMS. 
Wystarczy szybka rejestracja w systemie, aby 
otrzymywać aktualne informacje  o miejsco-
wych wydarzeniach i imprezach oraz ostrze-
żenia o lokalnych zagrożeniach i gwałtow-
nych zmianach meteo.  Ruszający właśnie 
samorządowy informator SMS dostarczy 
aktualnych i niezbędnych informacji. Szyb-
ko, łatwo i wygodnie. Równie szybko i łatwo 
przebiega rejestracja w systemie. Krótka in-
strukcja rejestracji krok po kroku:

1. Włącz w swoim telefonie komórkowym 
tryb wysyłania SMS

2. Jako wiadomość wpisz kod rejestrujący 
TAK.WL04

3. Wyślij SMS na numer 661 000 112 
(koszt sms wg. taryfy operatora, z którego 
usług korzystasz)

4. Otrzymasz zwrotny SMS z potwierdze-
niem rejestracji w serwisie

5. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi – wy-
ślij SMS z kodem wyrejestrowującym NIE.
WL04 na ten sam numer 661 000 112

Wysłanie wiadomości SMS o zdefinio-
wanej treści oznacza akceptację regulaminu, 
który znajduje się na stronie www.serock.pl.

Zapraszamy do korzystania z nowej for-
my komunikacji i informacji.

Gminny bezpłatny 
informator SMS już działa

wirtualny
spacer

Wirtualne spacery – jako narzę-
dzie promocji - stały się w ostat-
nim czasie sposobem tworzenia 
i wzmacniania nowoczesnego wi-
zerunku wielu miejscowości. Pa-
noramiczne ujęcia, interaktywny 
plan miasta, innowacyjne rozwią-
zania informacyjne i fotograficzne
dają odbiorcy możliwość poznania 
najciekawszych zabytków i atrak-
cji określonego miejsca bez wy-
chodzenia z domu.  

Urząd Miasta i Gminy w Seroc-
ku przygotował wirtualny spacer 
i zaprasza do poznawania uroków 
gminy Serock – także przez Inter-
net. Kościół farny, Pałac Radziwił-
łów, grodzisko Barbarka, plaża, 
Bulwar Nadnarwiański – zachęca-
my by „pokręcić się” z nami po 
gminie. 
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
ARTUR BORKOWSKI

przyjmuje interesantów
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku

(Rynek 21, pokój nr 31)
we wtorki w godz. 16.30–19

tel./fax 22 782 88 13 lub 22 782 88 00 w. 813, 814
e-mail: radamiejska@serock.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
SYLWESTER SOKOLNICKI

przyjmuje interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
(Rynek 21, pokój nr 23)

w poniedziałki w godz. 12–15
tel./fax 22 782 88 00; 22 782 74 99

e-mail: burmistrz@serock.pl

   Bluszczem ku oknom
Kwiatem w samotność 
Poszumem traw
Drzewem co stoi 
Uspokojeniem wśród tylu spraw

        Jonasz Kofta

W poszczególnych kategoriach b�d� przyznawane cenne nagrody rzeczowe
za zaj�cie I, II i III miejsca.
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursów otrzymaj� dyplomy za udzia�.

Zg�oszenia udzia�u w konkursie, powinny by� z�o�one w Urz�dzie Miasta  i Gminy Serock
w terminie do 15 czerwca 2011 roku.

Prace komisji trwa� b�d� od 15 czerwca 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.

Uroczyste wr�czenie nagród podczas obchodów �wi�ta Darów Ziemi w Woli Kie�pi�skiej w br.

Karty zg�oszenia oraz regulamin konkursów dost�pne s�
w siedzibie Urz�du Miasta i Gminy Serock
(Referat Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i Le�nictwa, pokój nr 10 lub 11),
na stronie internetowej www.serock.pl oraz u so�tysów poszczególnych miejscowo�ci.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
og�asza konkursy w 2011 roku
w nast�puj�cych kategoriach:

„Mój balkon
– moja pasja”

„Moja posesja
– moja pasja”

W tym:
• „gospodarstwo rolne”  • „dzia�ka rekreacyjna” • „zabudowana nieruchomo��”

Witamy w maju i zapraszamy, by w rozpoczętym sezonie wiosenno – letnim nie zapomi-
nać o inicjatywach i przedsięwzięciach, które proponuje na najbliższy czas gmina Serock. Już 
7 maja Powiatowy Dzień Strażaka i 130 – lecie OSP w Serocku. To święto nie tylko strażaków, 
ale wszystkich tych, których sercom bliska jest idea bezinteresownej pomocy drugiemu człowie-
kowi.  

Przygotowujemy się do obchodów Święta Patrona Serocka św. Wojciecha. 21 maja spotykamy się 
na corocznym festynie. Tego dnia na scenie pojawi się niemałe grono artystów. Zarówno tych lokal-
nych, jak i tych znanych szerokiej publiczności. Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piasek Piaseczny. 

Wirtualny spacer oraz bezpłatny serwis informacyjny SMS to dwa nowe pomysły na promo-
cję naszej gminy. Szczegóły w bieżącym  numerze.  

Z radością informujemy, że gmina Serock uzyskała Flagę Honorową przyznawaną miastom 
i gminom w uznaniu dla ich osiągnięć na płaszczyźnie propagowania idei europejskiej. To w znacz-
nej mierze sukces młodych mieszkańców naszej gminy, którzy podczas licznych wymian organizowa-
nych przez serocki samorząd, odważnie zaznaczają swoją obecność w strukturach Unii Europejskiej. 

Zapraszamy do lektury. 



4 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 5INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK4 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 5INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Aktualności
PAMIĘTAJMY O FLADZE

Od 7 lat 2 maja świętujemy Dzień Flagi 
RP. Stosunkowo młode narodowe święto nie 
wpisało się jeszcze na dobre w nasz kalendarz. 
Pamiętaliśmy o flagach pierwszomajowych, 
pamiętajmy teraz o tych na 2 maja. Gdyby 
zastanowić się nad znaczeniem święta łatwo 
o refleksję, że to święto naszej tożsamości, 
którą budujemy i wzmacniamy narodowy-
mi symbolami. Znaczenie narodowych barw 
poznają już nasze przedszkolaki. Pamiętacie 
Dzień Kotyliona z okazji święta Niepodległo-
ści? Jakie dumne były maluchy paradujące 
z biało-czerwonym kotylionem. I niechby tak 
zostało… Nie traćmy tej dumy z narodowych 
barw, z tego, że żyjemy tu i teraz i w tym pań-
stwie. Powieśmy 2 maja biało-czerwoną flagę. 
Niech powiewa dumnie.

WYBORY
RADY OSIEDLA ZEGRZE

15 maja 2011 r. w godz. 9.00 – 19.00 odbę-
dą się wybory do Rady Osiedla Zegrze. Zachę-
camy do aktywnego udziału w wyborach. 

BUDOWA  OBWODNICY
- ZMIANA ORGANIZACJI 
RUCHU

Urząd Miasta i Gminy Serock infor-
muje, iż w związku z trwającą budową 
obwodnicy miasta wprowadzone zostaną 
zmiany w organizacji ruchu na drodze 
krajowej nr 61 (rejon skrzyżowania z DK nr 
62 w Wierzbicy) i nr 62 (odcinek od skrzy-
żowania z DK 61 w Wierzbicy do końca 
mostu). Przedmiotowe zmiany podyktowa-
ne są koniecznością budowy objazdu (dro-
gi technologicznej), na który skierowany 
zostanie ruch pojazdów w trakcie budowy 
ronda w miejscu obecnego skrzyżowania. 
Wybudowanie objazdu będzie wymagało 
częściowej likwidacji wysp z odtworzeniem 
nawierzchni. Ruch pieszych zostanie po-
prowadzony w miarę postępujących robót 
istniejącym chodnikiem. 

Ponadto na odcinku drogi krajowej nr 
62, od skrzyżowania z DK nr 61 do mostu 
na rzece Narew zostanie wybudowana ka-
nalizacja deszczowa. Roboty będą prowa-
dzone przy zajęciu pasa ruchu drogi krajo-
wej. Wprowadzony zostanie wówczas ruch 
wahadłowy sterowany sygnalizacją świetl-
ną oraz przez osoby do tego uprawnione. 
Na czas prowadzenia tych robót ruch pie-
szych zostanie skierowany na drugą stronę 
drogi.

Termin wprowadzenia zmian w or-
ganizacji ruchu: od 07.04.2011 r. Termin 
przywrócenia istniejącej stałej organizacji 
ruchu III kwartał 2011 r.

Prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności i stosowanie się do wprowa-
dzonych znaków i sygnałów drogowych. 
W imieniu inwestora i wykonawcy prze-
praszamy za powstałe utrudnienia w ruchu 
kołowym.

UWAGA ROLNICY

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Warszawie Oddział w Serocku or-
ganizuje w miesiącu czerwcu 2011 r. KURS 
NA STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY 
ROŚLIN. Osoby chętne proszone są o kontakt 
osobisty w Urzędzie Miasta i Gminy Serock  
pokój nr 10 lub telefoniczny 22 782 88 24, 
602 784 727 w terminie do 15 maja 2011 r. 
Cena kursu 70 zł. 

12.300-TNY MIESZKANIEC 
GMINY SEROCK

Już dziś serdecznie zapraszamy do 
aktywnego włączenia się w obchody 
Święta Patrona Serocka św. Wojcie-
cha. 21 maja spotykamy się na rynku 
na corocznym festynie. W programie 
prezentacje zespołów dziecięcych 
i młodzieżowych z terenu gminy, bie-
siada polsko – śląska, koncert zespołu 
coverowego z piosenkami Republiki. 
Gwiazdą wieczoru będzie – Andrzej 
PIASEK Piaseczny. Już niebawem  na 
stronie www.serock.pl oraz www.kul-
tura.serock.info plakaty zawierające 
szczegółowe informacje dotyczące 
obchodów. 

ZAPRASZAMY
NA ŚWIĘTO PATRONA

Przedstawiamy Wam Amelkę Wawrzy-
kowską z rodzicami. Amelka jest maleńka 
i smacznie sobie śpi w wózku i nawet nie zdaje 
sobie sprawy, co ważnego właśnie się dzieje. 

Amelka nie jest tylko malutką śpiącą 
dziewczynką. Amelka jest laureatką naszego 
konkursu dla nowo zameldowanych w na-
szej gminie, gdyż została zameldowana jako 
12.300-tny mieszkaniec gminy Serock. W Sta-
sim Lesie mieszka z rodzicami i starszą siostrą. 
Taka maleńka, a zabiera całą rodzinę na week-
endowy pobyt w hotelu Pan Tadeusz, ufundo-
wany przez burmistrza Miasta i Gminy Serock. 
Nagrodę w imieniu burmistrza wręczała ro-
dzicom laureatki Magdalena Łoniewska, kie-
rownik Referatu ds. Obywatelskich. 
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ZAKOŃCZENIE
HALOWEJ
LIGI SEROCK

Z końcem marca dobiegł do fina-
łu pierwszy sezon halowych rozgrywek 
w piłkę nożną o mistrzostwo ligi Serock. 
Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna MEDI SOFT, podkreślając swój 
niekwestionowany prymat w halowej piłce 
nożnej na terenie naszej gminy. Wyłonio-
no króla strzelców, którym został Patryk 
Więch, z zespołu Młode Wilki oraz naj-
lepszego bramkarza. Najlepszy goalkeepr 
w serockiej lidze to Sebastian Popielarz 
z FC Kwiatowa. 

NABÓR UCZNIÓW
DO KLASY SPORTOWEJ

Gimnazjum im. Romualda Traugutta 
w Serocku prowadzi nabór uczniów urodzo-
nych w 1998 r. do I klasy sportowej o profilu 
piłka nożna. Szczegółowe informacje kandy-
daci mogą uzyskać w sekretariacie szkoły, ul. 
Pułtuska 68 w godz. 8.00 – 15.00. 

20 kwietnia br. spotkali się - zasłużeni dla przedświątecznej, wielkanocnej aury w ratuszu 
– zwycięzcy konkursu plastycznego na „Motyw Wielkanocny”, organizowanego przez Ośrodek 
Kultury.  Młodym twórcom, burmistrz Sylwester Sokolnicki, w obecności radnych oraz przed-
stawicieli jednostek organizacyjnych UMiG, wręczył dyplomy i nagrody oraz pogratulował nie-
zwykłego talentu. 

Zebrali laury, co nie oznacza,
że spoczną na laurach

TO BYŁA
TENISOWA NIEDZIELA

W niedzielę 3 kwietnia w hali sportowej 
przy PZSP w Serocku odbył się turniej indy-
widualny tenisa stołowego o puchar Przewod-
niczącego Zarządu Gmin Związku Zalewu 
Zegrzyńskiego.

Do zawodów przystąpiło 47 zawodników 
w kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, 
Open oraz 40+. Zawody odbyły się w ramach 
Turnieju Tenisa Stołowego Gmin Zalewu Ze-
grzyńskiego. Kolejny turniej, tym razem dru-
żynowy – 7 maja. Szczegółowa klasyfikacja 
zmagań na stronie OSiR w Serocku.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

W ramach obchodów Światowego Dnia 
Ziemi 18 maja dziesięcioosobowe grupy 
uczniów ze wszystkich szkół podstawowych 
w gminie pojadą na wycieczkę ufundowaną 
przez burmistrza Miasta i Gminy do Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. W miejsco-
wości Granica uczniowie będą uczestniczyć 
w niezwykłej zielonej lekcji.

KONCERT PAULI I KUBY

W przededniu beatyfikacji Jana Pawła II, 
30 kwietnia br. w sali widowiskowej Ośrod-
ka Kultury w Serocku odbędzie się kon-
cert Pauli i Kuby. Młodzi artyści, u których 
w dzieciństwie rozpoznano autyzm wcze-
snodziecięcy, wyśpiewają piosenki afirmu-
jące życie i podkreślające jasną jego stronę. 
Szczegółowa relacja z koncertu w kolejnym 
numerze Informatora.

WYŚPIEWANE
WYRÓŻNIENIE 

Z radością informujemy, że dziecięcy 
zespół wokalny „Kantyczki” z Ośrodka Kul-
tury w Serocku otrzymał wyróżnienie w VII 
Konkursie Piosenkarskim „Tulipanda” w ka-
tegorii wiekowej 10 – 12 lat. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy, by śpiewająco odnosić 
kolejne sukcesy.  
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Referat Przygotowania i Realizacji Inwe-
stycji informuje, że trwają prace przy budowie 
sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Pułtuskiej. 
Obecnie budowana jest sieć kanalizacyjna 
wraz z przyłączami w ulicach Traugutta, Za-
cisze, Spokojnej, Miłej oraz Pogodnej o łącz-
nej długości 1,7 km. W drugim etapie zosta-
nie wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej 
długości 0,8 km w pasie drogowym drogi 
krajowej nr 61 od ulicy Zacisze w Serocku do 
istniejącej studni w Wierzbicy na wysokości 
ośrodka wypoczynkowego PKO BP S.A. Po-
wyższa inwestycja ma na celu skanalizowanie 
zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej 
wzdłuż ulic Traugutta, Zacisze, Spokojnej, 
Miłej oraz Pogodnej i odprowadzenie ście-
ków do systemu kanalizacji sanitarnej obrze-
ża Jeziora Zegrzyńskiego. 

Inwestycje wodociągowe
Z nastaniem wiosny na terenie miasta 

rozpoczęły się prace związane z moderniza-
cją przewodów wodociągowych biegnących 
w głównych ulicach miasta i tworzących tak 
zwaną magistralę. Prace zostały podzielone 
na cztery etapy.

I etap
Przebudowa wodociągu na odcinku od 

dawnej bazy GS przy ul. Warszawskiej aż do 
stacji wodociągowej zlokalizowanej w pobli-
żu stadionu sportowego przy ul. Pułtuskiej. 
Istniejący stary, małej średnicy wodociąg, zo-
stanie zastąpiony przewodami z PE o średnicy 
225 mm. Nowy przewód wodociągowy będzie 
układany w chodniku. Wszystkie zainwenta-
ryzowane przyłącza oraz odnogi wodociągu 
zostaną włączone do powstającej magistrali. 
Zostaną również wykonane dodatkowe spinki 
wodociągów w okolicy skrzyżowania z ulicą 
Zakroczymską, Radzymińską oraz przejście do 
Parku Miejskiego. Niestety przy takiej przebu-
dowie nie ustrzeżemy się przed wstrzymaniem 
dostawy wody. Obszary chwilowego zamknię-
cia dostawy wody będą ograniczane do mini-
mum, ale biorąc pod uwagę sezon turystyczny 
oraz istniejące średnice wodociągów, przerwy 
te dotkną wszystkich mieszkańców miasta. 
Firma, która jest wykonawcą przebudowy 
będzie zapewniała zastępcze punkty poboru 
wody w postaci beczkowozów. Prace potrwają 
do końca lipca bieżącego roku.

II etap
Przebudowa wodociągu na odcinku od 

stacji wodociągowej przy ul. Pułtuskiej w Se-
rocku aż do stacji wodociągowej w Wierzbicy. 
Na parkingu przy stadionie sportowym nastapi 
połączenie z I etapem inwestycji. Trasa nowego 

wodociągu również z PE o średnicach 225 mm 
i 160 mm biegnie wzdłuz drogi krajowej 61/62 
i łaczy się z już przebudowanymi odcinkami 
wodociągów w zakresie zadania budowy ob-
wodnicy. Wszystkie zainwentaryzowane prze-
wody wodociągowe zostana przepięte do no-
wego wodociągu. Zostanie również połączony 
ślepo zakończony wodociąg od ul. Zielonej. Tak 
jak i w I etapie budowy i w tym obszarze należy 
spodziewać się wyłączeń dostawy wody.

III etap
Budowa nowej magistrali wodociągowej 

w ul. Zacisze i ul. Traugutta. Wodociąg ten po-
łaczy przebudowywane przewody wzdłuż ulicy 
Pultuskiej z istniejącym wodociągiem w przy 
skrzyżowaniu ulic Zielona/Traugutta. Ten wo-
dociąg zostanie wykonany z PVC o średnicy 
225 mm. Realizacja tego zadania bądzie naj-
mniej uciążliwa dla mieszkańców ze względu 
iż teren ten nie jest zwodociągowany.

IV etap
Czwartym etapem związanym nieroze-

rwalnie z wyżej wymienionymi zadaniami jest 
przebudowa stacji wodociągowej w Wierzbicy. 
W miejsce małej stacji zostanie wybudowana 
nowoczesna stacja uzdatniania wody o prze-
pustowości 150 m3 na godzinę. Przebudowaną, 
we wcześniejszych etapach, magistralą stacja ta 
dostarczy wody dla mieszkańców Serocka.

Wszystkich zainteresowanych wyżej wy-
mienionymi inwestycjami zapraszam do siedzi-
by Zakładu przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku. 
Każdy odbiorca wody na planie może sprawdzić 
czy jego przyłącze zostało ujęte w projekcie, do-
wiedzieć się więcej o inwestycjach.

Zapraszam
Leszek Błachnio 

dyrektor MGZW w Serocku 

Inwestycje gminne

Budowa osadnika popłuczyn w ramach 
modernizacji stacji uzdatniania wody 

 w Wierzbicy

Budowa wodociągu w ul. Pułtuskiej w Serocku Budowa wodociągu w ul. Zacisze w Serocku
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W dniu 29 marca 2011r. zaczął obowią-
zywać miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego sekcja F część obrębu Jadwi-
sin.  Stanowi on zmianę części planu przyję-
tego uchwałą nr 137/XVIII/03 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 12 grudnia 2003 r.

M.p.z.p uchwalony został uchwałą nr 
604/LXV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
10.11.2010 r. a ogłoszony w dzienniku urzę-
dowym w dniu 26.02.2011 r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 25 poz. 795). 

Zmiana części obowiązującego planu 
była podyktowana przede wszystkim potrze-
bą zwiększenia możliwości inwestycyjnych 
obszaru, uszczegółowieniem zasad ochrony 
obiektów zabytkowych, jak również określe-
niem nowej polityki przestrzennej wynika-
jącej ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Serock przyjętego uchwałą nr 392/
XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 
sierpnia 2009 r. Zgodnie z ustaleniami tego 

dokumentu tereny na obszarze planu wyzna-
cza się pod realizację funkcji: mieszkaniowej, 
mieszkaniowo-rekreacyjnej, usługowej i dzia-
łalności gospodarczej.

Plan dostępny jest na stronie internetowej 
gminy www.serock.pl na chwilę obecną w za-
kładce - Uchwały Rady Miejskiej,  docelowo 
– dokumenty i wnioski - planowanie prze-
strzenne.

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wierzbicy
Jak zapewne Państwo pamiętają, po wielo-

letnich staraniach, w marcu 2010 roku gmina 
otrzymała z zasobu Skarbu Państwa teren o po-
wierzchni 5,8 ha położony w Wierzbicy (daw-
niej teren ośrodka wypoczynkowego PKO BP 
S.A.) z przeznaczeniem pod budowę obiektów 
o charakterze sportowym  i rekreacyjnym.

Sprawa ta, szczególnie w zakresie termi-
nu realizacji inwestycji oraz sposobu zago-
spodarowania terenu jest przedmiotem stałe-
go zainteresowania mieszkańców, dlatego też 
pragniemy przedstawić aktualne informacje 
na temat  planowanej inwestycji.

Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego pozyskany teren 
przeznaczony jest pod usługi turystyki i czę-
ściowo las bez prawa zabudowy, czyli aktu-
alnie bez możliwości uzyskania pozwolenia 
na budowę obiektów sportowych. W celu 
umożliwienia realizacji w/w obiektów podjęto 
działania w zakresie zmiany planu zagospoda-

rowania przestrzennego, których ukończenie  
przewiduje się pod koniec 2012 roku. Dopiero 
wówczas możliwe będzie rozpoczęcie proce-
dury inwestycyjnej dla budowy planowanych 
obiektów, a w dalszej kolejności podjęcie sta-
rań w celu pozyskania źródeł finansowania
i w efekcie końcowym rozpoczęcie budowy.

Zamiarem władz samorządowych jest 
wybudowanie Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, w skład którego wchodziłyby 
obiekty sportowo-rekreacyjne i edukacyjne, 
np. kryty basen, lodowisko, kort tenisowy, 
boisko, ścianka wspinaczkowa. Dodatkowo 
mogą być zrealizowane obiekty towarzyszące, 
jak hotel z kawiarenką, kręgielnia, siłownia 
oraz budynek socjalny z szatnią i toaletami.

Do czasu zmiany planu zagospodarowa-
nia przestrzennego pragniemy, aby miesz-
kańcy gminy wyrazili swoje potrzeby i ocze-
kiwania w przedmiotowym zakresie, które 
będziemy starali się uwzględnić przy opraco-

waniu koncepcji zagospodarowania terenu.
Zamieszczony w ubiegłym roku drogą inter-
netową apel w tej sprawie spotkał się z nie-
wielkim zainteresowaniem, uzyskano jedynie 
cztery opinie. Dlatego też obecnie ponawiamy 
prośbę o większe zaangażowanie mieszkańców 
i prezentację swoich pomysłów odnośnie spo-
sobu zagospodarowania omawianego terenu.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszone 
dotychczas propozycje mieszkańców doty-
czyły budowy basenu, lodowiska, siłowni ze-
wnętrznej, kortu tenisowego, budynku z salą 
do nauki tańca, sztuk walki, zajęć fitness, sali
zabaw dla dzieci, w której można byłoby zor-
ganizować basen z piłeczkami i zjeżdżalnią.

Wszelkie wnioski i propozycje prosimy 
zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Miasta 
i Gminy Serock lub za pośrednictwem inter-
netu na adres geodezja@serock.pl.

Referat Gospodarki Gruntami 
i Planowania Przestrzennego

W grudniu 2010 r. po raz trzeci przystąpi-
liśmy do konkursu Nagroda Europy, organi-
zowanego przez Radę Europy w Strasburgu, 
którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie 
miast i gmin, które aktywnie działają na rzecz 
propagowania idei jedności europejskiej. 
Z lekkim niepokojem otwieraliśmy kopertę, 
w której nadeszła ze Strasburga wiadomość 
o wynikach konkursu, zwłaszcza, że nasza 
ubiegłoroczna aplikacja została odrzucona.  
Tymczasem niepokoje okazały się niepo-
trzebne. Decyzją Komisji Środowiska, Rol-
nictwa oraz Spraw Lokalnych i Regionalnych 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Euro-
py gmina Serock zdobyła Flagę Honorową. 

Przypomnijmy. Po raz pierwszy naszą 
aplikację złożyliśmy w grudniu 2008 r., od-
powiadając na 9 pytań, zawartych w obliga-

Serock na półmetku drogi po Nagrodę Europy 
– zdobyliśmy Flagę Honorową 

toryjnym kwestionariuszu, prezentując pro-
europejskie działania Serocka. Kilka miesięcy 
później nadeszła informacja, że Komisja kon-
kursowa postanowiła przyznać nam Dyplom 
Europejski, pierwszą z czterech nagród hono-
rowych. Dyplom Europejski został wręczony 
burmistrzowi Sylwestrowi Sokolnickiemu 
oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej w Se-
rocku Arturowi Borkowskiemu w czerwcu 

2009 r., podczas Zgromadzenia Parlamentar-
nego w Strasburgu. 

W grudniu 2009 r. podjęliśmy starania 
o uzyskanie kolejnej nagrody -  Flagi Honorowej. 
Niestety bezskutecznie. Okazało się, że byli lepsi 
od nas. Zdwoiliśmy siły i w grudniu 2010 r. ru-
szyliśmy ponownie po trofeum. Udało się. Komi-
sja doceniła europejskie zasługi Serocka. Oprócz 
naszej gminy wśród polskich laureatów znalazły 
się Barlinek (woj. Zachodniopomorskie) oraz 
Wałcz (woj. Zachodniopomorskie). Tegoroczną 
Nagrodę Europy otrzymały dwa miasta: francu-
skie Landerneau oraz niemieckie Hunfeld. 

Już niebawem w Serocku powiewać bę-
dzie haftowana i zdobiona pozłacanymi
frędzlami Flaga Honorowa na znak, że gmina 
Serock pracuje na rzecz idei europejskiej. 

A.U.

Plan zagospodarowania przestrzennego
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2010Najważniejsze działania UMiG
oraz jednostek organizacyjnych w roku 2010 

mieszkańców i ciekawe inicjatywy. Zaktuali-
zowana została również i wydana mapa gmi-
ny Serock. 

Od maja do końca września można było 
obejrzeć na rynku wystawę outdorową za-
tytułowaną „20 lat wspólnie”, przygotowaną 
przez Referat Promocji. Wystawa pokazywała 
w wielkim skrócie dwadzieścia lat serockie-
go samorządu. Poszczególne plansze, które 
złożyły się na wystawę już niebawem będzie 
można pobrać ze strony www.serock.pl 

Serocki miejscownik
Z inicjatywy Mirosława Pakuły, już 

w styczniu 2010 r. w Informatorze rozpoczę-
liśmy cykl artykułów, poświęconych poszcze-
gólnym miejscowościom gminy Serock. Do 
współtworzenia Serockiego Miejscownika 
zaprosiliśmy mieszkańców. Artykuły miały 
prezentować miejsca historyczne, atrakcje tu-
rystyczne i ciekawostki dotyczące danej miej-
scowości i stanowić swego rodzaju przewod-

Szanowni Państwo, 
W poprzednich i kilku najbliższych numerach Informatora podsumowujemy działania UMiG w Serocku oraz podległych mu 

gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2010 – roku tak ważnym dla polskiej samorządności. Obchodzony jubileusz dwu-
dziestolecia samorządu skierował naszą uwagę na znaczenie pierwszych w powojennej Polsce wyborów do rad gmin i miast 
i zmobilizował nas do refleksji na temat idei samorządności.

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspól-
noty. Wśród tych zadań wymienić można m.in. te koncentrujące się na sprawach: ładu przestrzennego, ochrony środowiska, 
gminnych dróg, wodociągów, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury, porządku publicznego i bez-
pieczeństwa obywateli, polityki prorodzinnej, czy promocji gminy. 

W tym numerze Informatora - działalność Referatu Promocji i Obsługi Urzędu, w roku 2010.

nik turystyczno – krajoznawczy. Cykl miał 
objąć 12 wydań Informatora, jednak z racji 
dużego zainteresowania miejscownikiem 
zdecydowaliśmy się przedłużyć okres jego 
powstawania. Docelowo wydana zostanie pu-
blikacja, która zawierać będzie wszystkie ar-
tykuły. Referat Promocji rozpoczął pracę nad 
realizacją tego zadania. 

Referat Promocji 
i Obsługi Urzędu 

Obchody 20 – lecia samorządu
Rok 2010 minął pod znakiem ważnej dla 

samorządu rocznicy – obchodziliśmy dwu-
dziestolecie odrodzenia samorządu teryto-
rialnego. Referat Promocji włączył się w ob-
chody jubileuszu i wraz z początkiem roku 
rozpoczął działania mające na celu propago-
wanie idei samorządności. 

Rozpoczęliśmy od stworzenia logotypu, 
który miał zapewnić jednolity system identy-
fikacji wizualnej Serocka podczas obchodów
i opatrzyliśmy nim wszelkie publikacje, wy-
dawnictwa, materiały promocyjne. Wydany 
został nowy folder kulturalno – turystyczny, 
który nie tylko informuje czytelników, co 
można w gminie zobaczyć, gdzie wypocząć 
i gdzie zjeść, ale prezentuje również działania 

SEROCKI
MIEJSCOWNIK
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2010Film promocyjny
Świadomi współczesnego nacisku na two-

rzenie videomarketingu, w roku 2010 Referat 
Promocji pokusił się o stworzenie promocyj-
nego filmu, który pokazałby, co gmina ma do 
zaoferowania. Film przedstawia najważniejsze 
przedsięwzięcia z kalendarza imprez, opowia-
da o walorach gminy i aktywnościach, które są 
dla niej charakterystyczne. W filmie dużo też 
przyrody. Z jednej strony dynamizm imprez 
na serockim rynku, z drugiej Dolina Dolnego 
Bugu – spokój i natura. Nie brakuje działań 
mieszkańców – okiem kamery podglądamy 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich, podczas ży-
dowskiego wieczoru, świętujemy 20 – lecie sa-
morządu serockiego. Przy okazji filmu powstał 
również niespełna minutowy spot reklamowy, 
który „wychwytuje z życia miasta” to, co dla 
niego charakterystyczne – motyw wody. 

Film jest dostępny na stronie www.se-
rock.pl, www.samorzad.pap.pl – chcemy ist-
nieć w wirtualnej przestrzeni i w ten sposób 
przyciągać inwestorów i turystów.  

ren Sp. z o.o. wchodzącej w skład Polskiej 
Grupy Energetycznej. W ramach umowy 
sponsorskiej na plakatach i innych mate-
riałach promujących imprezy, zamieszcza-
ne jest logo PGE w zamian za przekazane 
od sponsora środki finansowe. Liczymy, że 
w dalszym ciągu wspólna realizacja przed-
sięwzięć służących mieszkańcom i gościom 
Serocka przyniesie stronom obopólne ko-
rzyści. 20102010I Otwarte Zawody

Jeździeckie w Skokach
przez Przeszkody
o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Serock

Klub Jeździecki Hippica Polonia, Ośrodek 
Kultury oraz Referat Promocji byli współorga-
nizatorami I Otwartych Zawodów Jeździeckich. 
Zaprosiliśmy do współpracy przy organizacji 
imprezy lokalnych przedsiębiorców, którzy 
swoimi produktami, usługami i funduszami 
przyczynili się do zrealizowania przedsięwzię-
cia. Inicjatywa spotkała się z entuzjazmem 
i okazała się nową formą promowania gminy 
Serock. Zawody na stałe wpiszą się w kalendarz 
gminnych imprez i przedsięwzięć. 

Referat Promocji i Obsługi Urzędu 

 To nie były łatwe czasy. Schyłek XVIII 
wieku groził niebezpiecznie schyłkiem Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów. Na własne życze-
nie, chciałoby się rzec. I dużo w tym prawdy. 
Rozpuszczone do granic przyzwoitości szla-
checkie przywileje, brak dyscypliny, naduży-
wane, karykaturalne wręcz liberum veto nie-
sione na sztandarach szlacheckiej wolności, 
sarmackie złote czasy szlachty na zagrodzie 
równej wojewodzie musiały się skończyć źle. 
Ale nie brakowało Polsce mądrych i wyważo-
nych ludzi. Oświeceniowe prądy zmieniające 
Europę, musiały też dotrzeć do Polski. Dzięki 
nim narodziła się konstytucja majowa, po-
jawiła się nadzieja, że uda się jeszcze Polskę 
ocalić. Zaprzysiężenie konstytucji powitano 
owacjami przed siedzibą sejmu czteroletnie-
go. Ale radość była krótka, bo rok później 
Targowica i II rozbiór. Pomimo tego, że losy 
konstytucji majowej były tak dramatyczne 

i pomimo tego, że obowiązywała tak krótko, 
stanowi ona niepodważalny zwrot w polskiej 
historii i polskim myśleniu. Wskazywała na 
niezbędność zmian, a także podkreślała, że 
jedynie zmiana systemu politycznego, prze-
budowa ustroju społecznego oraz budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego może stopnio-
wo wzmacniać państwo. I już nigdy te myśli 
miały nie zaniknąć. I choć trzeci rozbiór starł 
Polskę z mapy Europy na 123 lata, bo trudno 
było pokonać inercję równi pochyłej, to jednak 
wiele kolejnych Polaków nie porzuciło myśli 
o wolnej, niezależnej i sprawiedliwej Polsce. 
Późniejsza pozytywistyczna praca u podstaw 
i praca organiczna były swoistą kontynuacją 
oświeceniowych myśli.

Dziś Konstytucja 3 Maja to symbol – sym-
bol tego, co najlepsze w polskiej historii i kul-
turze, symbol demokratycznej idei.

D.S.

Wiwat maj, 3 maj

Pozyskanie sponsora 
dla działań kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych

Dużym sukcesem w roku 2010 okazało 
się pozyskanie sponsora - Polskiej Grupy 
Energetycznej Dystrybucja Warszawa – Te-

Obchody 70. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej

Referat Promocji włączył się w ogól-
nopolskie obchody rocznicy Zbrodni Ka-
tyńskiej. Z racji jubileuszu wydana zosta-
ła okolicznościowa ulotka zatytułowana 
„Seroccy katyńczycy”, przedstawiająca 
portrety oficerów Wojska Polskiego oraz 
policjantów Policji Państwowej z gminy Se-
rock- katyńskich bohaterów. Sadząc na te-
renie gminy siedem dębów pamięci Serock 
upamiętnił ofiary zbrodni katyńskiej. 
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SEROCKI 
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 15 -  CUPEL

Cupel – wieś jak bocianie gniazdo
W widłach Narwi i Bugu leży wieś wysunięta między wody rzek jak półwysep czy cypel. Jej łąki i podmokłe tereny są od setek lat rajem dla 
bocianów. Z nadnarwiańskich wałów rozpościera się panorama średniowiecznego miasteczka Serocka.

Pierwszy raz nazwa miejscowości Cupel w źródłach 
pisanych pojawia się 28 marca 1782 r. Tego dnia w księ-
dze zmarłych parafii Popowo odnotowano w „Czuplu”
śmierć rocznego chłopczyka Łukasza, syna Jacka i Elżbiety 
Szymańskich. Wzmianka ta niekoniecznie musi być zwią-
zana z osiadłą tam rodziną, bowiem przez następnych 20 
lat nazwa „Czupel” nie pojawia się w źródłach. Powstanie 
wsi datowałbym na 1801 r. a pierwszymi urodzonymi tu 
mieszkańcami byli Karol Kwiatkowski ur. 4 listopada 1801 r. 
i Magdalena Ziółkowska ur. 4 lipca 1802 r.   

Część Cupla leżąca nad Narwią, naprzeciwko Seroc-
ka, była nazywana Budy lub Budy Skrzynki. W początkach 
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XIX wieku jej mieszkańcy pochodzili z Serocka lub czuli się 
z tym miastem związani. Chrztu ich dzieciom udzielał se-
rocki proboszcz księdz Tomasz Erdman.

Nazwa wsi pisana była częściej jako Cypel, dopiero 
z czasem przeważyła wersja Cupel, mimo iż niewątpliwie 
właściwsza była pierwsza wersja. Aleksander Bruckner 

w Słowniku etymologicznym języka polskiego, uznał iż sło-
wo pochodzi od niemieckiego słowa Zipfel, stanowiącego 
zdrobnienia od Zipf - „czub”. Autorzy późniejszego Słowni-
ka prasłowiańskiego tom 2 C-D odnotowali słowo ćipl, cipla, 
ciplo, objaśnionego jako „mający coś odciętego, okaleczony, 
obcięty”. Nazwa odwoływała się do położenia miejscowo-
ści między dwoma zbiegającymi się rzekami i dodatkowo 
odciętej z trzeciej strony przez stare koryto Bugu. W aktach 
parafii ewangelickiej z Pułtuska z I połowy XIX w. zapisano
tę nazwę jako Cupil.

W drugiej połowie XVII wieku teren obecnego Cupla, 
zwany wówczas Gołołęką, był terenem spornym między 
Serockiem a właścicielami dóbr Popowo, najpierw Janem 
Kozłowskim, a później jego synem Michałem, zmarłym 
w 1791 r.  Seroccy mieszczanie uważali, że mają prawo do 
Gołołęki i zbierali ze znajdujących się tam łąk siano oraz 
wypasali  swoje bydło. Z czasu tego konfliktu odnotowano
w księgach sądowych zabawne historie przytaczając choć-
by  porwanie przez Serocczan stogu siana i przewiezienie 
go łodzią do miasta. Wśród rodzin zagospodarowujących 
tereny Cupla spotykamy m.in. Skoszkiewiczów i Pałaszkie-
wiczów z Serocka, Sołowiejów z Nowej Wsi, Ziółkowskich 
z Kani oraz Kwiatkowskich. Część z nich była rybakami, inni 
zajmowali się rolnictwem.

Mapa z 1916 r. Widok na Serock z wałów na Cuplu
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W trakcie budowy twierdzy napoleońskiej w Serocku, 
w latach 1807-1810, powstało na Cuplu niewielkie umoc-
nienie ziemne, swego rodzaju przedmoście. Widać je zarów-
no na mapie z 1824 r., jak i na niemieckiej mapie z 1916 r. 
pod nazwą Alte Schanze. Z budową tych umocnień można 
wiązać etymologię nazwy Budy Skrzynki, gdyż technologia 
budowy wałów opierała się na drewnianym szkielecie ma-
jącym formę wielkich skrzyń.

Miejscowość narażona stale na powodzie i potopie-
nia nigdy nie miała zbyt wielu stałych mieszkańców. Część 
łąk na jej terenie należała do gospodarzy z sąsiednich wsi 
Łachy i Nowej Wsi, które na początku XIX wieku były na 
nowo zagospodarowane przez niemieckich kolonistów 
wyznania ewangelicko-augsburskiego. W zapisach ar-

chiwalnych odnajdujemy   przybyłą w 1843 r. niemiecką 
rodzinę Michel.

Wielkie powodzie zalewały Cupel  m.in. w 1888 r. 
i w 1958 r. Historię tej ostatniej powodzi znamy najlepiej, 
bo była ostatnią przed powstaniem Jeziora Zegrzyńskiego. 
Na Cuplu zaczęła się 15 kwietnia 1958 r. zalaniem kilku do-

mów. Ewakuację mieszkańców przeprowadzono cztery dni 
później, a już następnego dnia cała wieś została zatopiona. 
Tereny zalane wizytował ówczesny prezes Rady Ministrów 
Józef Cyrankiewicz. Również ostatnie lata (2010 i 2011) 
przyniosły  groźną sytuację powodziową, wymagającą akcji 
umocnienia wałów, po której zostały do dziś setki worów 
z piaskiem.

W pierwszych latach PRL Cupel był bardzo małą wsią, 
liczącą sobie zaledwie 5 domów i  należącą do sołectwa 
Nowa Wieś. Maleńką społeczność tworzyły rodziny Gajew-
skich, Jóźwiaków, Judziewiczów, Koczarów i Podgórskich. 
W ostatnich jednak latach intensywnie buduje się tu już 
domy i wcale niekoniecznie letniskowe. Aby  uporządko-
wać administracyjnie  rozwijającą się wieś Rada Miejska 
w Serocku uchwałą z 10 listopada 2000 r. nadała nazwy 
ulicom w Cuplu, nawiązujące do usytuowania i warunków 
przyrodniczych.

Po II wojnie światowej wody starorzecza Bugu były ry-
backo eksploatowane przez Spółdzielnię Rybacką w Pułtu-
sku, do której należeli też rybacy z Serocka – Marian Kryska 
i Jerzy Skośkiewicz. Dziś już tu się ryb nie łowi.

Obszar Cupla jest cenny przyrodniczo, bowiem gniaz-
dują tu bociany i łabędzie. Jest tu 6 bocianich gniazd co 
stanowi 1/3 wszystkich zarejestrowanych w gminie. 

Będąc w Cuplu warto zwrócić uwagę  na kilka starych 
mających blisko pół wieku drewnianych budynków oraz duży 
żelazny krzyż postawiony na postumencie z kamieni polnych.

Przez wieś przebiega tzw. wschodni niebieski szlak 
rowerowy, prowadzący przez wszystkie nadnarwiańskie 
miejscowości gminy Serock.

Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak

Umocnienie 
wałów przeciwpowodziowych 2011 r.

Przedrożny krzyż

Łabęzie pływające  
w starym korycie Bugu

Stara chata

Cupel na mapie z I połowy XIX w.
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Spis rozpoczęty
W poniedziałek, 4 kwietnia 2011 roku 

w ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza Syl-
westra Sokolnickiego z rachmistrzami Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludności i Miesz-
kań 2011, podczas którego zostały omówione 
sprawy organizacyjne związane ze spisem.

Wywiad bezpośredni przeprowadzony 
przez rachmistrza spisowego to jedna z me-
tod zbierania danych podczas tegorocznego 
spisu powszechnego. Te osoby, które doko-
nały samospisu internetowego nie będą spi-
sywane przez rachmistrza.Na terenie miasta 
i gminy Serock wywiady bezpośrednie będą 
przeprowadzane przez sześć osób.

Jak rozpoznać rachmistrza?
 Każdy rachmistrz posiada legitymację 

(ważną tylko z dowodem osobistym), która 
zawiera: 

• imię i nazwisko, 
• zdjęcie,
• własnoręczny podpis, 
• numer legitymacji, 
• teren działania, 
• okres ważności, 
•  podpis i pieczątkę Dyrektora Urzędu 

Statystycznego w Warszawie, 
•  Pieczęć Urzędu Statystycznego w War-

szawie, 
• logo Centralnego Biura Spisowego. 
Rachmistrz ma ze sobą terminal hand-

-held – urządzenie podobne do telefonu ko-
mórkowego z dotykowym ekranem.

Jak sprawdzić wiarygodność 
rachmistrza?

Dzwoniąc na Infolinię czynną codzien-
nie: od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 20.00 oraz w soboty i niedziele od 
8.00 do 18.00.

•  22 44 44 777 numer dla połączeń 
przychodzących z telefonów komórko-
wych, płatny zgodnie z taryfikatorem
operatora sieci komórkowej

•  800 800 800 numer bezpłatny dla połą-
czeń z telefonów stacjonarnych

Co powinniśmy wiedzieć o pracy 
rachmistrza?

Rachmistrz nie używa formularzy pa-
pierowych. Nasze odpowiedzi wpisuje do for-
mularza elektronicznego zainstalowanego na 
przenośnym urządzeniu typu hand-held.

 Odwiedza i spisuje mieszkania oraz 
osoby według wykazu otrzymanego z Woje-
wódzkiego Biura Spisowego, tym samym nie 
może wybierać mieszkań, w których będzie 
zbierał dane.

Zadaje pytania według ustalonej kolej-
ności w formularzu.

Nie może zmieniać treści pytań ani su-
gerować odpowiedzi.

 Nie może zbierać danych, które nie 
wchodzą w zakres spisu.

Jeżeli rachmistrz odwiedzi nas, gdy nie 
mamy czasu, możemy przełożyć rozmowę na 
inny termin.

Jeżeli rachmistrz nie zastanie nas w do-
mu, może do nas zadzwonić ankieter z Urzę-
du Statystycznego w celu umówienia ponow-
nej wizyty.

Jeżeli nie chcemy, aby rozmowa z rach-
mistrzem odbyła się w naszym mieszkaniu, 
możemy udzielić odpowiedzi np. na klatce 
schodowej, na zewnątrz budynku.

Jeżeli chcemy uniknąć wizyty rachmi-
strza możemy spisać się przez Internet samo-
dzielnie wypełniając elektroniczny formularz 
dostępny na stronie www.stat.gov.pl

Ważne! Bezpieczeństwo danych
Informacje zbierane podczas wywiadu 

będą wprowadzane przez rachmistrza bez-
pośrednio do urządzenia hand-held, natych-
miast szyfrowane i przesyłane niezwłocznie 
na serwer Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie dane zebrane w spisie pod-
legają prawnej ochronie i objęte są tajemnicą 
statystyczną. 

 Osoby pracujące na rzecz NSP 2011 
zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej, a jej złamanie pociąga za sobą 
sankcje karne. 

 Zebrane dane zostaną opubliko-
wane w formie uniemożliwiającej jaką-
kolwiek identyfikację danych jednostko-
wych tj. osób, gospodarstw domowych 
i adresów. Wykorzystane będą wyłącznie 
do opracowań, zestawień i analiz staty-
stycznych.

Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie 
należy udzielać ścisłych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Lider 
Małgorzata Popowicz

Położenie nad Zalewem Zegrzyńskim, 
bliskość stolicy, nieskażone, bogate środo-
wisko przyrodnicze, ciekawe szlaki pieszo-
-rowerowe oraz liczne zabytki sprawiają, 
że każdego lata przybywają do nas rzesze 
turystów. Walory przyrodnicze i kulturowe 
istotnie przyczyniają się do tego, że miasto 
i gmina Serock stanowi idealne miejsce wy-
poczynku. 

Zarówno Ci, którzy tu mieszkają, jak 
również Ci, którzy tu odpoczywają niemal 

każdego dnia zaspakajają na terenie gminy 
wiele swoich potrzeb. To tu nasi goście do-
konują zakupów, korzystają z miejscowej 
gastronomii, odwiedzają lokalne targo-
wisko. Zwiedzają również obiekty zabyt-
kowe oraz korzystają z oferty kulturowej 
i sportowej. Istotne jest więc, aby z tych 
kontaktów wynosili jak najlepsze wraże-
nia. Dlatego niezwykle ważna jest nasza 
wspólna troska o wygląd naszych posesji, 
o otoczenie sklepów czy barów. Zapewne 

każdy z nas ma tu jeszcze wiele do zrobie-
nia i zaproponowania. 

Zwracam się więc z prośbą i apelem o ak-
tywne włączenie się w budowę pozytywnego 
wizerunku naszej gminy. Zadbajmy o estety-
kę prowadzonych obiektów zarówno w środ-
ku, jak i na zewnątrz. Zatroszczmy się o naj-
bliższe otoczenie. To nie wymaga wielkiego 
wysiłku, a korzyści z tego będą ogromne.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Czas na wiosenne porządki
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1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Dosin odbędą się w dniu 28.04.2011 r. o godz. 
18.00. u sołtysa, Dosin 8. 

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Wola Smolana odbędą się 28.04.2011 r. 
o godz. 18.00 u sołtysa, Wola Smolana 7.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Łacha odbędą się 29.04.2011 r. o godz. 18.00 
w dawnym barze „U Edka”- Łacha, ul. Sosno-
wa 3.

4. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Nowa Wieś odbędą się w dniu 5.05.2011 r. 
o godz. 18.00 u sołtysa, Nowa Wieś ul. Se-
rocka 11. 

5. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Kania Nowa odbędą się w dniu 6.05.2011 r.
o godz. 18.00 u sołtysa, Kania Nowa ul. Po-
lna 37. 

6. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Dębinki odbędą się 09.05.2011 r. o godz. 
18.00 u sołtysa, Dębinki 11.

7. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 
wsi Szadki i Wola Kiełpińska odbędą się 
09.05.2011 r. o godz. 18.00 w remizie OSP 
w Woli Kiełpińskiej.

8. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 
wsi Skubianka odbędą się 10.05.2011 r.
o godz.18.00 u sołtysa, Skubianka 61.

9. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Ja-
dwisin odbędą się 11.05.2011 r. o godz. 18.00 
w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

10. Wybory Sołtysa i Rady Sołec-

kiej wsi Zalesie Borowe odbędą się 
12.05.2011 r.o godz. 19.00 u sołtysa, Za-
lesie Borowe 4.

11. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 
wsi Bolesławowo odbędą się 13.05.2011 r.
o godz. 19.00 u sołtysa, Bolesławowo 15.

12. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Marynino odbędą się w dniu 13.05.2011 r. 
o godz. 19.00 u sołtysa, Marynino 49. 

13. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Guty odbędą się 16.05.2011 r. o godz. 18.00 
u sołtysa, Guty 24.

14. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Cupel odbędą się 16.05.2011 r. o godz. 18.00 
u sołtysa, Cupel, ul. Arciechowska 16.

15. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Zabłocie odbędą się 17.05.2011 r. o godz. 
18.00 u sołtysa, Zabłocie 8a.

16. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 
wsi Stasi Las odbędą się 17.05.2011 r. 
o godz. 19.00 u sołtysa, Stasi Las, ul. Dłu-
ga 32.

17. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Ludwinowo Zegrzyńskie odbędą się w dniu 
18.05.2011 r. o godz. 18,00 u sołtysa, Ludwi-
nowo Zegrzyńskie 42. 

18. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Karolino odbędą się w dniu 19.05.2011 r.
o godz. 18.00 u sołtysa, Karolino 62. 

19. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Gąsiorowo odbędą się 20.05.2011 r.o godz. 
18.00 w remizie OSP w Gąsiorowie.

20. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Izbica odbędą się 20.05.2011 r.o godz. 19.30 
w Wiejskim Domu Kultury w Izbicy. 

21. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 
wsi Wierzbica odbędą się 20.05.2011 r.
o godz. 18.00 w świetlicy terapeutycznej 
w Wierzbicy.

22. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Dębe odbędą się 23.05.2011 r. o godz. 18.00 
u sołtysa, Dębe 40. 

23. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Jachranka odbędą się w dniu 24.05.2011 r. 
o godz. 18.00 u sołtysa, Jachranka 53. 

24. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Kania Polska odbędą się w dniu 25.05.2011 r.
o godz. 18,00 u sołtysa, Kania Polska ul. Nad-
bużańska 36. 

25. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 
wsi Ludwinowo Dębskie odbędą się w dniu 
26.05.2011 r. o godz. 18.00 u sołtysa, Ludwi-
nowo Dębskie 5. 

26. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Borowa Góra odbędą się w dniu 27.05.2011 r. 
o godz. 19.00 u sołtysa, Borowa Góra ul. Na-
sielska

27. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 
wsi Stanisławowo odbędą się 30.05.2011 r. 
o godz. 18.00 w świetlicy OSP w Stanisła-
wowie. 

28. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Święcienica odbędą się 30.05.2011 r.o godz. 
18.00 u sołtysa, Święcienica 6.

Informacja o wyborach do organów jednostek 
pomocniczych w gminie Serock na lata 2011 – 2015

W dniu 19 kwietnia 2011 r. w  ratuszu 
odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Serocku. 

W zjeździe, zgodnie z § 59 Statutu Związ-
ku OSP RP, brali udział z głosem decydują-
cym delegaci wszystkich gminnych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, wybrani na 
zebraniach sprawozdawczo - wyborczych ma-
cierzystych OSP. Z głosem doradczym w zjeź-
dzie uczestniczyli członkowie ustępujących 
władz oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w Serocku, Komisji Rewizyjnej, a także 
przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej 
w osobie zastępcy komendanta powiatowego 

PSP Leszka Smuniewskiego.
Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego, 

zgodnie ze Statutem Związku OSP RP, od-
bywa się co 5 lat. Zasadniczym celem tego-
rocznego była ocena działalności gminnych 
jednostek OSP w latach 2006 - 2010, ukon-
stytuowanie się nowych władz Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Serocku oraz 
przyjęcie programu działalności na nadcho-
dzącą kadencję.

Obradom zjazdu przewodniczył do-
tychczasowy prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Serocku 
dh. Sylwester Sokolnicki. Porządek spo-
tkania obejmował min. przedstawienie 

sprawozdania z działalności Zarządu oraz 
Komisji Rewizyjnej. W ocenie prezesa 
Zarządu oraz przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej dh. Sławomira Króla, gminne 
jednostki OSP w okresie sprawozdawczym 
w stopniu bardzo dobrym realizowały 
statutowe zadania i obowiązki. Prelegen-
ci podkreślali, że był to bardzo trudny 
czas dla strażaków ratowników. W tym 
okresie gminne jednostki OSP brały min. 
udział w akcji usuwania skutków lokal-
nych podtopień w 2007 r., przeciwdziałali 
zagrożeniu ekologicznemu na Bugu pod-
czas tzw. przyduchy w 2009 oraz dwukrot-
nie uczestniczyli w akcji zabezpieczania 

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Serocku 
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Od kwietnia bieżącego roku szkolnego 
pedagodzy z Samorządowego Przedszkola 
w Zegrzu oraz rodzice dzieci tam uczęszcza-
jących kontynuują rozpoczęte w 2010 r. szko-
lenie edukacyjne. Zdobywanie wiedzy i spę-
dzanie wspólnie czasu na aktywnej zabawie 
jest częścią projektu „Przedszkole na 5”, który 
w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu jest 
realizowany od września 2010 r. Projekt ten 
jest współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Nauczyciele zatrudnieni w ramach 
projektu „Przedszkole na 5”, jako pionie-
rzy w gminie Serock zdobywają wiedzę 
nt. innowacyjnej metody pracy z dzieć-
mi – metody projektów badawczych. 40 
– godzinne warsztaty są prowadzone przez 
Magdalenę Milczewską, pedagoga, który 
od kilku lat pracuje metodą projektów. 
Obecnie tworzy autorski program pracy 
z dziećmi w przedszkolu z wykorzysta-
niem tej właśnie metody.

Szkolenie, w którym uczestniczą na-
uczyciele, składa się z 3 części. Pierwsza 
część przygotowuje nauczycieli do realizo-

wania takiego projektu, pozwala im dokład-
nie poznać założenia teoretyczne i zapoznać 
się z doświadczeniami innych pedagogów. 
W drugiej części nauczyciele ze swoimi 
grupami dzieci przedszkolnych realizują pi-
lotażowy projekt. Ostatni etap to podsumo-
wanie pracy, wymiana doświadczeń między 
nauczycielami i z wychowankami oraz ewa-
luacja programu.

Metoda projektów badawczych jest in-
nowacyjną metody pracy z wychowanka-
mi. Dzięki niej dzieci mają możliwość roz-
wijania swoich umiejętności i zdolności 
pod kierunkiem nauczyciela, który pełni 
głównie rolę koordynatora. Poprzez taką 
formę pracy ze swoimi podopiecznymi na-
uczyciel wyzwala w nich wiele samodziel-
ności i inicjatywy. Stosując metodę pro-
jektów badawczych pedagodzy stwarzają 
dzieciom przestrzeń do dynamicznego 
rozwoju intelektualnego i nawiązywania 
właściwych relacji w grupie rówieśniczej.

Efektami pracy nauczycieli tą metodą po-
dzielimy się z Państwem jeszcze w tym roku.

Obok nauczycieli swoją pedagogiczną 
wiedzę poszerzają rodzice przedszkola-

ków uczęszczających do zegrzyńskiej pla-
cówki. Rodzic każdego dziecka ma możli-
wość uczestniczenia w sześciogodzinnych 
warsztatach dotyczących diagnozowania 
rozwoju dziecka i wspierania go w roz-
woju. Został opracowany harmonogram 
szkolenia według którego rodzice mieli do 
wyboru 7 terminów. Pierwsza grupa dziel-
nych rodziców już odbyła warsztaty. Ich 
odczucia są bardzo pozytywne. Oprócz 
ogromnej wiedzy teoretycznej przekazanej 
w ciekawy sposób przez specjalistę w tej 
dziedzinie – Krystynę Proć – pedagoga 
i doradcę metodycznego, rodzice uczest-
niczyli w praktycznych ćwiczeniach. Po-
znali różne sposoby ciekawego spędzania 
czasu z dzieckiem. Dowiedzieli się, jak 
wyzwalać u dziecka pozytywne emo-
cje. Uczestnicy warsztatów mieli okazję 
utwierdzić się w przekonaniu, że wspólne 
zabawy rodziców z dziećmi pozwalają za-
cieśnić więzy w rodzinie.

Wierzymy, że zdobyta zarówno przez na-
uczycieli jak rodziców wiedza przełoży się na 
dobro dziecka i jego rozwój.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Szkolenia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

wałów przeciwpowodziowych w gminach 
Jabłonna i Wieliszew w 2010 r. Szczególne 
słowa podziękowania za zaangażowanie 
i profesjonalizm prezes Zarządu skierował 
do uczestników akcji przeciwpowodziowej 
prowadzonej w miesiącach styczeń – ma-
rzec tego roku, dzięki której udało zapobiec 
się zalaniu miejscowości Cupel i Kania Pol-
ska. Zjazd w podjętej uchwale udzielił ab-
solutorium dotychczasowemu Zarządowi. 
W dalszej części obrad w drodze wyborów 
i głosowań zatwierdzono nowy skład Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w Serocku, do którego weszli:

1.  Krzyczkowski Stanisław (OSP Wola 
Kiełpińska)

2.  Malinowski Marian (OSP Wola Kieł-
pińska)

3. Pawlak Dariusz (OSP Gąsiorowo)
4  Pawlicki Stanisław (OSP Serock)
5. Pielach Mariusz (OSP Stanisławowo)
6. Skrzydlak Marek (OSP Stanisławowo)
8. Sokolnicki  Sylwester (OSP Serock)
9. Walkowski Robert (OSP Gąsiorowo)
Uchwałą nr 1 nowo wybranego Zarządu 

Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Se-
rocku z dnia 19 kwietnia 2011 r. prezesem Za-
rządu został ponownie wybrany dh. Sylwester 
Sokolnicki. Jego zastępcą w nadchodzącej ka-

dencji będzie dh. Robert Walkowski, Komen-
dantem Miejsko-Gminnym Straży Pożarnych 
dh. Marian Malinowski a skarbnikiem dh. 
Stanisław Pawlicki. Przewodniczącym Komi-
sji Rewizyjnej został dh. Sławomir Król, jego 
zastępcą dh. Jerzy Trześniewski, sekretarzem 
Komisji dh. Wiesław Żmijewski. W końcowej 

części obrad zastępca komendanta powiato-
wego PSP w Legionowie, Leszek Smuniewski, 
podziękował strażakom za ich profesjonalne 
działanie, bardzo dobrą współpracę z Zarzą-
dem Oddziału Miejsko-Gminnego oraz wła-
dzami gminy. 

Edward Kowalewski
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„Bezpieczeństwo dla wszystkich” to mię-
dzynarodowy program edukacyjny dla szkół 
podstawowych, którego celem jest edukowa-
nie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Głównym organizatorem i spon-
sorem akcji jest koncern Renault. Program 
składa się w Polsce z czterech elementów: 
pakietów edukacyjnych „Droga i Ja”, e-lear-
ningu, Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa 
i konkursu plastycznego.

Do tegorocznej, 11 już edycji konkursu  
plastycznego przystąpiło 1350 klas i kół przed-
miotowych z 428 szkół podstawowych z całego 
kraju, które nadesłały 2112 plakatów ilustrują-
cych hasło przewodnie konkursu – „Bezpiecz-
na droga do szkoły”.  Wśród laureatów znalazły 
się dwie szkoły podstawowe z województwa 
mazowieckiego, które pokonały ponad 400 
szkół i zdobyły prestiżowe wyróżnienia. Są to: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki w Błędowie i … Szkoła Podsta-
wowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kieł-
pińskiej. Jury złożone z przedstawicieli MEN, 
Biura Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Biura Ru-
chu Drogowego Komendy Głównej Policji, 
Instytutu Transportu Samochodowego, pa-
tronów medialnych i organizatorów kierując 
się takimi kryteriami, jak zgodność z tematem 
konkursu, pozytywne przesłanie, jakość, kre-
atywność i oryginalność plakatu zakwalifiko-
wało do krajowego finału 5 plakatów, a także
jedno z 25 wyróżnień przyznało uczniom klasy 
2a ze Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej 
za plakat „Nie rób łaski – noś odblaski” przy-
gotowany pod kierunkiem Anny Maciejak. 
Gratulujemy!

Szkoła w Woli Kiełpińskiej

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Serocku obchodził 10 – lecie 
swojego funkcjonowania, choć sama histo-
ria istnienia serockiej służby zdrowia sięga 
aż okresu powojennego. Początkowo siedzi-
bą placówki był budynek obecnie zajmo-
wany przez Integracyjne Centrum Opieki 
Wychowania Terapii KKWR w Serocku, od 
II poł. lat 60 placówka znajduje się przy ul. 
Kędzierskich.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ulega konsekwentnej moderni-
zacji, a wprowadzane zmiany mają na celu 
usprawnienie obsługi pacjentów, zapewnienie 
kompleksowej opieki zdrowotnej i podwyż-

10-lecie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej

szanie jakości świadczonych usług. Potwier-
dzeniem nowoczesnego systemu zarządzania 
placówką, spełniającego europejskie normy 
jakościowe, było dołączenie SP ZOZ w Seroc-
ku do grona instytucji, mogących poszczycić 
się prestiżowym Certyfikatem ISO.

Z okazji jubileuszu burmistrz Sylwester 
Sokolnicki wręczył dyrektorowi Zakładu Swie-
tłanie Jagodzińskiej pamiątkową statuetkę. 

Pracownikom życzymy wszelkiej pomyśl-
ności i satysfakcji, płynącej ze świadomości, 
że od skutecznego i profesjonalnego działania 
służb medycznych tak często zależy ludzkie 
życie i zdrowie. 

B.R.

W ramach programu społecznego 
„Szkoła Bez Przemocy” wolontariusze ze 
szkoły podstawowej im. J. Szaniawskiego 
w Jadwisinie wprowadzili w życie nowy 
projekt. Wspólnie z rodzicami odwiedzi-
li 22 marca Dom Dziecka w Chotomowie, 
z którym Szkolne Koło Wolontariatu współ-
pracuje już na stałe. W realizację projektu 
zaangażowali się nie tylko uczniowie, ale 
za ich namową także rodzice i sponsorzy. 
Młodzi wolontariusze  przygotowali eduka-
cyjną inscenizację promującą zdrowy styl 
życia, bo bez zdrowia ani rusz oraz przed-
stawienie pt. „Ciepłe i puchate”.

Dzieci zadbały o wrażenia artystyczne, 
a dorośli - o dary dla podopiecznych. I żeby 
było jeszcze milej i cieplej, panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Dosina przygotowały 
poczęstunek. Rozgrzewa myśl, ileż zaangażo-
wania…

Podziękowania kierujemy do: Sylwii So-
snowskiej z Jachranki, Mariusza Dąbrowskie-
go z Borowej Góry, radnego Rafała Tyki  oraz 
pań z KGW w Dosinie

tekst i zdjęcie:
Monika Krajewska, 

opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

Nowy projekt wolontaryjny w Jadwisinie
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Katyńska rocznica

W niedzielę 3 kwietnia 2011 miały miej-
sce obchody 71 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 
Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele 
parafialnym pw. Zwiastowania Najświętszej
Marii Panny z udziałem pocztów sztandaro-
wych rady miejskiej, wojska, kombatantów, 
ochotniczych straży pożarnych, szkół. 

Dalsza część obchodów miała miejsce na 
serockim rynku miejskim, gdzie zgromadzi-
li się przedstawiciele władz samorządowych, 
rady powiatu, przedstawiciele środowisk 
kombatanckich, instytucji gminnych, du-
chowni, wojskowi, harcerze i liczni miesz-
kańcy gminy. Tu dyrektor Ośrodka Kultury 
i Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotr Kowal-

pętle
unoszą się dusze we mgle
od lat okrywa ziemię las
dusze dusząc się kołują
pleść pętelki na guziki
pogrzebane pod sosnami

uplotło się lot niezdolny
w pętli czasu się zapętli
uścisnęły się więc brzozy
konarami ze skrzydłami
cisza w ziemi i znad ziemi
przyszła z nagła wspólnie milczą
w piaskach w lasach i w przestworzach
tam już wrzawa nic nie może

podwójne pętle plecie czas
lecz skąd by o tym wiedział las

Zaduma i powaga towarzyszyły uroczy-
stemu wciągnięciu flagi państwowej na maszt.
Następnie na rynku rozbrzmiała poruszająca 
„Cisza” - modlitwa katyńska w wykonaniu 
Małgorzaty Nowosad i Grzegorza Mielimąki. 

Po apelu pamięci zostały zaprezentowane 
sylwetki dwóch serockich katyńczyków, któ-
rych pamięć została uhonorowana poprzez 
posadzenie kolejnych dębów pamięci w ra-
mach programu stowarzyszenia Parafiada
„Katyń… ocalić od zapomnienia”. Funda-
torem dębu symbolizującego pamięć o asp. 
Feliksie Sobolewskim jest Komisariat Policji 
w Serocku i to na jego terenie drzewko zosta-
nie posadzone. Drugi dąb dla uhonorowania 
ppłk. Kazimierza Pilcha zostanie posadzony 
na terenie Centrum Szkolenia Łączności i In-
formatyki w Zegrzu.

Pod tablicą upamiętniającą poległych 
w walce o wolność zostały złożone uroczyście 
kwiaty i zapłonęły znicze. 

Wyprowadzono poczty, zapadła cisza…
D.S.

czyk przywołał tragiczne wydarzenia, które 
miały miejsce wiosną 1940 roku. Skrytobój-
czy charakter mordu oraz fakt, iż dokonano 
go na polskiej elicie do dziś budzi ogromne 
emocje. Ogromne emocje wzbudza także 
wspomnienie tragedii smoleńskiej sprzed 
roku. I trudno uwolnić się od myśli, że jest 
coś nieuchwytnego, co łączy oba wydarzenia. 
W ciszy wieczoru przejmująco zabrzmiał 
wiersz autorstwa Zdzisława Lewandowskie-
go, dyr. Biblioteki Miejskiej, deklamowany 
przez samego autora.
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Spotkanie z sadownikami

To kolejne spotkanie z cyklu spotkań 
z przedstawicielami różnych grup zawodo-
wych, zainicjowanych przez burmistrza mia-
sta i gminy Serock. Poprzednie  miało miejsce 
w lutym, wtedy w ratuszu gościli seroccy przed-
siębiorcy. Tym razem, 12 kwietnia, burmistrz 
zaprosił przedstawicieli  sadowników, dzięki 
którym w naszej gminie podtrzymywana jest 
wieloletnia tradycja sadownictwa, a potencjał 
produkcyjny jest skutecznie wykorzystywany. 
Wszystkich problemów na jakie napotykają 
ci, którzy swoje życie poświęcili pracy w rol-
nictwie, niepodobna rozwiązać na poziomie 
gminy. Spotkanie to miało na celu rozpoznanie 
oczekiwań sadowników i możliwości współ-
pracy z władzami samorządowymi.

W spotkaniu uczestniczyli również przed-
stawiciele instytucji pracujących na rzecz rol-
nictwa. Zaproszenie przyjął poseł Mirosław 
Maliszewski, wiceprzewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a równocześnie 
Prezes Związku Sadowników Rzeczypospo-
litej Polskiej, który obszernie przedstawił 
kierunki rozwoju  i szanse polskiego sadow-
nictwa. Prezes podkreślił, że Polska jest nie-
kwestionowanym liderem jeżeli chodzi o pro-
dukcję owoców w naszej strefie klimatycznej,
a szczególnie w produkcji jabłek. Również 
owoców  miękkich produkujemy więcej niż 
wszystkie kraje członkowskie Unii Europej-
skiej, i tak np. aż 98% czarnej porzeczki rynku 
europejskiego pochodzi z Polski.  W gminie 
Serock mamy około 500ha sadów, w związku 
z czym nasi sadownicy mają znaczny wkład 
w wielkość krajowej produkcji owoców, 
a zwłaszcza w produkcji jabłek. Poseł wska-
zał, że prognozowany jest dalszy, sukcesywny 
rozwój sadownictwa, z naciskiem na produk-
cję owoców deserowych o dobrej jakości.

Szansą zbytu dla naszej produkcji jest rynek 
wschodni, a szczególnie Federacja Rosyjska. 
Program ochrony owoców uwzględniający wy-

magania Federacji Rosyjskiej (które są niestety 
bardziej rygorystyczne niż wymagania Unii Eu-
ropejskiej) odnośnie bezpieczeństwa żywności 
oraz metodykę integrowanej produkcji jabłek 
przedstawiła zaproszona na spotkanie Danuta 
Ostaszewska – Kierownik Wojewódzkiej In-
spekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Szersze in-
formacje na ten temat  znajdują się na stronie 
internetowej: www.piorin@gov.pl

Na spotkanie zaproszono również Annę 
Gajewska - Kierownika Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Legionowie, 
która omówiła zasady składania wniosków ob-
szarowych, kwestie dopłat do badań integrowa-
nych, systemy jakości żywności, zasady zgłasza-
nia podtopionych upraw, aby nie utracić dopłat 

obszarowych, lokalizację sadów ekologicznych 
oraz zasady kontroli gospodarstw rolnych.

Gospodarz spotkania, burmistrz Sylwe-
ster Sokolnicki przedstawił działania gminy 
w zakresie współpracy i wspierania sadow-
nictwa i wysłuchał oczekiwań sadowników 
w zakresie  ochrony środowiska, w tym 
konieczności utworzenia gminnego punk-
tu odbioru przeterminowanych środków 
ochrony roślin oraz opakowań po tych środ-
kach. Poruszono  też kwestię miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
z uwzględnieniem terenów przeznaczonych 
pod produkcję sadowniczą.

Burmistrz przedstawił również propozy-
cję dwudniowego wyjazdu organizowanego 
przez Urząd Miasta i Gminy na początku 
czerwca na Targi Poznańskie do Modrze 
k/Poznania. Zachęcał także sadowników do 
wzięcia udziału w gminnym konkursie „Moja 
posesja - moja pasja”. 

Spotkanie przebiegało w dobrej atmos-
ferze. Możliwość bezpośredniego kontaktu 
stwarza szansę na wspólne porozumienie 
i lepsze określenie priorytetów dla obu stron. 
Wykorzystując sposobność do bezpośrednie-
go wysłuchania mieszkańców w trakcie zaini-
cjowanych przez ratusz spotkań – w planach 
jest już kolejne, majowe spotkanie z przedsta-
wicielkami Kół Gospodyń Wiejskich.

Jadwiga Szymańska
kierownik referatu OSRiL

28 marca o godzinie 14.00, w serockim ratuszu, laureaci eliminacji gminnych XIII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, pod hasłem: „Powódź, pożar 
dniem i nocą straż przychodzi ci z pomocą”, odebrali dyplomy i nagrody. Za aktywne włączenie 
się w konkurs podziękował zebranym zastępca burmistrza Józef Zając. 

Laureaci w ratuszu
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Dla tych, 
którzy lubią bawić się w teatr

26 marca w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury w Serocku zaprezentowały się i za-
grały teatry amatorskie z terenu miasta i gmi-
ny, podczas X Przeglądu Amatorskiej Twór-
czości Scenicznej Miasta i Gminy Serock. 
Spektakle oceniało oraz dawało cenne wska-
zówki grupom i instruktorom profesjonalne 
Jury w składzie:

Olga Barańska - instruktor młodzieżo-
wych i dziecięcych grup teatralnych oraz re-
cytatorskich z Płocka,

Piotr Warszawski - aktor teatralny i fil-
mowy,

Adam Wnuczko - aktor Teatru Guliwer.
Teatry, które zaprezentowały się tego dnia to:

Śpiewająco i tanecznie

Sobota drugiego kwietnia na deskach se-
rockiej estrady była głośna, barwna i bardzo 
dynamiczna. Publiczności zaprezentowali się 
soliści, zespoły wokalne, wokalno-taneczne 
oraz taneczne. Ponadto chóry i zespoły mu-
zyczne.  Pełne spektrum artystyczne.

X Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej

Grupa II z Samorządowego Przedszkola 
w Serocku w spektaklu pt. „Nocny świat” pod 
opieką Anny Kurcz.

SZANSA ze Szkoły Podstawowej w Woli 
Kiełpińskiej w spektaklu pt. „Babciu opo-
wiedz mi bajeczkę” pod opieką Małgorzaty 
Bawor

CZARY-MARY 2 ze Szkoły Podstawowej 
w Woli Kiełpińskiej w spektaklu wyreżysero-
wanym przez Ewę Bella-Więcką

05-140 z Ośrodka Kultury w Serocku 
w spektaklu  pt. „Monologi zza drzwi” wg wła-
snego scenariusz w reżyserii Betina Dubiel

Fundacji Głos. Tancerka, pedagog tańca 
współczesnego, animator kultury, organiza-
tor wydarzeń związanych z tańcem: Festiwalu 
Kalejdoskop od 2003 roku, Hip Hop Gro-
ove Festiwal od 2008 i 2009, Free Mind Fe-
stiwal 2010 w Białymstoku, Festiwalu SIC! 
2010 w Warszawie. Od roku 1995 zatańczyła 
w wielu nagradzanych projektach i spekta-

klach Teatru Tańca Projekt i Teatru Tańca 
Alter. Obecnie współpracuje i tworzy z Anną 
Piotrowską w Warszawie.

Barbara Żarnowiecka – piosenkarka, Ab-
solwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentu-
ry i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Jako solistka najczęściej wykonuje partie 
sopranowe.

Michał Ziółkowski – były solista śpiewak 
- Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w War-
szawie oraz Warszawskiej Opery Kameralnej. 

Obecnie prowadzi zespoły wokalne, lek-
cje emisji głosu oraz zajęcia aktorskie.

Jury wyraźnie miało niełatwy orzech do 
zgryzienia, gdyż prezentowany przez młodych 
poziom artystycznego przekazu był niezwykle 
wysoki. Gdy dodać do tego jeszcze zaangażo-
wanie i  entuzjazm prezentującej się młodzieży 
nietrudno uwierzyć, że to co robią sprawia im 
ogromną radość i daje dużo satysfakcji.  A pu-
bliczność zachwycała się, a flesze błyskały.

Prezentacje młodych artystów oceniało 
profesjonalne jury w składzie:

Danuta Markiewicz - Trylska – Licencjo-
nowany międzynarodowy sędzia tańca towa-
rzyskiego, Freestyle Jazz Dance. Członkini 
Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Joanna Chitruszko - Wiceprezes Pod-
laskiego Stowarzyszenia Tańca, Wiceprezes 
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Sobotni wieczór 16 kwietnia w serockiej 
hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych minął w bardzo wojowniczej atmosferze. 
Wieczorem 16 kwietnia rozpoczęła się tu 4 
Międzynarodowa Gala K1 Rules i MMA  „Bat-
tles of the Dragons”. Organizatorem gali było 
Stowarzyszenie Balic Martial Arts Federation 
oraz miasto i gmina Serock, a honorowym 
stałym patronatem objęła ją poseł na Sejm 
RP, Iwona Guzowska – wielokrotna mistrzy-
ni świata i Europy w kickboxingu i boksie. 
Stowarzyszenie BMAF popularyzuje sporty 

Gala K1 Rules i MMA  „Battles of the Dragons”

która toczyła się o pas Zawodowego Mi-
strza Państw Nadbałtyckich w Formule K1 
Federacji BMAF. Tytułu bronił zawodnik 
Białorusi Art  Voskoboynikov. Starcie z Ja-
rosławem Daschke (Polska)  zakończyło się 
w piątej rundzie zwycięstwem Białorusina. 
Zwycięski pas wręczyła zawodnikowi Iwona 
Guzowska wraz z burmistrzem Sylwestrem 
Sokolnickim.

Obserwując reakcje publiczności nie spo-
sób nie pokusić się o stwierdzenie, że wraże-
nia były wielkie. Oprawa o charakterze wi-
dowiskowego show, światła i głośna muzyka, 
wibrująca w eterze adrenalina wymieszana 
z szalejącym testosteronem budowały specy-
ficzną atmosferę wieczoru. Widzom mogło

walki pod hasłem „Walczymy, zwyciężamy, po-
magamy”, a z uzyskanych dochodów wspiera 
inicjatywy społeczne związane z propagowa-
niem sportu, wspiera młode, sportowe talen-
ty i działalność domów dziecka. Cykliczność 
organizowanych gal gwarantuje wpisanie ich  
na stałe do kalendarza profesjonalnych imprez 
Polskiego Związku Kickboxingu.

się to wszystko jawić jako pewnego rodzaju 
przedstawienie, ale siła ciosów była auten-
tyczna, tak jak pot i krew. Było mocno i po 
męsku. Ale tak właśnie miało być.

B.R.

Emocje towarzyszące pierwszym czte-
rem rankingowanym walkom miały roz-
grzać publiczność przed walką wieczoru, 
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IV POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA

130LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W SEROCKU

7 MAJA 2011, SOBOTA

PROGRAM:
Msza �w. w intencji stra�aków

w ko�ciele pw. Naj�wi�tszej Marii Panny w Serocku, godz. 16.30

Cz��� ocjalna:

Rynek w Serocku, godz. 17.30
• uroczysty apel pododdzia�ów PSP i OSP

z powiatu legionowskiego
• wr�czenie wyró�nie�

i odznacze� stra�akom PSP i OSP
• przemarsz pododdzia�ów

i wyst�p orkiestry stra�ackiej

Cz��� artystyczna:

Stra�nica OSP w Serocku,
ul. Pu�tuska 35, godz. 19.00
• wyst�py orkiestry stra�ackiej
• wyst�py dzieci i m�odzie�y

z O�rodka Kultury w Serocku
• koncert zespo�u „Gang Marcela”
• konkursy i zabawy stra�ackie dla dzieci
• zabawa taneczna
• gastronomia, weso�e miasteczko

ZAPRASZAJ�:
Burmistrz Miasta i Gminy Serock           Starosta Legionowski
    Sylwester Sokolnicki         Jan Grabiec

Prezes Zarz�du OSP w Serocku             z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie
    Stanis�aw Pawlicki                       m�. bryg. Leszek Smuniewski


