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„Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą,
czekamy wszyscy tu,

pamiętaj, żeby wrócić znów”.
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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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Znaki Pañstwa Polskiego

zapraszamy na wystawê 

1 - 14 wrzeœnia
Urz¹d Miasta i Gminy Serock

„Znaki Pañstwa Polskiego” to wystawa, która pokazuje
dzieje naszych znaków ojczystych. Mo¿emy przeœledziæ
losy polskiego god³a i barw narodowych, od wczesnego
œredniowiecza, poprzez epokê jagielloñsk¹, epokê
nowo¿ytn¹, walki o niepodleg³oœæ w XIX wieku, a¿ po
czasy wspó³czesne.

Nie sposób nie zauważyć, że lato dobiega końca. Balkony stroją się wrzosami i dekoracyj-
nymi dyniami, ogrody jesiennymi astrami. Z drzew spadają pierwsze kasztany, liście nieubła-
ganie barwią się żółcią i czerwienią. Będą towarzyszyły dzieciom i młodzieży w ich pierwszych 
w tym roku drogach do szkoły. 

Kalendarz letnich przedsięwzięć kulturalnych w gminie wieńczy Święto Darów Ziemi. Po-
nownie spotkamy się w Woli Kiełpińskiej, by wraz z przedstawicielami gospodarstw gminnych 
sołectw podziękować za tegoroczne plony. 

Nadchodząca jesień jednak nie jest przeszkodą – dopóki oczywiście sprzyjająca pogoda 
na to pozwoli – do kontynuowania prac inwestycyjnych. Budowa i przebudowa dróg, ada-
ptacja starego budynku szkoły na izbę pamięci, czy adaptacja budynku dawnego banku pod 
pomieszczenia biblioteki publicznej – to tylko część z realizowanych w najbliższych tygodniach 
inwestycji. 

W sierpniowym numerze Informatora, który oddajemy Państwu do rąk – zamieszczamy 
także informacje związane z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Przedstawiamy także 
kolejnego bohatera cyklu Krea(k)tywni w gminie – Pawła Kozarzewskiego – mistrza świata
w motoparalotniarstwie. 

I choć w pamięci mamy pewnie jeszcze wszyscy tegoroczne wakacje, wierzymy, że jesień 
nie będzie nudna. Z serdecznymi pozdrowieniami zapraszamy Państwa do lektury. 

Redakcja
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Aktualności
SPRAWCY KRADZIEŻY 
ODNALEZIENI

System monitoringu, działający w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Serock pomógł odnaleźć 
sprawców kradzieży plansz wystawy na seroc-
kim molo.

W nocy z 9/10 sierpnia b.r. skradziono 
4 plansze wystawy „Nie śmiecę na relaksie”. 
Czynność została zarejestrowana na taśmach 
monitoringu miejskiego, co pozwoliło na 
szybką identyfikację sprawców, wobec których 
zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

Całodobowy system monitoringu miejskiego 
pozwala również m.in. na odnajdowanie kierow-
ców, którzy uciekają z miejsca kolizji drogowych, 
sprawców aktów wandalizmu, kradzieży, bójek 
na terenie gminy. Wszystko po to, aby mieszkań-
cy i turyści mogli się czuć bezpiecznie.

RZĄDOWY PROGRAM
POMOCY UCZNIOM 
W 2014 R. 
- „WYPRAWKA SZKOLNA”

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników 
i materiałów edukacyjnych, Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock wyznaczył termin składania 
wniosków, o przyznanie dofinansowania na 
zakup podręczników w szkołach mających 
siedzibę na terenie gminy Miasto i Gmina Se-
rock, do dnia 10 września 2014 roku. Więcej 
informacji na stronie internetowej ZOSiP.

Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Serocku

Inwestycje gminne
w dowodzie osobistym będzie taka sama jak 
ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód 
osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty 
wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego 
wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, 
który będzie ważny przez okres 5 lat.

Po 1 stycznia 2015 dotychczasowe dowo-
dy osobiste zachowają ważność do upływu 

terminów w nich określonych. Nie będzie ko-
nieczności wymiany dokumentów.

Wnioski o wydanie nowego dowodu oso-
bisty będą przyjmowane w Urzędzie Miasta 
i Gminy Serock Referat Spraw Obywatelskich 
od każdego obywatela polskiego – niezależnie 
od miejsca jego zameldowania.

Referat Spraw Obywatelskich

•  BUDOWA UL. B. PRUSA 
W SEROCKU

Rozpoczęły się prace związane z budową 
ulicy B. Prusa w Serocku.

Wykonawcą robót, wyłonionym w dro-
dze przetargu nieograniczonego, jest firma 
ZARBUD Arkadiusz Zaręba z siedzibą Ołda-
ki Stefanowo 7B/3, 06-126 Gzy.

Nowo budowana ul. B. Prusa rozciąga 
się na długości ok. 320 m, czyli od skrzy-
żowania z ul. R. Traugutta aż do ostatnich 
zabudowań. Ulica będzie miała jezdnię 
szerokości 4,5m wykonaną w technologii 
betonowej kostki brukowej, jednostronny 
chodnik szerokości 1,5 m oraz chłonne po-
bocze, a z uwagi na to, że będzie to droga 
bez przejazdu - tzw. „ślepa” -  na jej końcu 
zaprojektowano zawrotkę umożliwiającą 
swobodne zawracanie. 

Planowany termin zakończenia robót 
brukarskich przewidziano na 30.10.2014 r.

•  BUDOWA CHODNIKA
WRAZ Z MODERNIZACJĄ DROGI 
NR 180424W W SKUBIANCE

Rozpoczęły się prace związane z prze-
budową drogi gminnej nr 180424W w Sku-
biance.

Wykonawcą jest firma „Drogi i Mosty 
Jan Kaczmarczyk” z siedzibą w miejscowo-
ści Kacice 76, 06-100 Pułtusk, która została 
wyłoniona w drodze przetargu nieograni-
czonego. 

Przebudową objęty został odcinek bie-
gnący od skrzyżowania z ulicami Żeglarską 
i Akacjową w kierunku północno-zachod-
nim, aż do włączenia w drogę powiatową, 
wraz z bocznymi odejściami w rejonie placu 
zabaw i sklepu. 

W ramach inwestycji przewiduje się bu-
dowę jednostronnego chodnika, zjazdów, 
odwodnienia oraz przeprowadzenie remontu 
istniejącej nawierzchni bitumicznej.

W dniu 13 sierpnia br. Starostwo Po-
wiatowe w Legionowie ogłosiło przetarg na 
przebudowę drogi powiatowej Nr 1809W 
(ul. Bindugi) na terenie gminy Serock. Ter-
min składania ofert upływa dnia 29 sierpnia 
o godz. 10:00. W tym samym dniu powinno 
nastąpić również otwarcie ofert. 

Całość inwestycji związanej z budową 
nawierzchni twardej (z mieszanek mineral-
no- bitumicznych) na ww. drodze została 
podzielona na II etapy. Ogłoszony przetarg 
obejmuje realizację I etapu budowy drogi, na 

odcinku 950 m tj. od ul. Nadbużańskiej do 
skrzyżowania z ul. Popowską i Wydmową. 
Przypominamy, że odcinek drogi powiatowej 
objęty zakresem robót posiada nawierzchnię 
nieutwardzoną z pospółki. To ostatni nie-
utwardzony odcinek drogi powiatowej na 
terenie gminy Serock, przysparzający co roku 
użytkownikom, ale i mieszkańcom wielu pro-
blemów.

Wszystko wskazuje zatem na to, że tak 
długo wyczekiwana, zarówno przez miesz-
kańców jak i władze samorządowe, inwesty-

cja związana z budową drogi zostanie zreali-
zowana, i to jeszcze w tym roku. Zaznaczyć 
należy, że gmina Serock, zdecydowała się 
udzielić wsparcia finansowego dla budowy 
drogi,  co w pewnym stopniu przyczyniło się 
do podjęcia przez Starostwo decyzji o jej re-
alizacji. Zapraszamy do śledzenia informacji 
dotyczącej ww. inwestycji na stronie interne-
towej Starostwa Powiatowego w Legionowie, 
w zakładce BIP Zamówienia publiczne. 

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 1809W
ul. Bindugi w Kani Polskiej tuż, tuż

Planowany termin zakończenia robót 
brukarskich i bitumicznych przewidziano na 
jesień tego roku. Na wiosnę 2015 r.  zaplano-
wano wykonanie zagospodarowania terenów 
zielonych.

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

W dniu 11.08.2014 r. została podpisana 
umowa, której przedmiotem jest rewitaliza-
cja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej 
szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich 
w Serocku. Wykonawcą zadania, który zło-
żył najkorzystniejszą ofertę jest firma „TOM 
– BUD” Zakład Budownictwa Ogólnego 
Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Wę-
głowski z siedzibą w Pułtusku. Wartość robót 
została wyceniona na kwotę 628 310,84 zł 
brutto. W ramach robót przeprowadzony zo-
stanie kapitalny remont budynku w zakresie 
wymiany więźby i pokrycia dachu. Wymie-

niona zostanie także drewniana szalówka 
zewnętrzna oraz stolarka. Ponadto remont 
będzie obejmował roboty wewnętrzne oraz 
wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej 

Rozpoczynamy remont zabytkowego budynku dawnej 
szkoły przy ul. Św. Wojciecha w Serocku

i wodno-kanalizacyjnej. Termin zakończenia 
robót ustalono na dzień 28.11.2014 r.

Na realizację przedmiotowej inwestycji, 
Miasto i Gmina Serock pozyskała dofinan-
sowanie w kwocie 300 000,00 PLN na mocy 
podpisanej z Samorządem Województwa Ma-
zowieckiego umowy o przyznanie pomocy 
w zakresie operacji odpowiadających warun-
kom przyznania pomocy w ramach Działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na 
lata 2007-2013.

Referat Przygotowania
 i Realizacji Inwestycji

NOWE DOWODY:
BEZ ADRESU,
KOLORU OCZU I WZROSTU

Od 1 stycznia 2015 będzie obowiązywał 
nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód 
nie będzie zawierał już informacji o adresie 
zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie 
będzie też zeskanowanego podpisu posiada-
cza dowodu osobistego.

Format i wymiary dowodu osobistego po-
zostaną takie same jak dotychczas. Natomiast 
fotografia, która będzie wykorzystywana 
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Nowe pomieszczenia
dla Biblioteki publicznej w Serocku

Kolejne dofinansowanie dla gminy Serock
na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W dniu 29 lipca 2014 roku gmina Serock 
podpisała umowę z Samorządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie 
na dofinansowanie rozbudowy sieci wod-
no – kanalizacyjnej na terenie gminy Se-
rock w miejscowości Dębe, Wola Kiełpińska 
– Szadki, Jadwisin w ramach działania „Pod-
stawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013. Kwota dofinan-
sowania to 50% kosztów kwalifikowanych. 
Inwestycje objęte dofinansowaniem to:

- budowa sieci wodociągowej w Dębe 
o długości 1324 mb,

- budowa wodociągu w Woli Kiełpińskiej 
i Szadkach o długości 1 518,6 mb,

- budowa sieci wodociągowej w Jadwi-
sinie w ulicach Konwaliowej, Jaśminowej, 
Malinowej i Szkolnej o łącznej długości sieci 
872,5 mb,

- budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 44/6, 
74/1 odchodzącej od ul. Szkolnej w Jadwi-
sinie na podstawie projektu przekazanego 
przez mieszkańców  (długość sieci wodocią-
gowej - 80,5 mb natomiast sieci kanalizacyj-
nej - 66 mb), 

- budowa sieci wodociągowej w Jadwisi-
nie w drodze wewnętrznej odchodzącej od 
ulicy Jabłoniowej (dz. nr ew. 17, 21 i dz. nr 
ew. 18/40) o łącznej długości 308 mb na pod-
stawie projektu przekazanego przez miesz-
kańców.

Planowany termin zakończenia prac to 
maj 2015 roku.

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

W dniu 30.07.2014 r. została podpisana 
umowa, której przedmiotem jest adapta-
cja części obiektu administracyjnego przy 
ul. Kościuszki 15 w Serocku dla potrzeb 
Biblioteki publicznej. Prace zostały rozpo-
częte 11.08.2014 r., a Wykonawcą zadania, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę jest 
firma „TOM – BUD”  Zakład Budownic-
twa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz 
Andrzej Węgłowski z siedzibą w Pułtusku. 
Wartość robót została wyceniona na kwotę 

Trwają prace polegające na usuwaniu 
i unieszkodliwianiu azbestu pochodzące-
go z indywidualnych nieruchomości poło-
żonych na terenie Miasta i Gminy Serock. 
Zadanie realizowane jest w bieżącym 
roku przy znacznym udziale środków po-
chodzących z budżetu gminy, przy wspar-
ciu finansowym w wysokości 6.750 zł.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
6.750 zł. z Narodowego  Funduszu Ochro-

bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji 
do składania wniosków na 2015 rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie 
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

Trwają prace polegające na odbiorze eternitu
z terenu Miasta i Gminy Serock 

Budowa wodociągu Wola Kiełpińska - Szadki

Budowa wodociągu w Dębe

271 554,89 PLN zł brutto. Umowa przewi-
duje wykonanie prac remontowych i wykoń-
czeniowych. Ponadto na zewnątrz budynku 
zostanie zamontowana platforma dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach i osób starszych.

Termin zakończenia robót ustalono na 
dzień 09.10.2014 r.

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Katalog internetowy w Bibliotece Miejskiej
Informujemy, że od 13 sierpnia 2014 r. 

Biblioteka w Serocku posiada katalog interne-
towy. System Biblioteczny MATEUSZ, który
u nas funkcjonuje, niesie ze sobą wiele możliwo-
ści. Chcemy przybliżyć Państwu niektóre z nich.

Część księgozbioru biblioteki jest dostęp-
na tylko na miejscu. Pozostałe pozycje książ-

kowe oraz czasopisma można wypożyczyć 
na okres 30 dni. Książki do wypożyczenia 
można zarezerwować oraz obejrzeć długość 
kolejki oczekujących. Długość kolejki do 
jednej pozycji nie może przekraczać 5 osób. 
Jeżeli dostępne są np. 2 egzemplarze dane-
go tytułu, maksymalnie wyniesie ona wtedy

2 x 5 - 10 osób. W polu DOSTĘPNOŚĆ wi-
dzimy, czy można wypożyczyć daną pozycję, 
czy też jest dostępna tylko na miejscu.

Katalog dostępny jest pod adresem:
http://katalog.serock.e-bp.eu/index.php
Więcej informacji na stronie Biblioteki 

Publicznej: www.biblioteka.serock.pl

Ruszyło dofinansowanie do wymiany systemów
grzewczych na systemy proekologiczne
na terenie gminy Miasto i Gmina Serock!

Z przyjemnością informujemy, że Rada 
Miejska w Serocku, w dniu 30 czerwca 2014 
roku, przyjęła uchwałę w sprawie określenia 
zasad dofinansowania wymiany systemów 
grzewczych na systemy proekologiczne na te-
renie gminy Miasto i Gmina Serock. Przewi-
dujemy, że dofinansowywanie przedsięwzięć 
polegających na wymianie systemów grzew-
czych na systemy proekologiczne wpłynie na 

wzrost zainteresowania mieszkańców wy-
mianą przestarzałych nieekologicznych sys-
temów grzewczych i docelowo będzie miało 
wpływ na poprawę jakości powietrza w na-
szej gminie. 

Uchwała została pozytywnie zaopinio-
wana przez Regionalną Izbę Obrachunko-
wą w Warszawie, a mastepnie po ogłoszeniu 
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego weszła w życie na początku 
sierpnia. Z regulaminem dofinansowania 
mogą się Państwo zapoznać na stronie inter-
netowej urzędu oraz bezpośrednio w Refera-
cie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa, parter pokój nr 11.

Zainteresowanych zapraszamy do składa-
nia wniosków o udzielenie dofinansowania.

OŚRiL

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od-
biorem eternitu, zgodnie z umową zawar-
tą z gminą zajmuje się Firma Środowisko 
i Innowacje Sp. z o.o.

Łączna kwota w wysokości 51.990 zł 
przeznaczona na realizację zadania pozwoli 
na odbiór i przekazanie do utylizacji około 
100 ton eternitu. Do chwili obecnej z tere-
nu gminy zostało przekazanych do utylizacji 
przeszło 40 ton eternitu. Zgodnie z umową 
prace polegające na odbierze eternitu zakoń-
czą się do 15 października 2014 r.

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie 
złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane 

Decyzja o sfinansowaniu profilaktycznych
programów zdrowotnych

Szanowni Państwo !
Miło jest mi poinformować Państwa, 

że w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta 
i Gminy Serock podjęto decyzję o sfinanso-
waniu profilaktycznych programów zdro-
wotnych: Programu szczepień ochronnych 
przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku 
od dwóch do pięciu lat oraz Program szcze-
pień ochronnych przeciw grypie dla osób 

z grupy szczególnego ryzyka (osoby uro-
dzone przed 1 stycznia 1955 r.).

Dzisiejsza medycyna daje możliwość 
zabezpieczenia się przed ryzykiem zaka-
żenia wywoływanym przez bakterie zwane 
pneumokokami lub dwoinkami zapalenia 
płuc o nazwie łacińskiej Streptococcus 
pneumoniae oraz grypą będącą ostrą cho-
robą zakaźną wywoływaną przez wiele ty-

pów wirusów. Adresatami ww. programów 
zdrowotnych będą rodzice bądź opiekuno-
wie dziecka w wieku od ukończonego 2-go 
roku życia do ukończonego 5-go roku życia 
wg stanu na dzień wykonywania szczepie-
nia, będący mieszkańcami Miasta i Gminy 
Serock, posiadający aktualne zaświadczenie 
od lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej o braku przeciwwskazań do przyjęcia 
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LIII sesja Rady Miejskiej w Serocku
W dniu 18 sierpnia 2014 r. odbyła się LIII 

sesja Rady Miejskiej w Serocku, obejmująca 
13 punktów porządku obrad. Po przedsta-
wieniu przez Wiceprzewodniczącego i Bur-
mistrza informacji o działalności między 
sesjami oraz złożeniu przez radnych zapytań, 
przystąpiono do realizacji uchwał. 

Burmistrz przedłożył Radzie trzy pro-
jekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczył 
podjęcia inicjatywy realizacji dwóch pro-
filaktycznych programów zdrowotnych na 
rok 2014 w zakresie szczepień ochronnych 
przeciw pneumokokom dla dzieci w wie-
ku od dwóch do pięciu lat oraz szczepień 
ochronnych przeciw grypie dla osób uro-
dzonych przed 1 stycznia 1955 r. W głoso-

waniu radni podjęli ww. uchwałę przy 10 
głosach za, od głosu wstrzymał się 1 radny. 

Dokonano również zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock 
na lata 2014-2021 oraz zmian w budżecie 
Miasta i Gminy Serock. 

Powyższe zmiany dotyczą przede 
wszystkim zabezpieczenia środków finan-
sowych w wysokości 30.000 zł na realizację 
przyjętych profilaktycznych programów 
zdrowotnych oraz wprowadzenia otrzy-
manej dotacji z zakresu małych projektów 
w ramach PROW na lata 2007-2013 na do-
finansowanie projektu pt. „Modernizacja 
siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Se-
rocku”. 

Podczas sesji Rady Miejskiej radni przy-
jęli protokół z kontroli dokonanej przez Ko-
misję Rewizyjną w zakresie realizacji zadań 
gminy w zakresie pomocy rodzinom – Seroc-
ka Karata Dużej Rodziny 3+ w 2013 roku. 

W punkcie dotyczącym spraw różnych 
jeden z mieszkańców Nowej Wsi przekazał 
wniosek mieszkańców o zmianę nazwy ulicy 
Rozległa nadanej na poprzedniej sesji Rady 
Miejskiej. Ponadto radni zgłosili zapytania 
skierowane do Burmistrza.

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

Referat Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych

W związku z nadchodzącym nowym ro-
kiem szkolnym przypominamy o możliwości 
zakupu biletów miesięcznych dla osób korzysta-
jących z Lokalnej Komunikacji Autobusowej.

Bilety miesięczne linii realizowanej 
przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Auto-
busowej w Ciechanowie.

Od 25.08.2014 r. do 05.09.2014 r. w dni 
powszednie w godzinach 6.00 – 14.00 zaku-
pu biletu miesięcznego można będzie doko-
nać w kasie biletowej Dworca Autobusowego 
w Pułtusku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
pasażerów kupujących bilet po raz pierw-
szy informujemy, że Urząd Miasta i Gminy 
w Serocku będzie pośredniczył przy zakupie 
biletów miesięcznych. Zainteresowanych, 

prosimy się o złożenie odpowiednich doku-
mentów i wniesienie opłaty w pokoju nr 12 
parter – P. Anita Kubalska

Zakup biletów przez pracownika Urzędu 
Miasta i Gminy nastąpi w dwóch terminach 
27.08.2014 r. i 03.09.2014 r. w godzinach 
10.00 - 14.00.

Dokumenty potrzebne do zakupu biletu 
miesięcznego po raz pierwszy:

1. Kserokopia dokumentu tożsamości
2. Opłata  
- cena biletu normalnego wynosi 70 zł,
- cena biletu ulgowego wynosi 35 zł
Bilety miesięczne linii obsługiwanych 

przez firmę Z-BUS można zakupić bezpo-
średnio u kierowców.

UWAGA !!! Bilety miesięczne oraz jed-

norazowe zakupione u danego przewoźni-
ka obowiązują tylko i wyłącznie na liniach 
przez Niego obsługiwanych tj.

1. Z-Bus transport Biliński
- linia Z-Bus Dębe - Zegrze - Legionowo
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Sa-

mochodowej w Ciechanowie
- linia weekendowa
- linia Lokalna Komunikacja Autobusowa
- linia Serock - Legionowo SKM
Bilety obowiązują tylko na trenie Mia-

sta i Gminy Serock
Więcej informacji pod numerami tel:
23 692-29-67 – informacja D.A w Pułtusku
22 782-88-25 – UM i G Serock p. Anita 

Kubalska.
Referat Spraw Obywatelskich

Zakup biletów Lokalnej Komunikacji Autobusowej

szczepionki przeciw pneumokokom oraz 
osoby urodzone przed 1 stycznia 1955 r. za-
mieszkałe na terenie Miasta i Gminy Serock 
posiadające pozytywną kwalifikację lekar-
ską stwierdzającą brak przeciwwskazań do 
przyjęcia szczepionki przeciw grypie.

Szczepienia przeciw grypie stanowią 
kontynuację podjętej w 2013 r. inicjatywy 
o wsparciu osób starszych w formie bezpłat-
nych szczepień. W roku 2014 rozszerzamy 
prorodzinną i osłonową działalność gminy 
o program skierowany do rodziców dzieci 
będących w wieku przedszkolnym. Poprzez 

przyjęcie ww. programów profilaktycznych, 
również Państwo mają szansę podjęcia decy-
zji objęcia bezpłatnym szczepieniem.

Świadczenia wykonywane będą przez wy-
łonionego w drodze konkursu realizatora na 
terenie Miasta Serock (w granicach administra-
cyjnych Miasta Serock). Rozstrzygnięcie kon-
kursu ofert odbędzie się do dnia 10.09.2014 r. 

Termin realizacji szczepień: od 22 
września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 
Z uwagi jednakże na ograniczone środ-
ki budżetowe o zakwalifikowaniu się do 
udzielenia świadczeń w ramach ww. pro-

gramów zdrowotnych decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. 

Przed podjęciem decyzji, proszę o za-
poznanie się z ww. Programami (materiały 
i informacja dostępne na stronie interneto-
wej http://www.bip.serock.pl/1419,rok-2014.
html, lub telefonicznie osoba odpowiedzial-
na za udzielenie informacji Rafał Karpiński 
– Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej 
i Spraw Prawnych tel. 22-782 88 21, r.kar-
pinski@serock.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

ORGANIZACJA DOWOŻENIA
Od września 2014 r. zwiększy się liczba 

autobusów, którymi dowożeni będą ucznio-
wie do szkół. 

Rozdzielone zostanie dowożenie do 
Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Zespołu 

Szkół w Zegrzu. Od nowego roku szkolnego 
odrębny autokar będzie dowoził uczniów do 
Zespołu Szkół w Zegrzu i odrębny do Szkoły 
Podstawowej w Jadwisinie.  

Takie rozwiązanie pozwoli na skrócenie 
czasu przejazdu do szkoły jak i powrotu do 

miejsca zamieszkania oraz na dopasowanie 
kursów dowożenia do czasu rozpoczynania
i kończenia zajęć.

Zmieniają się także przewoźnicy, którzy 
będą dowozić uczniów do szkół, i tak:

1) do Szkoły Podstawowej w Serocku, 

Rok szkolny 2014/2015

Gimnazjum w Serocku oraz Przedszkola
w Serocku dowozić będzie firma Usługi 
Transportowe Bogdan Raniszewski, ul. Janu-
sza Korczaka 17, 07-200 Wyszków;

2) do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Woli Kiełpińskiej: 1 autobus firma Usługi 
Transportowe Bogdan Raniszewski, 2 au-
tobus firma Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Ciechanowie S.A., 06-400 
Ciechanów, ul. Płocka 13; 

3) do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie 
firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samo-
chodowej w Ciechanowie S.A.

4) do Zespołu Szkół w Zegrzu również 
firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samo-
chodowej w Ciechanowie.

Z terenu Miasta i Gminy Serock dowoże-
ni są także uczniowie do Powiatowego Zespo-
łu Szkół i Placówek Specjalnych w Legiono-
wie – firmą dowożącą w nadchodzącym roku 
szkolnym będzie TRANS – TOM Tomasz 
Zieliński, 05-126 Nieporęt, ul. Dworcowa 4.  

Informacje o harmonogramie jazdy auto-
busów szkolnych będą dostępne na stronach 
internetowych szkół. 

WAKACYJNE REMONTY
W tegoroczne wakacje prowadzono re-

monty w każdej ze szkół.   
W Szkole Podstawowej w Serocku zwięk-

szono zaplecze dydaktyczne na potrzeby od-
działu przedszkolnego, w tym:

- przygotowano salę dydaktyczną, toalety, 
szatnie i klatkę schodową,

- malowano sale lekcyjne, pracownie oraz 
wymieniono lakier w sali gimnastycznej,

- wykonano także inwestycje na boisku 
szkolnym - przebudowano boisko wielofunk-
cyjne wraz z infrastrukturą.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Woli Kiełpińskiej wykonano remont 
posadzek w dwóch salach lekcyjnych, 
wykonano ścianę  mobilną, pozwalającą 
na podział pomieszczeń świetlicy w ra-
zie potrzeby oraz naprawiono kominy na 
budynku szkoły. Przy boisku szkolnym 
zostanie wybudowany plac zabaw m.in. 
z dotacji w ramach programu „Radosna 
Szkoła”.

W Szkole Podstawowej w Jadwisinie wy-
remontowano sale lekcyjne oraz pomieszcze-
nia szatni przy sali gimnastycznej, w Zespo-
le Szkół w Zegrzu wyremontowano schody 
wejściowe do budynku, w Przedszkolu w 
Zegrzu wymieniono stolarkę okienną.

W okresie wakacji szkoły przygotowały 
sale, ale także wyposażenie do przyjęcia dzie-
ci do szkoły, zwłaszcza do klas pierwszych. 

W związku ze zmianą przepisów ustawy o 
systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku 
szkolnego dla dzieci sześcioletnich, należało 
zaadaptować pomieszczenia na cele dydak-
tyczno – opiekuńcze.

 LICZBA DZIECI W PRZEDSZKO-
LACH I SZKOŁACH PROWADZONYCH 
PRZEZ MIASTO I GMINĘ SEROCK

Od 1 września 2014 r. obowiązek szkolny 
rozpoczynają dzieci urodzone w 2007 r. oraz 
w 2008 r. od stycznia do czerwca, zwiększy to 
liczbę oddziałów szkolnych oraz ilość dzieci 
rozpoczynających naukę w klasie I szkoły pod-
stawowej. 

W klasach pierwszych naukę rozpocznie 
206 uczniów, w ubiegłym roku rozpoczęło 
naukę 166 uczniów.

Wychowaniem przedszkolnym w pla-
cówkach prowadzonych przez gminę Miasto 

i Gmina Serock będzie objętych 486 wy-
chowanków, ponadto gmina dotuje dzieci 
uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 
i publicznych prowadzonych przez inne pod-
mioty i gminy. 

Do szkół podstawowych będzie uczęsz-
czało 1012 uczniów, do gimnazjów 459, ra-
zem 1471 uczniów. 

W ubiegłym roku szkolnym do szkół 
podstawowych uczęszczało 948 uczniów, do 
gimnazjów 475, razem 1423 uczniów. Wzrost 
liczby uczniów spowodowany jest obniże-
niem wieku szkolnego i wkroczeniem do 
szkół podstawowych dzieci 6-letnich.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
W dniu 20 sierpnia 2014 roku w Urzędzie 

Miasta i Gminy Serock odbyło się posiedzenie 
trzech komisji egzaminacyjnych, powołanych 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, dla 
nauczycielek ubiegających się o awans na sto-
pień nauczyciela mianowanego.

Stopień nauczyciela mianowanego uzy-
skała Pani Elżbieta Borkowska – nauczycielka 
języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Serocku, Pani 
Agnieszka Drwęcka – nauczycielka mate-
matyki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Woli Kiełpińskiej i Pani Magdalena Poma-
ska - nauczycielka wychowania przedszkol-
nego z Samorządowego Przedszkola im Kra-
snala Hałabały w Serocku.                

Panie zdające egzamin  wykazały się dużą 
wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do uzy-
skania wyższego stopnia awansu zawodowego.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy 
dużo satysfakcji  z  wykonywanej pracy. 

Alicja Melion 
Dyrektor ZOSiPTegoroczne wybory samorządowe od-

będą się 16 listopada. W tym dniu będzie-
my głosować na radnych (gmin, powiatów 
i województw samorządowych), a także 
na wójtów (burmistrzów i prezydentów 
miast). 

Wybory samorządowe w 2014 roku od-
będą się po raz pierwszy na podstawie usta-
wy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 z późn. zm.), 
która sposób kompleksowy reguluje zagad-
nienia wyborcze.

Najbardziej rewolucyjna zmiana dotyczy 
wyborów samorządowych do rad gmin, które 
nie są miastami na prawach powiatu. Wpro-
wadzono w nich okręgi jednomandatowe. 
Oznacza to, że w każdym okręgu wyborczym 
zostanie wybrany jeden radny. Wygra ten, 
który uzyska największą liczbę głosów.

Wszystkie ważne terminy i czynności któ-
re przed wyborami muszą zostać wykonane 
przez administrację centralną, organy wybor-
cze, a także przez partie polityczne i inne or-
ganizacje, które zamierzają wystawić własnych 

kandydatów znajdują się w kalendarzu wybor-
czym.  Kalendarz ten zawiera również terminy 
ważne dla wyborców. Wskazują one m.in., do 
kiedy wyborca niepełnosprawny może wyzna-
czyć pełnomocnika do głosowania czy zażą-
dać, aby gmina dostarczyła mu pakiet służący 
do korespondencyjnego oddania głosu.

Wszelkie informacje dotyczące przepro-
wadzenia wyborów samorządowych na tere-
nie gminy Serock znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.bip.serock.pl w zakładce 
Wybory samorządowe 2014. 

Wybory samorządowe 2014
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Darmowe podręczniki dla pierwszaków
W związku z wejściem w życie usta-

wy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie usta-
wy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., 
poz.811) oraz Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 
r., w sprawie udzielania dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, mate-
riały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
(Dz. U. z 2014 r., poz.902) informujemy, iż 
wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych 
na terenie gminy Miasta i Gminy Serock, 
skorzystali z bezpłatnego podręcznika 
„Nasz elementarz”.

1 września 2014 roku uczniowie pierw-

szych klas szkoły podstawowej, otrzymają 
darmowy podręcznik „Nasz Elementarz” 
składający się z czterech części: polonistycz-
nej, matematycznej, przyrodniczej i społecz-
nej, przygotowany na zlecenie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Podręcznik zapew-
nia szkołom MEN a szkoła wypożyczy je 
uczniom. Pierwsza część elementarza już do-
tarła do szkół.

Dyrektor szkoły nie będzie mógł wyma-
gać od rodziców opłat/dopłat za podręcz-
niki, materiały edukacyjne i materiały ćwi-
czeniowe przeznaczone do obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego. Uczniowie będą mieli prawo do 
bezpłatnego dostępu do tych materiałów. 
Prawo do bezpłatnego dostępu do pod-
ręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje 
podręczników do nieobowiązkowych za-
jęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, 
wychowanie do życia w rodzinie oraz pod-
ręczników do zajęć dodatkowych  (np. dru-
gi język obcy w szkole podstawowej). Ro-
dzice, tak jak do tej pory, pokrywają koszty 
tych materiałów.

Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Serocku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Legionowie informuje, że zgodnie 
z aktualnie obowiązującym stanem praw-
nym – art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żyw-
ności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.) gospo-
darstwa działające na rynku spożywczym,
tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpo-
średnią oraz podmioty prowadzące pro-
dukcję pierwotną obowiązane są złożyć 
wniosek o wpis do Rejestru zakładów pod-
legających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Produkcja pierwotna (lub podstawowa) 
oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę 
zwierząt w celu pozyskania tzw. Produktów 
pierwotnych. Produkcja pierwotna obejmu-
je także łowiectwo, rybołówstwo i zbieranie 
runa leśnego.

Do produktów pierwotnych zaliczamy 
produktu:

- pochodzenia roślinnego, czyli zboża, 
owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane,

- pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, su-
rowe mleko, miód, produkty rybołówstwa,

- zbierane w ich naturalnym środowi-
sku (rosnące w warunkach naturalnych), 
zarówno pochodzenia roślinnego, jak 
i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślima-
ki, itp.

Produkcja pierwotna obejmuje działal-
ność na poziomie gospodarstw lub na podob-
nym poziomie obejmującą m.in. produkcję, 
hodowlę i uprawę produktów roślinnych, jak 
również ich transport wewnętrznym magazy-
nowanie i postępowania z produktami (bez 
znaczącej zmiany ich charakteru) w gospo-
darstwie i ich dalszy transport do zakładu 
przetwórczego.

Podstawowe wymagania dla produkcji 
pierwotnej określa załącznik I Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w spra-

wie higieny środków spożywczych (Dz. U.
UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). W tre-
ści ww. załącznika określono ogólne przepisy 
higieny dla produkcji podstawowej i powią-
zanych działań.

Wymagany formularz wniosku oraz 
wszelkie niezbędne informacje dostępne 
są na stronie internetowej http://www.le-
gionowo.psse.waw.pl lub w siedzibie Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11,
05-119 Legionowo w godzinach urzędowa-
nia. W przypadku wątpliwości możliwy jest 
ponadto kontakt telefoniczny z pracowni-
kami Sekcji Higieny Żywności Żywienia 
i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Legiono-
wie pod numerem telefonu: 22 774-15-76 
wew. 223.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Legionowie

Urząd Miasta i Gminy w Serocku infor-
muje, że w związku z trwającymi pracami nad 
wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okrę-
gowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wyko-
nywania badań pH gleb, które posłużą jako 
jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni 
objętych specjalną formą płatności w latach 
2014-2020.

Z danych ARiMR wynika, że tylko w 
roku 2013 z dopłat ONW skorzystało w 

Polsce ponad 750 tys. rolników na łączną 
kwotę blisko 1,37 mld zł. Mając nadzieję 
na utrzymanie tak znaczącego poziomu 
wsparcia dla rolnictwa w warunkach go-
spodarowania na obszarach z ogranicze-
niami naturalnymi informuję, że na terenie 
gminy w miesiącach VII 2014-V 2015 będą 
prowadzone prace monitoringowe, w celu 
dostarczenia (całkowicie anonimowych) 
danych do Instytutu Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu 
Badawczego w Puławach, który na zlecenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyzna-
czy ONW.

Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą 
przynieść znaczące korzyści rolnikom w per-
spektywie lat 2014-2020. Liczymy zatem na 
życzliwość i umożliwienie prowadzenia prac 
specjalistom Okręgowej Stacji Chemiczno-Rol-
niczej w Warszawie, ul. Stanisława Żółkiew-
skiego 17, 05-075 Warszawa, tel. 22 773-53-21, 
e-mail:warszawa@schr.gov.pl.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Szanowni Państwo, w związku z propozycją Stowarzyszenia Aktywni 
oferującego szkolenia i pomoc prawną w zakresie reaktywowania wspól-
not gruntowych gorąco zachęcamy do skorzystania z oferowanej pomocy 
służącej rozwiązaniu skomplikowanych stanów prawnych uniemożliwiają-
cych wspólnotom gruntowym zarządzanie swoim mieniem.

Na terenie gminy Serock od lat 70 w trybie decyzji administracyj-
nych powołanych zostało 5 wspólnot gruntowych we wsiach: Gąsio-
rowo, Izbica, Łacha, Marynino i Nowa Wieś. Łączny obszar gruntów 
będących w dyspozycji wspólnot wynosi 78,3590 ha (stan wg ewidencji 
gruntów). Powołane wspólnoty wymagają reaktywacji, tj. uaktualnienia 
listy członków wspólnoty oraz powołania zarządu i statutu do zarządza-
nia majątkiem wspólnoty.

Z uwagi na fakt, iż część członków wspólnoty nie żyje lub sprzedała swo-
je gospodarstwa rolne związane z udziałem we wspólnocie konieczne jest 
ponadto przeprowadzenie regulacji dotyczących następstw prawnych po-
szczególnych członków spółki, co wymaga specjalistycznej wiedzy.

Osoby, które uprawnione są do udziału we wspólnocie lub są członka-
mi tych wspólnot i są zainteresowane reaktywacją swoich wspólnot grun-
towych mogą skorzystać z pomocy prawnej w ramach projektu „Inkubuje-
my Wspólnoty Gruntowe” realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywni.

Kierownik Referatu Gospodarki
Gruntami i Planowania Przestrzennego

Joanna Gwadera

Zgłoś produkcję pierwotną do rejestru

Informacja o badaniach gleb

Reaktywacja wspólnot gruntowych

Jak uzyskać dofinansowanie z UE - wywiad z Panem Janem, 
lokalnym przedsiębiorcą,  któremu udało się otrzymać pomoc

Od momentu przystąpienia naszego kra-
ju do Unii Europejskiej, polskie przedsiębior-
stwa, jednostki samorządowe czy organizacje 
pozarządowe mogą korzystać z coraz więk-
szej palety form dofinansowania na realizację 
swoich planów. Dla wielu osób marzących 
o własnej firmie dotacje z Unii Europejskiej 
są jedyną szansą na podjęcie działalności go-
spodarczej i jej rozwój. Unijne dotacje cieszą 
się wielkim zainteresowaniem i skutecznie 
pomagają ambitnym Polakom. O tym jak 
uzyskać tak cenne wsparcie opowie Pan Jan, 
przedsiębiorca któremu udało się otrzymać 
dofinansowanie na realizację swoich planów. 

1. Co zdeterminowało Pana do tego,  by 
ubiegać się o pomoc z UE?

Od maja 1993 roku prowadzę firmę han-
dlowo-usługową. Prowadzenie firmy od za-
wsze było moją pasją i od początku bardzo 
dużo inwestowałem w jej rozwój. To właśnie 
chęć dalszego rozwoju mojej działalności i re-
alizacji wielu pomysłówskłoniły mnie do tego 
by dowiedzieć się więcej o możliwościach do-
finansowania.

2. Jak u Pana wyglądał proces ubiegania 
się o dofinansowanie?

Z ogłoszenia w Urzędzie Gminy dowie-
działem się o bezpłatnym szkoleniu orga-

nizowanym przez Fundację eBiznes Club 
z Serocka z zakresu funduszy europejskich. 
Pomyślałem,  że to doskonała  okazja do tego 
by dowiedzieć się więcej o możliwościach po-
zyskania wsparcia na realizację mojego pro-
jektu. 

Zgłosiłem się zatem na szkolenie a tam 
dowiedziałem się, że mam realne szanse 
na otrzymanie dofinansowania. Doradcy 
z Fundacji Biznes Club podpowiedzieli mi 
w ramach jakiego programu mogę starać się 
o pomoc, przygotowali wniosek i dopełnili 
wszystkich formalności z nim związanych. 

Z racji tego, iż projekt, który chciałem 
zrealizować miał duży wpływ na rozwój tu-
rystki w naszym regionie a przede wszystkim 
promowałby  rejon Zalewu Zegrzyńskiego 
rozpocząłem współpracę z Lokalną Grupą 
Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego, która zajmuje się rozwojem naszej 
i ościennych gmin a także prowadzi nabór 
wniosków o dofinansowania na różnego ro-
dzaju działania promujące nasz region.

Gdy Lokalna Grupa Działania ogłosiła na-
bór wniosków w ramach Małych Projektów, 
działanie 413 Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w którym wziąłem udział z racji 
specyfiki mojego projektu od razu złożyłem 

wniosek w nadziei, że uda mi  się otrzymać 
wsparcie. Po kilku tygodniach przyszła wia-
domość, o przyznaniu dofinansowania.

3. Tak po prostu, bez żadnych wyja-
śnień,  pytań? 

Oczywiście, że nie, to jest trochę bardziej 
skomplikowane. LGD przyjmuje wnioski 
i ocenia je pod względem formalnym, czyli 
np. czy nie brakuje  dokumentów, czy wnio-
sek został złożony na odpowiednim formu-
larzu itp. Następnie po zamknięciu naborów  
zbiera się komisja LGD w celu weryfikacji 
poszczególnych aplikacji. Wnioski które uzy-
skały najwyższą ilość punktów przekazywane 
są instytucji, która finalnie podejmuje decyzję 
o przyznaniu wsparcia. Bardzo często składa-
ne są dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia 
związane z projektem, by zapadła ostateczna 
decyzja. 

4. A co dalej, kiedy otrzymał Pan pie-
niądze? 

Zazwyczaj środki przyznawane są na 
zasadzie refundacji, podobnie jak w moim 
przypadku tzn. najpierw musiałem z wła-
snych funduszy zakupić potrzebny sprzęt 
i przystąpić do realizacji projektu. Dopiero 
po złożeniu wniosku o  płatność i przedsta-
wieniu odpowiednich dokumentów tj.  faktu-
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ry , umowy itp. otrzymałem zwrot pieniędzy. 
Można też wnioskować o wypłacenie zalicz-
ki, jeśli nie dysponujemy na początku odpo-
wiednią sumą pieniędzy do realizacji naszego 
przedsięwzięcia. 

5. Czy może Pan  podsumować jak wy-
gląda w całości proces otrzymywania dota-
cji, rozliczenia jej i innych elementów z nią 
związanych?

Cały proces ubiegania się o dotacje dzieli 
się tak naprawdę na 5 etapów.

Pierwszy etap to oczywiście pomysł. Trze-
ba określić, czego potrzebujemy. Dokonanie 
analizy strategicznej firmy pomaga określić 
przedmiot inwestycji, a następnie wielkość 
potrzebnych nakładów.

Drugi etap to szukanie właściwego pro-
gramu.  Gdy już wiemy, jakie mamy potrzeby 
i znamy swój potencjał, można zacząć szukać 
możliwości dofinansowania. Aby się dowie-
dzieć, który program najbardziej odpowiada 
charakterowi projektu, można skontaktować 
się z różnymi instytucjami, które sprawnie 
podpowiadają w ramach jakiego programu 
można ubiegać się o pomoc. Ja skontakto-
wałem się w tej sprawie z Fundacją eBiznes 
Club, jednak rzeczowych informacji udzie-
la także Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych, LGD czy ARiMR. 
Gdy już wybierze się konkretny program 
należy skontaktować się instytucją, która go 
wdraża, żeby zorientować się kiedy są nabo-

ry na konkretne działania, żeby móc złożyć 
wniosek. 

Trzeci etap to przygotowanie i złożenie 
wniosku. Wypełnianie dokumentacji to nic 
innego, jak sformalizowane przelewanie pro-
jektu na wniosek wraz z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. W nim określamy 
terminy realizacji poszczególnych etapów 
przedsięwzięcia oraz koszty, które się dzielą 
na kwalifikowane i niekwalifikowane. Kom-
pletną dokumentację składa się w odpowie-
dzi na ogłoszony konkurs. 

Czwarty etap to ocena i ewentualne  pod-
pisane umowy. Wniosek zostaje poddany oce-
nie, najpierw pod kątem zgodności formal-
nej, a następnie merytorycznej. Wniosek na 
tym etapie może zostać odrzucony z powodu 
niespełnienia wymogów.  Projekt otrzymuje 
punkty za spełnienie kryteriów konkurso-
wych. Wnioski ułożone w kolejności według 
liczby przyznanych punktów tworzą ranking, 
według którego przyznawane jest wsparcie. 

Etap piąty to natomiast rozliczenie pro-
jektu. Podpisana umowa o dofinansowanie 
projektu nie gwarantuje jednak wypłaty 
środków. Aby to nastąpiło trzeba zrealizować 
przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem 
i kosztorysem przedstawionym we wniosku 
o dofinansowanie i rozliczyć projekt, poprzez  
przedstawienie odpowiednich faktur i doku-
mentów poświadczających zrealizowanie za-
kładanych w projekcie założeń. 

6. Proces ubiegania się o dofinansowa-
nie wydaje się być prosty, czy tak rzeczywi-
ście jest?

Jeśli dana osoba wie co konkretnie chce 
zrobić i ma to jakiś sens, posiada do tego za-
plecze i ma predyspozycje to jak najbardziej. 
Cała biurokracja może być troszeczkę uciąż-
liwa, jednak gdy ktoś umiejętnie zorganizuje 
potrzebne dokumenty i projekt się spodoba 
odpowiednim instytucjom może liczyć na 
wsparcie z UE. 

Jeżeli brakuje nam środków na zakup po-
trzebnego sprzętu czy inne działania to dota-
cja jest najlepszym rozwiązaniem. To bardzo 
pomaga a wbrew pozorom nie  wymaga od 
nas większego zaangażowania niż tylko po-
siadanie dobrego pomysłu i złożenie odpo-
wiednich dokumentów. 

7.  Czy zadowolony jest Pan ze zrealizo-
wanych projektów?

Oczywiście!!! Przedsięwzięcia realizowa-
ne w ramach dotacji znacznie wpłynęły na 
rozwój działalności mojej firmy, poszerzyły 
zaplecze usług.Projekty tak naprawdę nie są 
jeszcze całkowicie zrealizowane, bowiem od 
otrzymania dotacji czas trwałości to co naj-
mniej 5 lat. Jednak już po kilku miesiącach 
można zauważyć znaczny rozwój firmy. Nie 
mogę się już doczekać kolejnego sezon, kiedy 
będę mógł realizować mój projekt na szerszą 
skalę.

Katarzyna Kowalska

ZAPROSZENIE
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z bezpłatnych spotkań i szkoleń informacyjnych organizowanych w Urzędzie Miasta

 i Gminy Serock, Rynek 21, 05-140 Serock w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy 
w Serocku, a Fundacją eBiznes Club. Spotkania mają na celu rozbudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizowanie

 różnego rodzaju szkoleń dla osób podejmujących/rozwijających działalność gospodarczą, przedsiębiorców i inwestorów.

 

Najbliższe szkolenie będzie miało miejsce 08.09.2014 r.
o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.
Szkolenia obejmować będą następujące zagadnienia:
• Opis zasad aplikowania o środki w ramach:

a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
b)  Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu

Zegrzyńskiego,

c) Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.
d) Powiatowego Urzędu Pracy.

• Specyfika realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
• Prawa i obowiązki beneficjenta realizującego projekty unijne.
•  Omówienieprzykładowych projektów realizowanych w Gminie 

Serock.

 S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y
Szczegółowe informacje dostępne są:
www.ebiznesclub.pl; e-mail: biuro@ebiznesclub.pl, tel.: 22 266-02-15;
Biuro projektu: ul. Pułtuska 56, 05-140 Serock, Urząd Miasta i Gminy Serock: pokój nr 1; tel.: 22 782-38-35

Działania wojenne na Ukrainie dotknę-
ły również mieszkańców Łutugina – rejonu 
partnerskiego Powiatu Legionowskiego. Jego 
władze zwróciły się do nas o pomoc.

Łutugino położone jest niedaleko Ługańska 
w obszarze na którym toczą się działania wojen-
ne, dlatego też dramatyczne wydarzenia się tam 
rozgrywające dotykają również mieszkańców 
tego regionu. Kilka dni temu przez miejscowość 
przetoczył się front. Wiele osób straciło dach 

nad głową wraz z całym dorobkiem życia. Sytu-
acja jest tragiczna, więc władze Rejonu Ługań-
skiego zwróciły się do partnerskiego Powiatu 
Legionowskiego o pomoc humanitarną. 

Nie możemy przejść obojętnie obok tej 
prośby. W czwartek (28 sierpnia) na tere-
nie powiatu legionowskiego rozpocznie się 
zbiórka darów dla Łutugina. Zbiórka będzie 
prowadzona we wszystkich gminach naszego 
powiatu. Dary będzie można składać również

w Starostwie Powiatowym przy ul. Sikorskie-
go 11. Przede wszystkim potrzebne są koce, 
śpiwory, namioty i naczynia, ale również środ-
ki opatrunkowe i żywność z długim terminem 
przydatności do spożycia (konserwy, kasze, 
makarony itp.) Osoby  zainteresowane współ-
pracą przy organizowaniu zbiórki prosimy
o kontakt z Wydziałem Promocji i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Le-
gionowie.

Pomóżmy mieszkańcom Łutugina!

W bieżącym roku obchodzimy jubileusze 
współpracy partnerskiej z litewską Ignaliną 
(15 lat), czeskim Lanskroun (15 lat) i polskim 
Dzierżoniowem (10 lat). W lipcu i sierpniu 
przedstawiciele władz samorządowych Mia-
sta i Gminy Serock, na zaproszenie władz 
miast partnerskich, uczestniczyli w  uroczy-
stościach zorganizowanych z okazji owych 
jubileuszy.

Współpraca partnerska, jaką podejmu-
ją samorządy stanowi dla nich ważny krok

Jubileusze współpracy partnerskiej
w kierunku budowania społeczeństwa obywa-
telskiego. To bowiem z myślą o społecznościach 
lokalnych nawiązywane są kontakty, które dają 
szerokie możliwości wymiany doświadczeń.

Na wniosek Burmistrza Dzierżoniowa, 
Marka Pioruna, Rada Miejska w Dzierżo-
niowie postanowiła uhonorować Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnic-
kiego medalem odrodzonego samorządu 
terytorialnego - za zasługi dla miasta Dzier-
żoniowa. To wyróżnienie świadczy o tym, 
że samorząd partnerskiego miasta zauważa 
wspólne działania samorządów serockiego
i dzierżoniowskiego skierowane do społecz-
ności lokalnych.

Wszystkim naszym partnerom raz jesz-
cze dziękujemy za owocne lata współpracy, 
wszelką życzliwość, gościnność i nawiązane 
przyjaźnie.

Agnieszka Woźniakowska

23 sierpnia zaproszenie Radnej Jolanty 
Kaczmarskiej oraz Sołtysa Dębego i Rady So-
łeckiej przyjęło ponad siedemdziesiąt osób, 
które wspólnie uczciły rocznice wrześniowe, 

związane z II wojną światową. Uczestnicy 
zwiedzili fort w Dębem, wysłuchując infor-
macji o obiekcie przekazane przez Pana Pio-
tra Kijaka ze Stowarzyszenia „Nasze Zegrze”. 
Spacer po forcie wywarł na zgromadzonych 
ogromne wrażenie, a opowieści przewodnika 
wprowadziły nastrojowy klimat, który po-
zwolił zatrzymać się myślami przy bohater-
stwie ofiar wojennych. Strudzeni spacerem– 
szczególnie najmłodsi uczestnicy spotkania 
– odetchnęli przy zorganizowanym ognisku, 
któremu towarzyszyło wspólne śpiewanie 
piosenek wojskowych. Tak liczna obecność
w przedsięwzięciu jest pięknym świadectwem 
pamięci mieszkańców gminy Serock o tych, 
którzy walczyli za Wolność Polski. W imieniu 
organizatorów serdecznie dziękujemy. 

Spacer po forcie dla uczczenia II wojny światowej
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Z kart historii
Wrzesień nieodłącznie wiąże się z ważny-

mi dla Polski wydarzeniami historycznymi. 
W bieżącym roku będzie on szczególnie uro-
czysty, bowiem obchodzić będziemy okrągłe 
rocznice tych wydarzeń. 

1 września mija 75 rocznica napaści Nie-
miec na Polskę, co zapoczątkowało II wojnę 
światową. 

17 września – to także 75 rocznica - ataku 
Związku Sowieckiego na Polskę. Z tymi wy-
darzeniami wiąże się rocznica przypadająca 

na 27 września, kiedy zaczęło funkcjonować 
Polskie Państwo Podziemne. 

II wojna światowa, to największy i naj-
bardziej krwawy konflikt zbrojny w dziejach 
współczesnych. Wojna, w której udział brało 
61 państw ze wszystkich kontynentów przynio-
sły niewyobrażalne zniszczenia miast i całych 
państw. Podczas wojny zmobilizowano łącznie 
ponad 110 mln żołnierzy. Zginęło lub zaginęło 
ponad 55 mln ludzi, 35 zostało rannych. 

Wojna nie oszczędziła również Serocka, któ-

ry podczas konfliktu został zniszczony w 75%. 
Z 6150 mieszkańców w 1939 roku, w 1946 było 
ich 2133. Zburzono również żydowską synago-
gę i wywieziono ludność żydowską.

Wrześniowe rocznice są również dobrą 
okazją, by wspomnieć o 34. rocznicy pod-
pisania Porozumień Sierpniowych, które de 
facto zapoczątkowały powstanie „Solidarno-
ści”, a w dalszej kolejności – przemiany roku 
1989, związane z nimi reformy i obalenie ko-
munizmu.

63 dni chwały... dni, w których przyjaźń 
zastępowała broń, a kilka chwil szczęścia całe 
życie. A wszystko po to, by pokazać światu, 
czym dla Polaka jest wolność.

Mieszkańcy Serocka i turyści wzięli udział 
w uroczystościach, poświęconych 70 roczni-
cy wybuchu Powstania Warszawskiego, które 
odbyły się w Serocku 1 sierpnia 2014

W Ośrodku Kultury w Serocku 1 sierp-
nia, o godz. 14.00 odbyły się zajęcia plastycz-
ne dla rodzin, podczas których uczestnicy 
wykonali szablony z hasłami powstańczymi, 
które następnie posłużyły do wykonania ha-
seł na bruku w pobliżu tablicy pamiątkowej 
na serockim rynku.

O godz. „W” 17.00 - rozległy się syreny 
alarmowe, następnie na serockim rynku roz-
brzmiewała muzyka powstańcza. Delegacje 
złożyły kwiaty pod tablicą pamięci.

Powstanie Warszawskie - Pamiętamy...

Z rynku w Serocku po godz. 17.00 wyru-
szył Rowerowy Rajd Pamięci - uczestnicy raj-
du pokonają ok. 20 km z biało-czerwonymi 
opaskami powstańczymi.

Wieczorem o godz. 19.30 w Ośrodku Kul-
tury w Serocku, w sali widowiskowej odbył 
się program poetycko - muzyczny w wyk. ak-
torów Teatru Impresja i Teatru po 40 z Klubu 
CSŁiI w Zegrzu.

Pies czeka na człowieka
Szukamy osób chętnych do adopcji tych 

dwóch przyjemnych szczeniaczków. Sucz-
ki zostały podrzucone w dniu 18 sierpnia 
2014 r. na posesję położoną w pobliżu plaży 
miejskiej w Serocku.

Pieski są najprawdopodobniej w wieku 
ok. 2 miesięcy, zapowiadają się na psy śred-
niej wielkości. 

Przypominamy, że w ramach „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Miasto i Gmina Serock w 2014 roku”, 
osoba, która zdecyduje się na przygarnięcie 
bezdomnego zwierzęcia, jako gmina zapew-
niamy tzw. pakiet adopcyjny - odpchlenie, 
odkleszczenie, odrobaczenie, szczepienie 
p.chorobom zakaźnym i wściekliźnie, chip 
oraz kastrację.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

tel: 22 782 88 39 i 22 782 88 40

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

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
z Referatem Ochrony Środowiska, 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 Schroni-
skiem (tel: 23 693 04 45, 660 277 648).

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Serock
w schronisku czekają na adopcje

Pies Burek. Odłowiony w dniu 10 lipca 
2014 r. w Nowej Wsi na ulicy Piaskowej. Ma 
ok. 4 lata, jest średniej wielkości.

Pies Glon. Odłowiony 2 sierpnia 2014 r. 
w Dosinie, przy ulicy Oliwkowej 2. Ma ok.
3 lata, jest duży.

Rewitalizacja ścieżki Serock-Jadwisin
W dniu 7 sierpnia 2014 roku została podpisa-

na umowa na operację pt. „Rewitalizacja ścieżki 
dydaktycznej krajoznawczo-turystycznej Serock-
-Jadwisin” z zakresu małych projektów w ramach 
Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 
na lata 2007-2013 na kwotę 22 793,61 zł. Celem 
tego projektu jest umożliwienie rozwijania tury-
styki i rekreacji na obszarze gminy Serock po-
przez modernizację obiektów małej architektury 
turystycznej oraz utworzenie miejsca w środo-
wisku naturalnym, w którym przybliżyć można 
wiedzę przyrodniczą, kulturową i historyczną. 

OŚRiL
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Sobotnie „Krzyśki” w Nowej Wsi, to już 
V edycja tej wiejskiej imprezy w niepowta-
rzalnym stylu. Imprezy zorganizowanej z roz-
machem, 26 lipca 2014, pod egidą Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock, Sołtysa i Stowarzy-
szenia Sympatyków Nowej Wsi przy wsparciu 
Ośrodka Kultury w Serocku.

Sołtys i Stowarzyszenie z pomocą miesz-
kańców - tych „swoich” i tych jeszcze całkiem 
nie tak dawno „miastowych”, stworzyli impre-
zę, która połączyła religijny obyczaj z trady-
cyjnym jarmarkiem i wiejską zabawą w no-
woczesnym wydaniu. Imprezę zaspokajającą 
różne gusta i potrzeby zebranych.

Mieszkańcy i goście uczestniczyli najpierw 
w Mszy Polowej celebrowanej przez ks, dr. 
Remigiusza Stacherskiego, proboszcza parafii 
w Popowie Kościelnym. Powierzyli swe pojazdy 
opiece św. Krzysztofa - patrona kierowców i No-
wej Wsi. Ceremonii święcenia aut, i motorów, 
które przed imprezą zajechały na serocki rynek, 
dokonał - nie żałując wody święconej, błogosła-
wieństw i uśmiechów - również ks. Stacherski.

Jak to przy takich corocznych, wyczeki-
wanych imprezach bywa, był czas na powita-
nie zacnych gości wśród, których znalazł się 
zastępca burmistrza, Józef Zając oraz Przy-

jaciele  Nowej Wsi, ci z dłuższym stażem i ci 
nowo mianowani. Był również czas na wy-
różnienie zasłużonych dla środowiska osób. 
Podziękowania państwu Zofii i Andrzejowi 
Rakowskim oraz odchodzącemu na emerytu-
rę Dyrektorowi Ośrodka Kultury w Serocku, 
Piotrowi Kowalczykowi złożyli: prezes Stowa-
rzyszenia  Sympatyków Nowej Wsi, Dariusz 
Stradomski oraz sołtys, Józef Sawicki.

Następnie odbyła się ceremonia, która 
mogła odbyć się jedynie w Nowej Wsi, po-
nieważ tylko tu jest „Aleja Przyjaciół Nowej 
Wsi”. Do grona tych Przyjaciół dołączyła Aga-
ta Steczkowska i ks. dr Remigiusz Stacherski,  
Osoby ujmujące skromnością i uśmiechem. 
I choć działają w pozornie różnych sferach ży-
cia jakimi są muzyka i religia, to jednak łączy 
je działanie dla dobra innych ludzi. Wzrusza-
jącego przyjęcia do zacnego grona Przyjaciół  
dokonała, w otoczeniu gości, mieszkańców 
i letników, pani Irena Buczyńska.

Po powitaniach, wyróżnieniach i wzrusze-
niach przyszła pora na tzw. część artystyczną. 
Do wspólnej zabawy, liczenia Krzyśków, udziału 
w loterii, lotów balonem i korzystania z licznych 
atrakcji zachęcali ze sceny Anna Mazurkiewicz 
i prezenter Radia Hobby, Kamil Górski.

„Krzyśki” – czyli świetna zabawa
w nowowiejskim wydaniu

Zaczęło się od afrykańskich rytmów. Wy-
grywającej je czwórce zafascynowanych kultu-
rą afrykańska bębniarzy udało się nawet na-
mówić nowowiejską publiczność do śpiewów 
w nieznanym narzeczu. Kolejny wykonawca, 
pan Mirosław Wójciuk, przeniósł słuchaczy 
w świat operetki, wodewilu i rytmów, które 
były znane niemal wszystkim. To wystarczyło, 
by uczestnicy imprezy - nie zrażeni upałem 
i unoszącym się spod nóg pyłem z wysuszonej 
słońcem ziemi – ruszyli do tańca. Kolejny wy-
stęp -  Kapeli Staśka Wielanka -  przypadł do 
gustu nie tylko starszej części widowni i na do-
bre rozkręcił zabawę  już przed zapowiedzianą 
dyskoteką. Tę poprowadził DJ Radia Hobby 
w towarzystwie śpiewającej i wspólprowadzą-
cej całe spotkanie, solistki zespołu Venus, Anny 
Mazurkiewicz.

W lipcowy, sobotni wieczór w Nowej Wsi 
impreza była „w dechę” - jak ”u cioci na imie-
ninach” byli goście i nowowiejska rodzina. 
Zapraszamy na kolejna spotkanie już za rok 
- tegoroczne Krzyśki pokazały, że impreza 
na dobre wpisała się w kalendarz serockich 
przedsięwzięć kulturalnych i przyciąga licz-
nych uczestników z całej gminy.

Beata Roszkowska

Piknik Rodzinny
W sobotę 9 sierpnia na placu przy Ośrodku 

Kultury w Serocku odbył się „Piknik Rodzin-
ny”, czyli dobra zabawa dla małych i dużych.

Od godz. 17.00 najmłodsi mogli wziąć 
udział w zabawach i konkursach przygoto-
wanych przez grupę animacyjną, skorzystać 
z wesołego miasteczka, obejrzeć wóz strażac-
ki, pomalować buźki w wymarzone wzory, a 
nawet mieli okazję nauczyć się sztuczek ma-
gicznych podczas pokazu iluzjonistycznego.  
Przez kolejne punkty programu prowadziła 
nas konferansjerka Anna Kutkowska.

Kolejną atrakcją dla naszych milusińskich 
było ciekawe widowisko teatralno-ekologicz-
ne pt. „W poszukiwaniu Leśnego Szumu”
w wykonaniu aktorów Teatru Marionetka
z Krakowa, które niosło za sobą zarówno dobrą 
zabawę, jak  i ekologiczny morał. Dzieci rozwią-
zywały z powodzeniem ekologiczne zagadki. 
Było dużo uśmiechu, wspólnej nauki i zabawy.

Cześć muzyczną rozpoczęły solistki
z Ośrodka Kultury w Serocku, Klaudia Kraw-
czyk oraz Joanna Gorczyńska podopieczne 
Mai Radomskiej.

Dawkę niesamowitej energii zapewnił 
zespół „Piękni i Młodzi”. Bez trudu porwali 
tłumy zgromadzone na placu takimi przebo-
jami jak „ Kocham się w tobie”, „Niewiara” 
czy „Znaki czasu”. Liderka zespołu Magda 
Narożna, Daniel Wilczewski oraz Dawid Na-
rożny oraz wsparcie dla Pięknych i Młodych 
–Piotrek - DJ i realizator dźwięku z pewno-
ścią podbili serca tłumów. Publiczność z ża-
lem pożegnała zespół. Piknik Rodzinny za-
kończył się dyskoteką.

Ośrodek Kultury w Serocku

Festyn z okazji Święta Wojska Polskiego
14 sierpnia w Ogródku Jordanowskim

w Zegrzu odbył się festyn z okazji Święta Woj-
ska Polskiego współorganizowany przez Klub 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu oraz Ośrodek Kultury w Serocku. 
Rozpoczął się on programem artystycznym For-
macji Tanecznej „Scorpion” z Klubu 10 Brygady 
Logistycznej z Opola laureatów tegorocznego 
Festiwalu Twórczości Artystycznej WP w Ko-
łobrzegu. Tradycyjnie podczas festynu odbył się 
wyczekiwany przez miłośników piosenki żoł-

nierskiej koncert laureatów Przeglądu Piosenki 
Wojska Polskiego. Podczas uroczystości głos 
zabrali Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwe-
ster Sokolnicki, Dowódca Garnizonu Zegrze płk 
dypl. Ireneusz Fura oraz Wojskowy Komendant 
Uzupełnień Warszawa-Śródmieście Adam Bed-
narz. W dalszej części festynu odbył się długo 
wyczekiwany koncert zespołu Cliver. Tego wie-
czoru nie zabrakło pokazu sztucznych ogni, po 
których odbyła się dyskoteka z DJ Parysem.

Ośrodek Kultury w Serocku



19INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK18 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 19INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK18 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

W drugiej połowie lipca nasza grupa wy-
jechała na dwudniowy wyjazd integracyjny. 
Główną atrakcją było wspólne gotowanie 
z Panią Marzeną Nowakowską, przewodni-
czącą Koła Gospodyń Wiejskich w Dosinie. 
Przygotowywaną potrawą był „Kociołek do 
syta”. Podczas, gdy dziewczyny z zaangażo-
waniem pomagały przy przyrządzaniu dania 
głównego, chłopcy zmagali się z grillem. 

Ich specjalnością tego wieczoru była kar-
kówka burgery z awokado i kiełbaski. Po sytej 
uczcie wszyscy spędziliśmy mile czas przy 
ognisku. Rozmawialiśmy i graliśmy w gry ze-
społowe. 

Poniżej zamieszczony przepis otrzymany 
od Pani Marzeny Nowakowskiej na popisowe 
danie Koła Gospodyń Wiejskich w Dosinie 
„Kociołek do syta”. 

SKŁADNIKI:

• 1 kg ziemniaków 
• 0,5 kg marchwi 

Idea Rozwoju w ramach programu „Równać 
szanse 2013 ze środków Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności.

Życzymy smacznego!!!
Anna Grześkiewicz, Maja Miniszewska

• 0,5 kg cebuli 
• koper 
• szczypiorek 
• główka kapusty 
• liście selera 
• 0,5 wędzonego boczku 
• 1 kg kiełbasy 
•  przyprawy do smaku (bazylia, sól, 

pieprz, oregano) 

WYKONANIE:

Wszystkie warzywa kroimy w kostkę (tej samej 
wielkości), a marchewkę ścieramy na tarce ja-
rzynowej. Liście selera i koper drobno posiekać. 
Do kociołka wlewamy 1,5 litra wody i układa-
my składniki warstwami (ziemniaki, kapusta, 
kiełbasa, boczek, cebula, szczypior, seler, mar-
chew i od nowa. Przyprawy dodajemy między 
warstwami. Kociołek przykrywamy przykrywą 
i gotujemy około 45 minut od zagotowania. 
Przed podaniem potrawy dodajemy koper. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.projektmsg.pl. Projekt „MSG – Młodzie-
żowy System Gotowania” prowadzi Fundacja 

Wyniki konkursu ZIELE ROKU 2014
W dniu 15 sierpnia podczas odpustu 

Święta Matki Boskiej Zielnej w Woli Kiełpiń-
skiej odbył się po raz ósmy konkurs ZIELE 
ROKU 2014. W konkursie wzięło udział 42 
uczestników z terenu gminy Serock. Miłym 
akcentem był duży udział dzieci w konkur-
sie. Organizatorzy planują w przyszłym roku 
wprowadzić odrębną kategorię dla dzieci. 
Konkurs  organizowany był  przez Mazowiec-
ki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warsza-
wie, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna oraz 
Proboszcza Parafii Zegrze z siedzibą w Woli 

Kiełpińskiej Tadeusza Wołowca. Uczestni-
cy konkursu wykonali kompozycje ze zbóż, 
kwiatów i ziół. 

Komisja konkursowa w składzie: 
Przewodniczący: Artur Pozorek, 
Członkowie: Zofia Pietrzyk, Alicja Za-

krzewska, Anna Gajewska i Marian Mali-
nowski 

dokonała następującej oceny:
I – miejsce  Monika Gutowska  zam.  Lu-

dwinowo Dębskie 
II– miejsce Elżbieta Rasińska  zam.  Szadki

III – miejsce – Jadwiga Zalewska  zam. 
Marynino 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
upominki w postaci podkładek kuchennych  
natomiast laureatki konkursu zostały doce-
nione kocami. Nagrody i upominki zostały 
ufundowane przez Proboszcza Parafii Ze-
grze z siedziba w Woli Kiełpińskiej i Stowa-
rzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Le-
gionowskiego.

Teresa Krzyczkowska

Żołnierze Rekonstruktorzy z Serocka
bronili twierdzy Wisłoujście

26 lipca żołnierze rekonstruktorzy ze Sto-
warzyszenia Żołnierze Mazowsza” udali się 
do Gdańska, gdzie wzywała ich powinność. 
Do Gdańska zamierzała wedrzeć się armada 
angielskich okrętów, które chciały uprowa-

dzić zgromadzone zasoby finansowe armii 
Napoleona. Obrońcy twierdzy Wisłoujście 
poprosili o pomoc, na którą odpowiedziały 
regimenty z Polski, Czech, Litwy i Niemiec. 
W działaniach wzięło udział 280 rekonstruk-

torów, trzy galeony (Czarna Perła, Regina 
i Lew) oraz liczna artyleria z twierdzy. Angli-
cy próbowali wedrzeć się do Gdańska pod-
szywając się pod okręt holenderski. Zdrada 
została wykryta przez załogę twierdzy i do 

Sołtys miejscowości Jadwisin Krzysztof 
Pielach słynie z zamiłowania do motoryzacji. 
Zgromadził i odrestaurował wiele ciekawych 
pojazdów, których lata świetności przypadają 
na okres PRL-u.

Wszystko zaczęło się w 1989 roku, kiedy 
to pan Krzysztof w ramach pracy dyplomowej 
skonstruował niewielki traktor. Nietrudno się 
domyślić, że praca została wykonana z wiel-
kim zaangażowaniem i pasją – a traktor  za-
służył na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem. 

Do dzisiaj mały traktor działa, pomagając 
w pracach przy posesji p. Pielacha. Od tamtej 
chwili pan Krzysztof każdą wolną chwilę spę-
dza w garażu i razem z synem Arturem, który 
zaraził się od niego pasją motoryzacyjną - do-
konują wielkich rzeczy i zamieniając stare sa-
mochody i motocykle we wspaniałe maszyny. 
Jego pracy i osiągnięciom z ogromnym po-
dziwem przyglądają się mieszkańcy Jadwisina 
oraz redaktor Włodzimierz Zientarski.

Do najciekawszych modeli, które moż-

na podziwiać wśród kolekcji sołtysa należą 
– syrena, motocykle: jawa, osa, wsk i wiele in-
nych, a już wkrótce z garażu wyjedzie wspa-
niała stara warszawa. W kolejce do gruntow-
nego remontu czekają: fiat 125 p, popularny 
niegdyś maluch oraz kolejna warszawa.

Jesteśmy pewni, że sołtys Jadwisina  
Krzysztof Pielach uratuje przed zagładą wie-
le motoryzacyjnych istnień. Zapraszamy do 
obejrzenia galerii zdjęć.

Anna Socha

Muzeum Motoryzacji PRL w Jadwisinie u sołtysa

boju włączyły się okręty gdańskie. Na pokła-
dzie „Reginy” zamusztrowany był nasz od-
dział, tym razem jako strzelcy piechoty mor-
skiej. Anglicy wysadzili desant i przystąpili 
do szturmu twierdzy. Okręty gdańskie wraz 
załogą twierdzy Wisłoujście dzielnie broniły 
się. Po prawie godzinnej bitwie szturm został 
odparty a angielski okręt poddał się.

Nasza grupa liczyła 11 żołnierzy, trzy mar-
kietanki oraz jednego chłopca okrętowego. 
Było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie. 

Na kilka godzin cofnęliśmy się w czasy, które 
często stanowią tło dla są scenariuszy filmo-
wych. Czuliśmy się przez chwilę jak prawdziwi 
piraci z Karaibów. Podczas bitwy byliśmy ma-
rynarzami, którzy nie tylko walczyli z wrogiem, 
ale również z żywiołem. Uciekający pokład, 
okręty które muszą manewrować, bezsilność 
kiedy wróg się oddala, a my musimy wykonać 
kolejne zwroty itp. Ciekawym doświadczeniem 
był szkwał z deszczem, który uderzył w okręty 
podczas bitwy. Po bitwie z wypiekami na twa-

rzy, każdy opowiadał o wrażeniach. Ponieważ 
okręty były wyposażone w działa morskie, to 
połączenia ognia muszkietowego i armatniego 
dawało fantastyczne efekty. Dodatkowo wybu-
chy pirotechniczne w wodzie i w obrębie twier-
dzy ubarwiły rekonstrukcję.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że 
udział w rekonstrukcji dostarcza wrażeń, 
które trudno jest opisać słowami, trzeba ich 
doświadczyć.

„Żołnierze Mazowsza”
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Zapewne trudno nam, stąpającym mniej 
lub bardziej twardo po ziemi, zrozumieć za-
chwyt i ogromne emocje, jakie towarzyszą 
osobom związanym z lataniem na różnego 
rodzaju sprzętach, czy w różnego rodzaju ma-
szynach. Ci – jednak – którzy choć raz mieli 
okazję wzbić się w przestworza i oko w oko 
stanąć ze słońcem, chmurami i szalejącym 
po niebie wiatrem – opowiadają, że emocje, 
które towarzyszą tym doświadczeniom są nie 
do opisania i nie do przekazania. Tego nie-
łatwego zadania podjął się Paweł Kozarzew-
ski – mieszkaniec Zalesia Borowego, który
od 2 lat ogląda świat z „wyższych sfer” – i nie 
chodzi tu bynajmniej o status społeczny. Pa-
weł jest członkiem Motoparalotniowej Kadry 
Narodowej PPG. Paralotniarstwo, to dość 
młoda dyscyplina sportu, która zaczęła roz-
wijać się pod koniec lat 70 ubiegłego wieku,
a w Polsce – dekadę później. 

Jego przygoda z lataniem rozpoczęła się 
nietradycyjnie, bowiem jej źródłem była pa-
sja fotografowania. Paweł jest laureatem wie-
lu konkursów fotograficznych – powiatowych
i ogólnopolskich. Na zdjęciach zatrzymu-
je ulotne chwile, wydobywa piękno czasem
w pierwszej chwili niedostrzegalne, próbuje 
uchwycić towarzyszące ludziom w różnych - 
mniej lub bardziej ważnych momentach ich 
życia – emocje. 

   Dzięki tej pasji
              poczułem się
       wolny jak ptak

Jedna rozmowa ze znajomym, który po-
chwalił się Pawłowi zdobyciem uprawnień 
na motoparalotnie, zmieniła jego dotychcza-
sowe życie. Zaciekawiony jego opowieścią 
Paweł – znany wśród znajomych, jako Lojak 
- uporządkował krążące mu po głowie myśli 
i wpadł na pomysł, żeby spróbować stworzyć 

coś nietradycyjnego łącząc fotografowanie 
z lataniem. Oczywiście – nie od dziś istnieją 
firmy, które w swojej ofercie posiadają zdję-
cia lotnicze. Tu jednak chodziło o coś więcej.  
Adrenalinę? – zapewne też, wcześniej, bo-
wiem Lojak dozował ją sobie poprzez wyścigi 
motocyklowe organizowane na torach w całej 
Polsce. 

Dalsze wydarzenia przybrały szybkie 
tempo. Najpierw – w kwietniu 2012 r. - kurs 
paralotniowy – I i II etap. Zakup pierwszego 
sprzętu - glajt (skrzydło) i pierwszy napęd. 
Potem kurs PPG dający uprawnienia do lata-
nia z silnikiem. We wrześniu – egzamin pań-
stwowy i zdobycie Świadectwa Kwalifikacji 
Pilota Paralotniowego. Odbiór dokumentów 
i pierwsze samodzielne loty, połączone oczy-
wiście z robieniem zdjęć. Co go wtedy najbar-
dziej ujęło?

„Nie da się w prostych słowach opisać 
tego, co się czuje tam w górze. Najbliższe sło-
wo to chyba WOLNOŚĆ. Gdy odrywam nogi 
od ziemi i lecę, zostawiam wszystkie swoje 
problemy tam na dole, nie myślę o tym, co 
miałem zrobić, liczy się tylko tu i teraz. Trze-
ba tego doświadczyć na własnej skórze by to 
zrozumieć. Poza tym latanie jest bardzo uza-
leżniające. Leonardo Da Vinci miał rację mó-
wiąc, że kto raz doświadczy lotu zawsze bę-
dzie chciał tam wrócić. Ja mam tak samo, gdy 

nie polatam kilka dni, czuję głód. Doskonale 
pamiętam swój pierwszy lot - czułem się taki 
szczęśliwy, że od razu chciałem polecieć jesz-
cze raz. Największe wrażenie zrobił na mnie 
lot nad chmurami, pamiętam, żegdy wylądo-
wałem, miałem chrypę, ponieważ cały czas 
krzyczałem ze szczęścia tam na górze”.

Paweł nie zatrzymał się na pierwszym 
sprzęcie. Obserwując dokonania swoich kole-
gów szybko zmienił paralotnię na sportową. 
Szybko też zaczął latać z najlepszymi i osiągać 
sukcesy.  Pierwsze starty w zawodach zdecy-
dowały o zakupie bardziej profesjonalnego 
sprzętu. Potem oprócz zawodów były jeszcze 
pokazy lotnicze z pilotami z Kadry Narodo-
wej na AirShow w Radomiu, czy Płockim 
Pikniku Lotniczym. W swoich pierwszych 
Mistrzostw Polski Paweł zajął VI miejsce,
a w Slalomowych Mistrzostwach Polski – VIII. 
To jak na amatora prawdziwe sukcesy. Do-
strzegł to trener Kadry Narodowej i zaprosił 
Pawła do przyłączenia się do najlepszych. Nie 
trzeba dodawać, że Lojak nie zastanawiał się 
długo i zaczął trenować przed I Slalomowymi 
Mistrzostwami Świata we Francji. Wcześniej 
jednak był start w zawodach ligowych w Orzy-
szu i – pierwsza wygrana. We Francji startował 
na nowym, mocniejszym sprzęcie, który mu-
siał się sprawdzić w trudnych warunkach gór-
skich, na wysokości ok 900 m n.p.m.

   Sukcesy 
       na miarę mistrza

Przestworza zgromadziły we Francji re-
prezentantów z 18 krajów. Paweł wraz z ko-
legami zdeklasowali te mistrzostwa. Na jego 
szyi zawisły dwa złote medale, a Mazurek 
Dąbrowskiego rozbrzmiewał aż cztery razy. 
Polacy zdobyli tam wszystkie najwyższe wy-
różnienia. Po powrocie udział w ostatnich za-
wodach ligowych, na których mimo pewnych 
przygód sprzętowych Paweł zajął III miejsce. 

Kto raz doświadczy lotu
zawsze będzie chciał tam wrócić
rozmowa z PAWŁEM KOZARZEWSKIM
– mistrzem świata w motoparalotniarstwie

Gala podsumowująca sezon zawodniczy 
2013, to dla Pawła II miejsce w nawigacji
w Polskiej Lidze Motoparalotniowej, II miej-
sce w slalomach i III miejsce w klasyfikacji 
ogólnej wszystkich konkurencji. 

Latanie na motoparalotni, to jednak nie 
tylko przyjemność. Wiąże się ona z wielkimi 
wyrzeczeniami i pokładami finansowymi. Aby 
móc w ogóle latać, trzeba mieć dobrą kondy-
cję fizyczną. Cały sprzęt potrafi ważyć nawet 
40 kilogramów, przed startem trzeba z tym 
bagażem przebiec kilkanaście, kilkadziesiąt 
metrów. I choć w powietrzu tego ciężaru się 
nie czuje – pracuje przecież silnik, to konku-
rencje slalomowe, które wymagają ogromnej 
precyzji i prędkości, bywają kontuzjogenne.

Doświadczył tego Paweł, kiedy niefor-
tunne lądowanie podczas akcji charytatywnej 
Moto Majówka w Mikołajkach wyłączyło go 
z latania na miesiąc. Niegroźnie wyglądające 
skręcenie kostki okazało się poważnym ze-
rwaniem torebki stawowej. 

Nie sposób pominąć pytania o strach.
W powietrzu paralotniarze są zdani sami na 
siebie, ufając swoim umiejętnościom i sprzęto-

wi. A przecież i jedno i drugie może zawieść. 
„Za każdym razem boję się, gdy lecę

 i jest to pożądany strach, ponieważ gdy 
ktoś przestaje się bać powinien zrezygnować
z tego sportu. Gdy powiedziałem rodzicom, że 
sprzedaję motocykl i przestaję się ścigać, ode-
tchnęli z ulgą, ponieważ dość krótko przed tą 
decyzją miałem poważny wypadek na torze. 
Ich entuzjazm nie trwał jednak długo, gdyż 
oznajmiłem, że teraz będę latał. Mama chy-
ba woli, że wybrałem latanie a nie motocykle. 
Dużym wsparciem w mojej karierze sporto-
wej jest moja dziewczyna, która zawsze mi ki-
bicuje oraz dopinguje do walki do końca”.

Kilka dni temu Paweł wrócił z VIII Klasycz-
nych Mistrzostw Świata. Przywiózł z nich dwa 
medale – srebrny w kategorii drużyn PF1 i zło-
ty w kategorii narodowościowej. Niewątpliwie 
sukcesem podczas tych zawodów była również 
dla Lojaka wygrana najtrudniejszej konkurencji 
nawigacyjnej po krzywych z deklaracją czasu i 
premią prędkościową. W tym roku Paweł zrobił 
również uprawnienia do lotów pasażerskich w 
tandemie, a to oznacza, że może zabrać śmiał-
ków w tę – bez wątpienia – piękną podróż. 

Jestem przekonana, że wielu z Państwa 
mogło zobaczyć Pawła w akcji – najczęściej, 
bowiem lata nad rodzinnym Zalesiem, ale
i całą gminą Serock. Można go było również 
zobaczyć na niebie przy okazji gminnych 
przedsięwzięć, kiedy - wierny swojej pasji 
– uwieczniał chwile na fotografiach. Podczas 
tegorocznego Święta Darów Ziemi Paweł za-
prezentuje Państwu kilkuminutowy pokaz 
swoich umiejętności, pozdrawiając zgroma-
dzonych z góry. Na stoisku promocyjnym 
zaś opowie o swojej pasji, osiągnięciach, do-
świadczeniach. Serdecznie zapraszamy. Paw-
łowi zaś gratulujemy dotychczasowych osią-
gnięć i życzymy dalszych sukcesów. 

Więcej o pasji Pawła możecie Państwo 
przeczytać na jego stronie internetowej www.
pawelkozarzewski.pl. 

Agnieszka Woźniakowska
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KREA(K)TYWNI W GMINIE
- MIESZKAŃCY GMINY SEROCK OPOWIADAJĄ O SWOICH PASJACH
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STAN NA 20.08.2014 r.
TERMINARZ ROZGRYWEK PIŁKARSKICH DRUŻYN SOKOŁA SEROCK – JESIEŃ 2014

SENIORZY
LIGA OKR� GOWA

SENIORZY
B-KLASA

JUN. MŁODSI
UKS U-17

TRAMPKARZE
U-15

MŁODZIKI
U-13

ORLIKI
U-11

� AKI
U-9

Sokół – ŁKS Łochów

15.08. (pt) godz. 11.00

Sokół II – Korona W-wa

24.08. (nd) godz. 11.00

Sokół – Legionovia II

23.08. (sb) godz. 16.00

I runda PP:

Sokół II – WKS Rząśnik

27.08. (śr) godz. 17.00

Sokół – Drukarz W-wa

03.09. (śr) godz. 17.00

Sokół – AP Marcovia

30.08. (sb) godz. 16.00

Sokół – Świt II N.D.M.

30.08. (sb) godz. 13.30

Sokół – Delta IV

W-wa

30.08. (sb) godz. 11.00

Sokół II – Farmacja

07.09. (nd) godz. 16.30

Sokół – Huragan

Wołomin

06.09. (sb) godz. 14.00

Sokół – Świt N.D.M.

06.09. (sb) godz. 11.00

Sokół – Korona Jadów

07.09. (nd) godz. 14.00

II runda PP: Wisła J./GKS

Dąbrówka – Sokół

10.09. (śr) godz. 16.30

Sokół – Agrykola

14.09. (nd) godz. 16.00

Sokół – Dolcan II Ząbki

13.09. (sb) godz. 14.00

Sokół – Drukarz W-wa

17.09. (śr) godz. 17.00

Sokół – Wisła

Zakroczym

14.09. (nd) godz. 13.30

Sokół – FDA

Wieliszew

14.09. (nd) godz. 11.00

Sokół – AP 11

16.09. (wt) godz. 17.00

Sokół – Mewa Krubin

20.09. (sb) godz. 14.00

Sokół II – Młode Orły

21.09. (nd) godz. 11.00

Sokół – Korona Jadów

24.09. (śr) godz. 17.00

Sokół – Legionovia

21.09. (nd) godz. 14.00

Sokół – Świt N.D.M.

23/26.09. (wt/pt)

Sokół – Victoria II

Sulejówek

27.09. (sb) godz. 14.00

Sokół II – Coco Jambo

W-wa

28.09. (nd) godz. 11.00

SENIORZY
LIGA OKR� GOWA

SENIORZY
B-KLASA

JUN. MŁODSI
UKS U-17

TRAMPKARZE
U-15

MŁODZIKI
U-13

ORLIKI
U-11

� AKI
U-9

Sokół II – Mazur II

Radzymin

05.10. (nd) godz. 11.00

Sokół – Varsovia

04.10. (sb) godz. 14.00

Sokół – Bóbr Tłuszcz

04.10. (sb) godz. 11.00

Sokół – Legion W-wa

11.10. (sb) godz. 14.00

Sokół – Agape

Białołęka

11.10. (sb) godz. 11.00

Sokół – FDA

Wieliszew

07.10. (wt) godz. 17.00

Sokół II – Hutnik II

W-wa

19.10. (nd) godz. 11.00

Sokół – Bug Wyszków

19.10. (nd) godz. 14.00

Sokół – Świt II N.D.M.

25.10. (sb) godz. 14.00

Sokół – Victoria

Sulejówek

26.10. (nd) godz. 14.00

Sokół – Wicher

Kobyłka

26.10. (nd) godz. 11.00

Sokół – Białe Orły

25.10. (sb) godz. 11.00

Sokół II – Wisła

Zakroczym

02.11. (nd) godz. 13.30

Sokół – Huragan

Wołomin

02.11. (nd) godz. 11.00

Sokół – Wicher

Kobyłka

31.10. (pt) godz. 17.00

Sokół – Bóbr Tłuszcz

08.11. (sb) godz. 13.00

Sokół – Promnik

Łaskarzew

09.11. (nd) godz. 13.30

Sokół – Wkra

Pomiechówek

09.11. (nd) godz. 11.00
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SENIORZY
LIGA OKR� GOWA

SENIORZY
B-KLASA

JUN. MŁODSI
UKS U-17

TRAMPKARZE
U-15

MŁODZIKI
U-13

ORLIKI
U-11

� AKI
U-9

Sokół – ŁKS Łochów

15.08. (pt) godz. 11.00

Sokół II – Korona W-wa

24.08. (nd) godz. 11.00

Sokół – Legionovia II

23.08. (sb) godz. 16.00

I runda PP:

Sokół II – WKS Rząśnik

27.08. (śr) godz. 17.00

Sokół – Drukarz W-wa

03.09. (śr) godz. 17.00

Sokół – AP Marcovia

30.08. (sb) godz. 16.00

Sokół – Świt II N.D.M.

30.08. (sb) godz. 13.30

Sokół – Delta IV

W-wa

30.08. (sb) godz. 11.00

Sokół II – Farmacja

07.09. (nd) godz. 16.30

Sokół – Huragan

Wołomin

06.09. (sb) godz. 14.00

Sokół – Świt N.D.M.

06.09. (sb) godz. 11.00

Sokół – Korona Jadów

07.09. (nd) godz. 14.00

II runda PP: Wisła J./GKS

Dąbrówka – Sokół

10.09. (śr) godz. 16.30

Sokół – Agrykola

14.09. (nd) godz. 16.00

Sokół – Dolcan II Ząbki

13.09. (sb) godz. 14.00

Sokół – Drukarz W-wa

17.09. (śr) godz. 17.00

Sokół – Wisła

Zakroczym

14.09. (nd) godz. 13.30

Sokół – FDA

Wieliszew

14.09. (nd) godz. 11.00

Sokół – AP 11

16.09. (wt) godz. 17.00

Sokół – Mewa Krubin

20.09. (sb) godz. 14.00

Sokół II – Młode Orły

21.09. (nd) godz. 11.00

Sokół – Korona Jadów

24.09. (śr) godz. 17.00

Sokół – Legionovia

21.09. (nd) godz. 14.00

Sokół – Świt N.D.M.

23/26.09. (wt/pt)
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