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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:

W sobotę 15 lutego 2014 r. w eleganckich 
wnętrzach sali bankietowej „Mario” w Zegrzu 
Południowym odbyła się studniówka uczniów 
klas maturalnych Powiatowego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Serocku. 

I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, 
gdyby nie fakt, że już po raz 35. w historii tej 
szkoły zabrzmiały słowa z Mickiewiczowskie-
go poematu: Poloneza czas zacząć.

Jakie były początki?
W Kronice Szkolnej z roku 1978/1979 wid-

nieje zapis: W tym roku szkolnym po raz pierw-
szy w historii szkoły uczniowie kl. III Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa – wychowankowie mgr 
Anny Wajcht (Błędowskiej) zorganizowali stud-
niówkę. Było to wydarzenie bez precedensu w ży-
ciu naszej szkoły. Wszyscy uczniowie ukończyli 
szkołę i uzyskali tytuł technika mechanizacji rol-
nictwa. Było ich 27. Szkoda, że kronikarz nie za-
mieścił zdjęć z tego historycznego wydarzenia.

Pierwsze fotografie z organizowanych 
w szkole studniówek pojawiły się dopiero 
w kronice 20.01.1989 r. pod zapisem: Do 
matury – sto dni. Jeszcze są uczniami, jeszcze 
obowiązuje ich szkolna dyscyplina, ale już nie-
bawem będą zdawać egzamin dojrzałości. Dziś 
jeszcze się bawią – ostatnie wytchnienie przed 
wysiłkiem. Zabawę rozpoczął tradycyjny polo-
nez. W korowodzie stanęło 15 par. Tak, było 
w sobotę, a od dziś zewsząd słychać stukanie 
– rozpoczyna się wielkie kucie.

To były czasy, gdy bawiono się w szkolnej 
świetlicy, pieczołowicie przygotowywanej na 
ten wielki wieczór kilka dni wcześniej przez 
uczniów młodszych klas.Wyczarowanie deko-
racji sali na bal nie było proste. To były czasy, 
gdy zdobycie rolki kolorowej bibuły czy balo-
ników graniczyło z cudem. Jednak jak to zwy-
kle bywa udało się wykombinować kilkanaście 
rolek białej, żółtej i czerwonej bibuły, z których 
potem za sprawą grupki utalentowanych pla-
stycznie osób powstały girlandy i inne ozdoby. 
Ławki i krzesła pożyczone z sal lekcyjnych na 

ten jeden wieczór tworzyły jeden wielki stół 
biesiadny. Na nim stały domowe przysmaki: 
sałatki, ciasta, wędliny, grzybki w occie i owo-
ce – składkowe dary rodziców dla uczniów. 
Fryzury i „kreacje” były skromne, gdyż  obo-
wiązywał strój – „na galowo”. Nie było mowy 
o żadnej ekstrawagancji, skromnie, czerń, biel, 
granat. Elegancko, ale z klasą. 

Minęło kilka lat i w Kronice Szkolnej z ro-
ku 1992/1933 czytamy:

Tym razem bal studniówkowy został 
zorganizowany poza szkołą w Kasynie Ofi-
cerskim WSOWŁ w Zegrzu. Ta zmiana była 

Polonez wykonany przez uczniów przygo-
towanych pod kierunkiem p. Marka Szajdy  
zachwycił wszystkich i wprowadził w uroczy-
sty nastrój. Dziewczęta w pięknych sukniach 
i eleganccy młodzi panowie bynajmniej nie 
przypominali naszych uczniów, których każ-
dego dnia mijamy na szkolnych korytarzach. 

Studniówki są do siebie podobne tym, 
że na każdej, dyrekcja, nauczyciele, rodzi-
ce, przedstawiciele władz - życzą maturzy-
stom udanej zabawy i zdania matury.Zatem 
w imieniu wszystkich rodziców ciepłe słowa 
skierował do uczniów pan Zbigniew Pisz-
czyk. Krótkie mowy wygłosili równieżza-
proszeni goście wicestarosta Robert Wróbel 
i burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki. Oficjalną część balu zakończyły 
życzenia i podziękowania skierowane przez 
młodzież do dyrekcji.

Po przemówieniach nadszedł czas na 
niezwykły moment: przyszli maturzyści 
– uczniowie klas: III Liceum Profilowanego, 
IV Technikum Hotelarskiego oraz IV Tech-
nikum Logistycznego dziękowali swoim wy-
chowawczyniom: Anecie Gałczyk - Wnęk, Ju-
stynie Wszołek i Marioli Zawiszy, były kwiaty 
i serdeczne uściski.

Muzyczną oprawę gorącej sobotniej nocy 
stworzył DJ, który porwał wszystkich uczest-
ników studniówki do tańca.

W trakcie zabawy odbył się konkurs 
na króla i królową balu. Tytuły te trafiły do 
Pauliny Grzegorzewskiej uczennicy klasy III 
Liceum Profilowanego i Pawła Lubelskiego 
ucznia klasy IV Technikum Hotelarskiego.

Wspaniała impreza trwała do białego 
rana! Było dostojnie i elegancko. Wirujące 
po parkiecie całą noc pary zniknęły dopiero 
o świcie. Śmiało możemy powiedzieć, że nasi 
uczniowie celująco zdali egzamin z kultural-
nej zabawy, której towarzyszyła znakomita at-
mosfera. Mamy nadzieję, że zbliżająca się nie-
uchronnie matura wypadnie równie dobrze 
jak studniówkowy polonez, czego naszym 
uczniom serdecznie życzymy.

Ewa Kania-Nec
PZSP Serock

Jubileuszowa studniówka

konieczna, 2 klasy maturalne i zaproszeni 
goście nie zmieściliby się na szkolnej sali ba-
lowej – czyli klaso – świetlicy. Piękne wnętrza 
kasyna znakomicie wpłynęły na nastrój balu.
23.01.AD. 1993 Gdy zegar wybił 20.00. my 
uczniowie kl. III3 TO i V TMR wspaniałym 
staropolskim tańcem rozpoczęliśmy nasz 
pierwszy bal,  który pamiętać będziemy za-
wsze, tak jak lata spędzone w tej szkole.

Od tego czasu studniówki organizowane 
były w okolicznych ośrodkach i hotelach, m.in. 
OSW Warszawianka w Jachrance, Ośrodku 
PKO BP w Serocku, Centrum Konferencyj-
nym Geovita w Jadwisinie, Hotelu Pan Tadeusz 
w Serocku, HoteluWindsor w Jachrance. Mimo 
iż zmieniły się warunki lokalowe, mamy pięk-
ną halę sportową, jednak nikt już nie tęskni za 
studniówką w szkole. Myślę, że nieistotne jest, 
czy odbywa się ona w szkole, czy w eleganckim 
lokalu. Ważny jest nastrój, podniosła aura tej 
niezwykłej uroczystości, innej od wszystkich, 
jakie się w życiu przeżywa.

„Każde pokolenie ma własny czas...”
Czy obecne studniówki są gorsze od tych 

sprzed lat?  Są inne, ale każda jest warta za-
pamiętania. Ta 35. ma szczególny rocznicowy 
charakter, świadczy również o tym,że kulty-
wujemy polskie zwyczaje.

Zgodnie ze staropolską tradycją, po prze-
mówieniu pani dyrektor Beaty Leszczyńskiej, 
oficjalnie rozpoczęto bal studniówkowy. 

Miło nam poinformować Państwa, że Serock w tym roku będzie organizatorem wielkiej 
sportowej imprezy triathlonowej. O tym ogromnym przedsięwzięciu będziemy informować 
w każdym następnym numerze naszego miesięcznika, zapraszając – nie tylko śmiałków do 
wzięcia udziału, nie tylko kibiców – do wspierania zawodników, ale również prosząc o po-
moc i wyrozumiałość w kwestiach rozwiązań, które będą niezbędne do przeprowadzenia tego 
przedsięwzięcia. Zachęcamy już teraz do śledzenia strony triathlonserock.pl, na której znajdą 
się wszystkie informacje dotyczące imprezy. 

W niniejszym numerze Informatora Gminy Serock zamieszczamy także kolejne podsumo-
wania działań referatów i jednostek organizacyjnych za 2013. Ponadto – relacje z pierwszego 
tygodnia ferii, ważne dla mieszkańców informacje, zaproszenia na gminne przedsięwzięcia. 
Zachęcamy także do przeczytania wywiadu z kolejnym „Kre(a)aktywnym mieszkańcem 
gminy” – Panem Michałem Krukowskim. I raz jeszcze prosimy o podsyłanie nam informacji 
o osobach, których pasje moglibyśmy zaprezentować w naszym miesięczniku. 

Pozdrawiamy wiosennie.
Redakcja
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Aktualności

SEROCK - GMINĄ
PRZYJAZNĄ TURYSTOM
W 2014 i 2015 ROKU

Kapituła programu Dobre Bo Polskie 
przyznała tytuł „Gmina Przyjazna Turystom” 
na 2014 i 2015 rok Miastu i Gminie Serock.

Nasza miescowość cieszy się dużym 
uznaniem branży turystycznej a tytuł „Gmina 
Przyjazna Turystom” pozwoli zaakcentowac 
położenie Miasta i Gminy Serock na mapie 
turystycznej Polski.

Zapraszamy do wypoczynku na terenie 
naszej gminy!!!

STRAŻNICY MIEJSCY
PODNOSZĄ KWALIFIKACJE

Trzech Strażników Miejskich z gminy 
Serock uczestniczyło w trzydniowym szko-
leniu w ramach doskonalenia zawodowego 
dla strażników miejskich z zakresu Wykony-
wania funkcji oskarżyciela publicznego przed 
Sądem Rejonowym, realizowanym przez 
Ośrodek Szkolenia GALJAN w Warszawie.

Szkolenie obejmowało programem czyn-
ności wyjaśniające oraz udział strażnika jako 

oskarżyciela publicznego w szeroko rozumia-
nym postępowaniu sądowym.

Strażnicy ukończyli kurs z wynikiem po-
zytywnym.

Straż Miejska w Serocku

ZAJĘCIA W OŚRODKU
KULTURY W SEROCKU

Zmiany w organizacji ruchu
w obrębie rynku w Serocku










































PORTRET KOBIETY (fragmenty)

Musi być do wyboru.
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.

Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most. 

Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo,
nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

W. SZYMBORSKA

Z okazji 
Dnia Kobiet
wszystkim

Kobietom
najpiękniejszych 

momentów

2 lutego w Ośrodku Kultury w Serocku 
odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Sobotnie 
zabawy teatralne”. Rodziny czynnie uczestni-
czyły w przygotowanych zabawach integru-
jących i relaksujących. Spotkanie zakończyło 
się krótką inscenizacją teatralną wymyślone-
go opowiadania o olbrzymie.

15 lutego w Ośrodku Kultury w Serocku 
odbyły się warsztaty plastyczne dla rodzin. 
Uczestnicy sobotnich zajęć stworzyli własne 
unikatowe puzzle.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku przypo-
mina o planowanych zmianach w organizacji 
ruchu w obrębie rynku w Serocku. Zmiany te, 
jak już wcześniej informowaliśmy za pośred-
nictwem strony internetowej oraz informato-
ra gminnego, będą polegać na wprowadzeniu 
ruchu jednokierunkowego na odcinku ulicy 
Rynek, od ul. Kościuszki do ul. 11-go Listo-

pada (pierzeja zachodnia) i wyznaczenie 
w miejscu likwidowanego pasa ruchu miejsc 
postojowych, umożliwiających parkowa-
nie pojazdów, bez narażania się na grzywnę 
wynikającą z łamania przepisów ustawy Pra-
wo o ruchu drogowym, jak to ma miejsce 
w chwili obecnej. Dodatkowo uzupełnione 
zostanie również brakujące oznakowanie pio-

nowe i poziome na pozostałych odcinkach 
przedmiotowej ulicy. 

Nową organizację ruchu planujemy wpro-
wadzić po wystąpieniu sprzyjających warun-
ków atmosferycznych wiosną br. – najpóźniej 
do 30 kwietnia 2014 r.   

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji
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XLVI sesja Rady Miejskiej w Serocku
W dniu 27 stycznia 2014r. odbyła się 

XLVI sesja Rady Miejskiej w Serocku. Porzą-
dek sesji został rozszerzony o projekt uchwa-
ły w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 
kontroli wykonywania obowiązku opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Serock. Porządek obrad wraz z po-
prawką został przyjęty jednogłośnie. Następ-
nie Przewodniczący Rady oraz Burmistrz 
przedstawili informacje o swojej działalności 
między sesjami. Radni złożyli interpelacje 
i zapytania, na które otrzymali odpowiedź ze 
strony Burmistrza.

W pierwszej kolejności została przed-

stawiona z inicjatywy Burmistrza uchwała 
w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Serock- obszar 
D. W przyjętym planie w przeważającej więk-
szości występują tereny przeznaczone pod za-
budowę mieszkaniową połączoną z usługami. 
Tereny „nad wodą” zostały przeznaczone 
pod usługi turystyczne. Występują również 
tereny o funkcji mieszanej, tzn. mieszkanio-
wej z zabudową indywidualną letniskową. 
W planie zostały wprowadzone dodatkowe 
ciągi komunikacyjne. Plan przewiduje rów-
nież możliwość poszerzenia obszaru cmen-
tarza w granicach nieruchomości „parafial-
nej”. Uwzględnia oczekiwania mieszkańców 

(wszystkie wnioski mieszkańców złożone 
w trakcie publicznego wyłożenia projektu 
planu zostały uwzględnione) oraz podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność 
m.in. w zakresie turystyki i rekreacji oraz 
pozwala na dalszy rozwój. Radni podjęli ww. 
uchwałę w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego przy 10 gło-
sach za, od głosu wstrzymało się 4 członków 
Klubu Radnych „Porozumienie i Dialog.”

Z inicjatywy Burmistrza Rada Miejska 
w Serocku dokonała zmiany nazwy ul. Jeży-
nowej w Jadwisinie na poprzednio obowiązu-
jącą nazwę ul. Konwaliowa. Uchwałę podjęto 
przy 12 glosach za i 2 głosach wstrzymujących. 

Spotkanie z mieszkańcami Stasiego Lasu
31 stycznia w Stasim Lesie, z inicjatywy 

sołtysa Józefa Lutomirskiego, odbyło się spo-
tkanie władz samorządowych z mieszkańca-
mi wsi.

Podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Serock Sylwester Sokolnicki omówił tematy 
inwestycyjne, szczególnie inwestycje dotyczą-
ce budowy sieci wodociągowej w Stasim Lesie 
i Borowej Górze (łączna długość budowanej sie-
ci to ok. 4 km; zakończenie prac planowane jest 
na kwiecień 2014 roku) oraz sieci kanalizacyjnej 
w Borowej Górze (łączna długość budowanej 

sieci to około 6,5 km sieci grawitacyjnej i 1,7 km 
kanału tłocznego; zakończenie prac planowane 
jest na marzec 2015 roku). Zastępca burmistrza 
Józef Zając natomiast przybliżył zgromadzonym 
zmiany w systemie oświaty, jakie obowiązywać 
będą od września bieżącego roku: od 1 wrze-
śnia do pierwszej klasy pójdą dzieci 7-letnie i 6-
-letnie, urodzone w pierwszym półroczu 2008 
roku. Powoduje to, że samorządy gminne zo-
bowiązane są przygotować większą ilość miejsc 
dla uczniów klas pierwszych.  Dzieci urodzone 
w II połowie 2008 roku pójdą do klasy I w 2015 

roku. Dzieci 3 i 4-letnie będą miały prawo do 
korzystania z wychowania przedszkolnego od-
powiednio w 2015 i 2017 roku.

Poruszono również inne tematy ważne 
dla mieszkańców Stasiego Lasu, między inny-
mi plany zagospodarowania przestrzennego, 
gospodarkę odpadami komunalnymi oraz 
temat komunikacji lokalnej.  Na zakończenie 
burmistrz Sylwester Sokolnicki podziękował 
uczestnikom spotkania za obecność, wszelkie 
wnioski i sugestie.

Redakcja

Od 13.01.2014 r. firma SANIMAX Trans-
port s.c. uruchomiła nową linię autobusową 
na trasie Serock – Zegrze (Osiedle) – Warsza-
wa (Arkadia). Rozkład jazdy na stronie www.
miasto.serock.pl.

Cena biletu jednorazowego z Serocka do 
Warszawy wynosi 6 zł, z Zegrza do Warszawy 

5 zł. Informujemy ponadto, że przewoźnik 
honoruje wszystkie ulgi ustawowe, jak rów-
nież prowadzi sprzedaż biletów miesięcznych, 
które są wyjątkowo korzystne dla uczniów 
i studentów.

Przewoźnik rozważa uruchomienie dodat-
kowych kursów na tej trasie. Planowane godzi-

ny odjazdu z Serocka to okolice godziny 5, 6 i 15 
a powrotne z Warszawy (Bonifraterska) około 
6, 10 i 16. Prosimy, aby osoby zainteresowane 
przekazały swoje sugestie w zakresie godzin 
odjazdu autobusów na poniższy adres e-mail:
biuro@sanimax.pl.

Referat Spraw Obywatelskich

Nowe połączenia autobusowe na trasie Serock 
– Zegrze (Osiedle) – Warszawa Arkadia

Urząd Miasta i Gminy w Serocku uprzej-
mie informuje, że w 2013 roku na zlecenie 
Starosty Powiatowego w Legionowie została 
przeprowadzona modernizacja ewidencji 
gruntów na terenie gminy Serock (z wyłą-
czeniem obrębów Gąsiorowo, Kania Nowa, 
Kania Polska, Łacha, Nowa Wieś i Wierzbi-
ca). W efekcie tych zmian występują różnice 
w powierzchni gruntów,  jak również w kla-

sach użytków rolnych w stosunku do po-
przednich zapisów.

W związku z tym wszelkie wątpliwości zwią-
zane z naliczeniem podatku należy kierować do 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, 
Referat Finansowo-Budżetowy, pokój 36.

Natomiast w Starostwie Powiatowym 
w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 

należy sprawdzać i wyjaśniać wszelkie zmia-
ny dotyczące modernizacji gruntów (zmiany 
zapisów w ewidencji gruntów) i wnoszenie 
ewentualnych zarzutów. Wszystkich właścicie-
li nieruchomości, których modernizacja ewi-
dencji gruntów dotyczy, prosimy o podejście 
do sprawy z cierpliwością i wyrozumiałością 
w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

Referat Finansowo - Budżetowy

Modernizacja ewidencji gruntów
na terenie gminy Serock

Mając na względzie poprawę estetyki oto-
czenia, a także w związku z napływającymi 
sygnałami od mieszkańców, STRAŻ MIEJ-
SKA apeluje o sprzątanie po swoich pupilach 
podczas codziennych spacerów. Taka posta-
wa będzie miała wypływ na uniknięcie przy-
krych doświadczeń przez nasze dzieci pod-

czas zabaw, konfliktów między sąsiedzkich, 
a osoby odwiedzające naszą gminę odniosą 
korzystniejsze wrażenie patrząc na czyste 
trawniki i chodniki. Pomimo wielu akcji na 
terenie Naszego kraju, zachęcających właści-
cieli psów do sprzątania po swoich pupilach, 
„problem” nie znika z polskich ulic. Pamiętaj-

my, że sprzątanie po swoim psie to obowiązek 
każdego właściciela czworonoga! Nie trzeba 
szukać specjalnych śmietników – psie odcho-
dy można zebrać w torebkę foliową i wrzucić 
do każdego kosza!

Bądźmy przykładnym społeczeństwem!
Straż Miejska w Serocku

Dbajmy wspólnie o czystość naszej gminy

Ponadto radni nadali nazwy drogom położo-
nym w Zalesiu Borowym (ul. Malownicza) 
oraz w Serocku (ul. Ks. Piotra Skargi).

Radni podjęli także z inicjatywy Burmistrza 
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywia-
nia „Pomoc gminy w zakresie dożywania” na 
lata 2014-2020. W ramach programu wsparcie 
w formie posiłku zostanie udzielone dzieciom 
do czasu podjęcia nauki w szkole podstawo-
wej oraz uczniom do czasu ukończenia nauki 
w szkole ponadgimnazjalnej. W związku z przy-
jętym programem radni podwyższyli również 
w drodze uchwały do 150% kryterium docho-
dowe dla celów przyznawania pomocy w for-
mie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczo-
wego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych programem dożywiania.

Rada Miejska rozpatrzyła również 
skargę na działalność dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Serocku oraz ponowną 
skargę na działalność Kierownika Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Serocku. W oby-
dwu przypadkach radni uznali skargę za 
bezzasadną.

Ponadto, Rada Miejska zleciła Komisji 
Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli Bur-
mistrza Miasta i Gminy Serock w zakresie 
wykonywania postanowień zawartych w Pro-
gramie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Serock. Komisja Re-
wizyjna została zobowiązana do przeprowa-
dzenia ww. kontroli w terminie do 31 marca 
2014 r.

Przyjęto protokół Komisji Rewizyjnej 
z kontroli Referatu Przygotowania i Realiza-

cji Inwestycji w zakresie realizacji wybranej 
inwestycji do wykonania w 2013 r. Komisja 
Rewizyjna dokonała kontroli inwestycji pn. 
„Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Ze-
grzyńskiego w Serocku wraz z pomostami 
w ramach zadania inwestycyjnego: Moderni-
zacja i rewitalizacja infrastruktury turystycz-
nej oraz utworzenie izby pamięci kultury 
Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu 
Zegrzyńskiego.”

W punkcie dotyczącym spraw różnych, 
radni zgłosili liczne zapytania, na które odpo-
wiedź ze strony Burmistrza zostanie udzielo-
na w formie pisemnej.

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

Referat Obsługi Rady Miejskiej 
i Spraw Prawnych

Na przestrzeni ostatnich 20-lat lat rozwi-
nęła się urbanizacja miasta i gminy Serock, 
w ślad za którą powstała nowa sieć dróg 
wydzielonych do działek budowlanych oraz 
osiedli mieszkaniowych.

Niestety, zarówno wśród istniejących jak 
i nowo powstałych dróg, znajdują się te, któ-
rym do tej pory nie nadano nazwy, co utrud-
nia nie tylko ich lokalizację ale także lokali-
zację nieruchomości położonych przy tych 
drogach.

Nadanie drogom nazwy jest zadaniem 
własnym gminy w ramach zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb wspólnoty, przy czym 
kompetencje do nadania nazwy drogom 
publicznym i niepublicznym posiada rada 
gminy. W odniesieniu do dróg prywatnych 
zgodę na nadanie drodze nazwy muszą 
wyrazić jej właściciele, w przypadku braku 

takiej zgody, nieruchomości zlokalizowa-
ne przy drodze bez nazwy otrzymują ad-
resy związane z numerem porządkowym 
budynku i nazwą ulicy z najbliższego są-
siedztwa, do którego dodatkowo dopisuje 
się kolejne litery alfabetu łacińskiego. Na 
terenie gminy (szczególnie na wsiach) wy-
stępują także nieruchomości posiadające 
numerację porządkową od nazw miejsco-
wości, w których są położone, i które ak-
tualnie przylegają do nowo powstałych 
dróg bez nazwy.

Nadanie nazwy drodze jest ważnym 
czynnikiem szeroko rozumianej  komuni-
kacji społecznej. W sytuacjach kryzysowych 
umożliwia policji,  pogotowiu ratunkowemu 
czy straży pożarnej szybką identyfikację uli-
cy i posesji. Nazwanie ulicy ułatwia również  
prawidłowe realizowanie zasad stosowanych 

przy nadawaniu numeracji porządkowej nie-
ruchomości.

Aby ułatwić lokalizację ulic i nierucho-
mości na terenie gminy, proponujemy Pań-
stwu zgłaszanie propozycji nadania swoim 
drogom nazwy.

Wybór nazwy zostawiamy Państwa in-
wencji, jednakże wskazane jest, aby zapro-
ponowana nazwa korespondowała z otocze-
niem, bądź z istniejącymi nazwami dróg.

Proponowana nazwa nie może już wy-
stępować na terenie miasta i gminy Serock. 
W celu weryfikacji, prosimy o kontakt z Re-
feratem Gospodarki Gruntami i Planowa-
nia Przestrzennego pod numerami telefo-
nu 22 782-88-28 lub 22 782-88-29, bądź 
o sprawdzenie w poniżej załączonym alfabe-
tycznym wykazie istniejących nazw ulic mia-
sta i gminy Serock.

Akcja - nadaj nazwę swojej drodze
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Uczniowie szkół z terenu Miasta i Gminy 
Serock mogą otrzymać stypendia  za wyniki 
w nauce lub osiągnięcia sportowe na pod-
sumowanie pierwszego okresu nauki (I se-
mestr) roku szkolnego 2013/2014.

 Stypendium za wyniki w nauce może 
być przyznane uczniowi, który uzyskał wy-
soką średnią ocen w okresie (semestrze) 
poprzedzającym okres (semestr), w którym 
przyznaje się to stypendium, a stypendium 
za osiągnięcia sportowe może być przyznane 
uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym na szczeblu 
co najmniej międzyszkolnym.

Poza powyższymi kryteriami wymagane 
jest by uczeń uzyskał co najmniej dobrą oce-
nę zachowania w okresie (semestrze) poprze-
dzającym okres (semestr), w którym przy-
znaje się to stypendium.

Zasady i tryb przyznawania stypendiów 
wynika wprost z zapisów art. 90g ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. 2004, Nr 256, poz.2572 ze zm.) który 
stanowi, że:

- wysokość średniej ocen ustala powołana 
przez dyrektora szkoły komisja stypendialna 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 
i samorządu uczniowskiego,

- dyrektor szkoły zaś ustala wysokość sty-
pendium i podejmuje decyzję o przyznaniu 
stypendium motywacyjnego.

W bieżącym roku szkolnym maksymal-
na wysokość stypendium semestralnego dla 
ucznia nie może przekroczyć kwoty 212,00 zł, 
zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. 2013 poz.1456 ze zm.)

W najbliższym czasie zostaną wypłaco-
ne stypendia uczniom ze środków zabezpie-
czonych na ten cel w budżecie gminy Miasto 
i Gmina Serock.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w  Serocku

Rekrutacja do samorządowych szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2014/2015

Dnia 3 stycznia 2014 roku została ogło-
szona nowelizacja ustawy o systemie oświaty 
w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
(Dz. U. 2014 r., poz. 7).

Znowelizowana ustawa weszła w życie
18 stycznia 2014 roku, która na poziomie 
ustawowym określa:

1. zasady rekrutacji do publicznych pla-
cówek przedszkolnych:

a) w pierwszej kolejności będą przyjmo-
wane dzieci mieszkańców gminy Serock,

b) w przypadku większej liczby kandy-
datów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, 
przeprowadzone zostanie postępowanie re-
krutacyjne według kryteriów ustawowych 
i kryteriów, które określi dyrektor przedszko-
la w uzgodnieniu z burmistrzem,  

c) jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy 

pozostaną wolne miejsca, placówka będzie 
mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza tere-
nem gminy, posługując się zasadami rekruta-
cji jak dla dzieci ze swojego terenu.

2. zasady  przeprowadzania  rekrutacji do 
szkół podstawowych i gimnazjów. 

Zachowane zostają dotychczasowe roz-
wiązania: uczniowie mieszkający w obwodzie 
danej szkoły  będą przyjmowani z urzędu, 
bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szko-
ła będzie dysponowała  wolnymi miejscami, 
będzie mogła przyjąć uczniów mieszkających 
poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego na zasadach 
opisanych w ustawie. 

3. Ponadto z przepisów ustawy wynika, 
iż dzieciom 5-letnim i 6-letnim urodzonym 
w II połowie 2008 r., które będą realizowały 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

gmina zapewnia miejsca do realizacji tego 
obowiązku. 

Organizacja edukacji przedszkolnej w ro-
ku szkolnym 2014/2015 w gminie Serock

Wychowanie przedszkolne może być re-
alizowane w:

• publicznych przedszkolach prowadzo-
nych przez gminę Serock,

• niepublicznych przedszkolach, 
• oddziałach przedszkolnych zorganizo-

wanych w szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez gminę Serock,

• niepublicznym punkcie przedszkol-
nym.

Dzieci sześcioletnie urodzone między
1 lipca a 31 grudnia 2008 roku mogą konty-
nuować edukację przedszkolną w oddziałach 
przedszkolnych lub zgodnie z decyzją rodzi-
ców rozpocząć naukę w pierwszej klasie.

Złożenie przez Państwa wniosku spowodu-
je wszczęcie procedury zmierzającej do podjęcia 
przez Radę Miejską w Serocku uchwały w spra-
wie nadania drodze zaproponowanej nazwy.

Pragniemy również Państwa poinfor-
mować, że w odniesieniu do dróg, których 

właścicielem, lub w posiadaniu których jest 
gmina, z urzędu zostaną podjęte działania 
w kierunku nadania nazwy drogom. Właści-
ciele terenów przyległych do tych dróg zosta-
ną jednak wczesniej poproszeni o wypowie-
dzenie się odnośnie proponowanych nazw.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału 
w akcji nadania nazwy swojej drodze, dla 
najlepszych propozycji przewidujemy na-
grody.

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

W 2013 r. realizowane były 2 gminne 
programy osłonowe – Serocka Karta Dużej 
Rodziny 3+ oraz zmniejszanie wydatków po-
niesionych na leki przez mieszkańców Miasta 
i Gminy Serock.

176 rodzin wielodzietnych objętych było 
programem Serocka Karta Dużej Rodziny 
3+.  Rodzinom wielodzietnym wypłacano 
jednorazowe świadczenia pieniężne na roz-
poczęcie przez dzieci roku szkolnego i mie-
sięczne świadczenia na dojazdy przez dzieci 
do szkoły poza miejsce zamieszkania, oraz 
udzielano ulg z tytułu opłat za zaopatrzenie 
w wodę i odbioru odpadów komunalnych, 
czynszu mieszkaniowego, za świadczenia 
przedszkoli samorządowych, na imprezy  
i zajęcia realizowane przez Ośrodek Kultury 
i Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Koszt realizacji programu Serocka Kar-
ta Dużej Rodziny 3+ wyniósł 141 776 zł, 
w tym:

Podsumowanie programów osłonowych

Stypendia motywacyjne dla uczniów
za pierwszy semestr roku szkolnego 2013/2014
w Mieście i Gminie Serock

Rodzaj  ulgi/świadczenia Liczba odbiorców
(rodzin/osób)

Koszt 

rozpoczęcie roku szkolnego i  dojazdy do szkoły
 poza miejsce zamieszkania

151 rodzin 88 000 zł

czynsz mieszkaniowy 13 rodzin 5 253 zł

zaopatrzenie w wodę 109 rodzin 18 701 zł

imprezy i zajęcia w Ośrodku Kultury  39 osób 2 455 zł

imprezy i zajęcia w Ośrodku Sportu  11 osób 615 zł

świadczenia przekraczające podstawę programową 
w przedszkolach samorządowych

 36 dzieci 6 162 zł

odbiór odpadów komunalnych 746 osób 20 590 zł

W ramach programu w zakresie zmniej-
szania wydatków poniesionych na leki wy-
płacono świadczenia pieniężne dla 89 osób na 
kwotę 49 088 zł.  

Ogółem koszt programów osłonowych  
w 2013 r. wyniósł 190 864 zł, i w całości zo-
stał pokryty z budżetu gminy.

Szczegóły dotyczące gminnych progra-
mów osłonowych znajdują się na stronie 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej 
www.ops.serock.pl 

Anna Orłowska 
Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2009 r.) 
obowiązane są odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne.

Miejsca do realizacji obowiązku przed-
szkolnego dla dzieci pięcioletnich i sześciolet-
nich (urodzonych w II połowie 2008 r.) będą 
przygotowane w oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, do której będzie 
uczęszczać  dziecko w następnym roku. 

Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie będą 
mogły korzystać ze szkolnego systemu dowo-
żenia.

W przypadku braku miejsc dla dzieci 
5 letnich w oddziale przedszkolnym w szko-

le podstawowej, do której będzie uczęszczać 
dziecko w następnym roku, będą proponowa-
ne miejsca w innych oddziałach przedszkol-
nych, które objęte są systemem dowożenia 
szkolnego.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych prowadzonych przez gminę 
będzie przeprowadzana na wolne miejsca, 
tzn. po zapewnieniu miejsc dzieciom, które 
będą w obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego oraz dzieciom kontynuują-
cym edukację przedszkolną i będzie doty-
czyła dzieci, które nie uczęszczają obecnie do 
przedszkoli. 

Przyjęcie do klas pierwszych szkół 
podstawowych półtora rocznika, tj. dzieci 
ur. w 2007 r. oraz dzieci  ur. w pierwszym 
półroczu 2008 r., a także objęcie obowiąz-
kowym przygotowaniem przedszkolnym 
dzieci urodzonych w drugiej połowie 
2008 roku i wszystkich dzieci urodzo-
nych w 2009 roku, które rozpoczną naukę 
w szkole od 1.09.2015 r., będzie trudnym 
zadaniem, wymagającym współdziałania 
i zrozumienia ze strony rodziców, dyrek-
torów przedszkoli i szkół oraz organu pro-
wadzącego. 

Dyrektor ZOSiP

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku in-
formuje, że kwalifikacja wojskowa dla męż-
czyzn urodzonych w 1995 roku, zamieszka-
łych w miejscu zameldowania na pobyt stały 
lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock zosta-
nie przeprowadzona w budynku Starostwa 
Powiatowego w Legionowie ul. gen. Włady-
sława Sikorskiego 11, w dniach od 16 do 18 
kwietnia 2014 roku.

Obowiązkiem stawienia się do kwalifika-
cji wojskowej w 2014 roku objęci są:

- mężczyźni urodzeni w 1995 roku,
- mężczyźni urodzeni w latach 1990 

– 1994, jeżeli jeszcze nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby woj-
skowej,

Ponadto do kwalifikacji wojskowej wzy-
wane się również: 

- osoby urodzone w latach 1993 – 1994, 
które zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za cza-
sowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1990 – 1995, 
posiadające kwalifikacje przydatne do czyn-
nej  służby wojskowej;

- a także osoby, które ukończyły 18 lat 
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby 
wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kate-
gorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

Celem kwalifikacji wojskowej jest określe-
nie zdolności fizycznej i psychicznej (nadanie 
odpowiedniej kategorii) do czynnej służby 
wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających 

temu obowiązkowi a także założenie ewiden-
cji wojskowej i przygotowanie wojskowych 
dokumentów osobistych (książeczek wojsko-
wych) do wydania.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojsko-
wej po raz pierwszy, obowiązane są stawić się 
w miejscu i terminie określonym w tym we-
zwaniu oraz posiadać:

- dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości - w celu 
okazania go burmistrzowi,

- dokumentację medyczną (jeżeli taką 
posiadają) - w celu przedstawienia jej powia-
towej komisji lekarskiej,

- aktualną fotografię o wymiarach 
3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także doku-
menty stwierdzające poziom wykształcenia 

Informacje o kwalifikacji wojskowej
dla mężczyzn urodzonych w 1995 roku
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albo pobierania nauki oraz posiadane kwali-
fikacje zawodowe – w celu przedłożenia woj-
skowemu komendantowi uzupełnień lub jego 
przedstawicielowi.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojsko-
wej po raz kolejny, obowiązane są stawić się 
w miejscu i terminie określonym w tym we-
zwaniu oraz posiadać:

- dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości - w celu 
okazania go  burmistrzowi,

- posiadaną dokumentację medyczną, do-
tyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki 
badań specjalistycznych przeprowadzonych 
w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej – w celu przed-
stawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,

- wojskowy dokument osobisty (książecz-
kę wojskową) – w celu okazania go wojsko-
wemu komendantowi uzupełnień lub jego 
przedstawicielowi.

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. 
choroba składanie egzaminu maturalnego) 
nie może stawić się do kwalifikacji woj-
skowej w wyznaczonym terminie i miej-
scu, winna zgłosić ten fakt do inspek-
tora ds. Obronności i Obrony Cywilnej 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku - tel. 
22 782 65 88, 22 782  88  41 który z upo-
ważnienia Burmistrza wskaże inny termin 
stawiennictwa.

Aktualnie nie ma prawnego obowiązku 
odbywania zasadniczej służby wojskowej 
oraz przeszkolenia wojskowego absolwen-

tów szkół wyższych. Osoby wobec których 
orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” 
lub „D” do czynnej służby wojskowej, po 
uprawomocnieniu się orzeczenia powia-
towej komisji lekarskiej (co następuje po 
14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną 
przeniesione z urzędu do rezerwy, co ozna-
cza, że będą miały uregulowany stosunek 
do służby wojskowej.

Dokładny termin stawiennictwa osób 
podlegających obowiązkowi kwalifikacji 
(dzień, godzina) zostanie określony w imien-
nych wezwaniach do kwalifikacji wojskowej.

Pełniejsza informacja o kwalifikacji woj-
skowej w 2014 r. została zamieszczona na 
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Serock  www.serock.pl.         

Ponad 7 litrów krwi udało się zebrać pod-
czas akcji zbiórki krwi na serockim rynku 
w dniu 11.02.2014. Organizatorem akcji był 
Oddział Rejonowy PCK w Legionowie.

Do akcji zgłosiło się ponad 20 osób, po 
przejściu badań wstępnych krew mogło oddać 
16. Te 7 litrów uratuje zapewne niejedno życie.

Jak bardzo potrzebna jest krew dowia-
dujemy się niestety w przykrych okoliczno-
ściach, kiedy komuś z naszych bliskich nie-
zbędna jest transfuzja. A dziś w szpitalach 
krew jest na wagę złota.

Legionowscy honorowi krwiodawcy 
wpadli na pomysł powołania klubów regio-
nalnych, aby zrzeszać lokalnych krwiodaw-
ców i w większym stopniu promować akcję 
krwiodawstwa na terenie poszczególnych 
gmin. Taki klub powstał też w Serocku. Już 
podczas wtorkowej akcji zapisało się do 
niego czterech członków, a kilka zadekla-
rowało chęć przystąpienia w najbliższym 
czasie.

Z czym się wiąże członkostwo w klubie? 
Określa to regulamin Klubu Honorowych 

Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża 
Legion.

Wszystkich zainteresowanych członko-
stwem w klubie prosimy o kontakt z  Agnieszką 
Woźniakowską - Członkiem Zarządu Wspie-
rającego Koordynatora Oddziału Serock, tel. 
22 782 62 81, pokój 20 Urzędu Miasta i Gmi-
ny Serock, mail: promocja@serock.pl. Wszelkie 
informacje dotyczące klubu znajdują się  na 
stronie: www.legionhdk.pl  oraz  facebook’u: 
Legion Klub HDK.  Serdecznie zapraszamy.

Redakcja

Serocczanie oddali 7 litrów krwi Ustawą z dnia 3 marca 2011 roku został wprowadzony Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy wyklętych” obchodzony 1 marca – pań-
stwowe święto poświęcone pamięci żołnierzy antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy wyklętych”

12 lutego w Sali Widowiskowej Klubu CSŁiI odbył się Koncert 
Tańców Narodowych i Regionalnych oraz Przyśpiewek w wykonaniu 
Ludowego Zespołu Artystycznego „SEROCK”. 

Zespół działa przy Ośrodku Kultury w Serocku i prowadzony 
jest przez panią choreograf Katarzynę Sobiecką – Tomporowską. Za 

sprawą tancerzy i artystów środowy wieczór był pełen energii, kolo-
rów i optymizmu. Piękne wielobarwne stroje wirowały w rytm tańców 
ludowych, takich jak mazur, krakowiak, oberek, kujawiak, poleczka 
i wiele innych. 

Tekst i zdjęcia: Justyna Chodkowska, Paulina Gałowska

Ludowy Zespół Artystyczny „SEROCK”
zatańczył i zaśpiewał dla żołnierzy

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

Pobyt w schronisku to dla psa, który trak-
tuje nas ludzi jak swoich największych przy-
jaciół, to stres, który trudno opisać. Starając 
się w miarę możliwości ograniczyć cierpienie 
zwierząt związane z ich pobytem w schroni-
sku od 2012 roku prowadzimy akcję „Pies 
czeka na człowieka”, której celem jest aby jak 
najmniej piesków trafiało do schroniska, a jak 
najwięcej znajdowało nowego kochającego 
właściciela. 

W styczniu i lutym udało nam się znaleźć, 
przy dużym zaangażowaniu ze strony miesz-
kańców gminy, opiekunów dla 5 piesków. 

Przypominamy, że osoba, która zdecy-
duje się na przygarnięcie bezdomnego zwie-

rzęcia i podpisze z gminą umowę adopcyjną, 
ma zapewnione nieodpłatnie dla swojego 
nowego pupila pakiet szczepień okresowych 
przeciw chorobom zakaźnym i wściekliźnie, 
oznakowanie chipem, odpchlenie, odklesz-
czenie, odrobaczenie a także sterylizację lub 
kastrację.

Wszystkich, którym bliski jest los porzu-
conych zwierząt informujemy, że ogłoszenia 
o pieskach poszukujących opiekunów, wraz 
z ich zdjęciami ukazują się na bieżąco na stro-
nie www.serock.pl w zakładce „Pies czeka na 
człowieka”.

W kolejce do adopcji czekają jeszcze 
2 małe, urocze pieski. Obydwa są bardzo 
wdzięczne, skore do zabawy, bardzo pogodne 
i towarzyskie. 

Pierwszy z nich to młody piesek w wieku 
nie przekraczającym 2 lat, znaleziony w Se-
rocku na początku stycznia. 

Drugi to kilkuletnia zdrowa suczka, zna-
leziona pod koniec stycznia w miejscowości 
Nowa Wieś. Obecnie zwierzęta znajdują się 
pod dobrą opieką, ale w miejscu gdzie mogą 
przebywać jedynie czasowo. Jeśli nie uda się 
znaleźć dla nich nowych opiekunów, niestety 
będą musiały trafić do schroniska. Ponieważ 
są takie malutkie (obydwa wielkości jamni-
ka), szkoda, aby narażone były na stres zwią-
zany z pobytem w schronisku…

Osoby zainteresowane adopcjami prosi-
my o kontakt z Referatem Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Parter Pokój
nr 11, tel 22 782 88 40

Już 5 psich adopcji w 2014 roku !!!

Dla wielu krajów, ludzi, organizacji – II wojna światowa za-
kończyła się wraz z upadkiem hitlerowskiego totalitaryzmu. Dla 
Polski wówczas rozpoczęła się wojna z terrorem komunistycz-
nym. Członkowie Armii Krajowej, Narodowych Sił zbrojnych, 
Wolności i Niezawisłości, Narodowego Zjednoczenia Wojsko-
wego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego i innych formacji wojskowych wciąż prowadzili wal-
kę – konspiracyjną, cichą, trudną. Walkę o suwerenność, honor 
i elementarną sprawiedliwość – niemożliwą w systemie komuni-
stycznym. 

Uczczenie tego dnia jest wyrazem szacunku dla żołnierzy powo-
jennego podziemia  za niezłomną postawę patriotyczną i niepodle-
głościową oraz konsekwentne stawianie oporu nieakceptowanemu 
przez społeczeństwo ustrojowi. W ostatnich latach ta bohaterska 
i trudna historia coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania 
instytucji państwowych i organizacji społecznych. Zachęcam Państwa 
do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”.  

Burmistrz Miasta i gminy Serock
Sylwester Sokolnicki
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Niestandardowy dom z wysoką – zamko-
wą – wieżą, przyjazny pies witający gości no-
wowiejskiego Krukolandu, za drewnianymi 
drzwiami mnóstwo różnych przedmiotów, 
tworzących bogatą historię tego domu i jego 
mieszkańców. O pięknie zaklętym w tych 
przedmiotach, odnajdowaniu przez nie swojej 
tożsamości, próbie zatrzymania czasu opowia-
da Pan Michał Krukowski – mieszkaniec No-
wej Wsi, którego pasją jest kolekcjonowanie 
starych przedmiotów.

Pana Michała poznałam w sierpniu ubie-
głego roku, kiedy zbierałam materiały do 
wystawy o pasjach mieszkańców Nowej Wsi, 
przygotowywanej na Festiwal Sołectw. Eks-
centryczny nonkonformista, wieczny poszuki-
wacz, wierny dziecięcym marzeniom. Podczas 
drugiej wizyty nic się w moich odczuciach 
względem niego nie zmieniło.

W domu, który budzi zachwyt gości wjeż-
dżających do Nowej Wsi, zamieszkał na dobre 
dwa lata temu. Na działce, którą jego rodzice 
kupili od mieszkańca Serocka w 1978 roku, ze 
starej zabudowy Panu Michałowi udało się za-
chować efektowny chlew.

Wychował się w Wilanowie. Po ślubie 
mieszkał z żoną na obrzeżach Warszawy, ale 
brakowało mu przestrzeni, wolności. Dom na 
wsi miał być odskocznią od gwaru wielkie-
go miasta, miejscem spotkań ze znajomymi. 
Z czasem – a jakże – służył także jako prze-
chowalnia przedmiotów, które udało się Panu 
Michałowi kupić.

Coś więcej
         niż pasja
Całe życie uciekam z Warszawy. Od zawsze 

coś zbierałem, chowałem po piwnicach, skryt-
kach. Mam klocki z dzieciństwa, chowane gdzieś 
na strychu, w pokoju moich dzieci wisi lampa, 
którą mi zawiesił ojciec, jak miałem 3 lata. 
Ilość przedmiotów w domu Pana Michała za-
piera dech w piersiach, ale nazwanie go „zbie-

raczem” byłoby niewłaściwe.  Co dokładnie 
zbiera Pan Michał? Od urodzenia po pysku od 
życia – żartuje. A poza tym – chyba „wszystko”. 
Nie trudno zauważyć tu pewną logikę, którą 
zresztą komentuje sam zainteresowany: Samo 
zbieranie związane jest z różnymi fazami życia, 
polegającymi na fascynacji pewnymi konstruk-
cjami, urządzeniami, albo pewnymi sferami. 
Pojawia się jakiś zamysł, owa fascynacja, która 
rodzi zapotrzebowanie na kolejne przedmioty. 
Tak było z winylami, których kolekcja zaczęła 
rosnąć na półkach. Ale do odtwarzania płyt 
winylowych potrzebny jest odpowiedni sprzęt, 
a więc szybko pojawiła się faza na gramofony. 
Ponadto aparaty fotograficzne, których obiek-
tywy błyszczą w drewnianym kredensie – pan 
Michał robił w swoim życiu zdjęcia wszystki-
mi. Bo fotografia to jego druga pasja. I choć 
dziś najczęściej fotografuje lustrzanką, to chęt-
nie wraca do analogów. W piwnicy szykuje 
własną ciemnię do wywoływania klimatycz-
nych zdjęć. 

gramofonu i nieobce mu jest zachłystywanie 
się nowoczesnością i rozwiązaniami technicz-
nymi, które niesie, to jednak słuchając jego 
opowiadania nie da się odnieść wrażenia, że 
wehikuł czasu w jego przypadku, to byłby cud. 
Najgorsza w życiu jest przeciętność. Tak się za-
stanawiam czasem, na ile taka ekscentryczność, 
nieprzeciętność, wiąże się z popisówką, o której 
nie chcę opowiadać, bo nie o to w tym wszyst-
kim chodzi, nie o chwalenie się. To taka trochę 
„mania mania”. Mam poczucie, że to mam, że 
tu jest, mogę na to patrzeć, podziwiać. To tak jak 
z żoną, ja mam poczucie, że ona tu jest i już nic 
więcej mi nie trzeba.  

Dom Pana Michała jest spełnieniem jego 
dziecięcych marzeń. A dziś z tych marzeń
w spektakularny sposób weszły dzieci - siedmio-
letni Roch (zwany niegdyś Tomaszem, ale to imię 
kompletnie do niego nie pasowało) i pięcioletnia, 
rezolutna Sonia. Przyglądając się biegającym po 
całym domu hałasującym dzieciakom, bez skrę-
powania włączającym się do rozmowy, z dumą 
pokazującym swój pokój, nietrudno pomyśleć, 
że tak właśnie wygląda szczęście. 

Żona czasem coś poprzestawia, zalegające 
przedmioty schowa na strych, a wygląd mebli 
własnoręcznie dostosuje do klimatu, jaki chcą 
w danym wnętrzu stworzyć. 

Trener,
     to więcej niż zawód
Nowa Wieś, to ich miejsce na ziemi 

– czuć to po przekroczeniu progu domu. 
Ale jakaś cząstka serca Pana Michała została 
skradziona przez Spałę, stanowiącą miejsce 
urlopowego odpoczynku, weekendowych 
wypadów, sportowych obozów. Bo drugie 
życie Pana Michała, to lekkoatletyka. Nie-
gdyś sam był wieloboistą – trzykrotnie stając 
na podium w mistrzostwach Polski w dzie-
sięcioboju, potem oszczepnikiem – czte-
rokrotnie startującym w finale mistrzostw 
Polski w rzucie oszczepem. Dziś trenuje 
oszczepników, w tym – odnoszącego coraz 
więcej sukcesów – Marcina, syna z pierwsze-
go małżeństwa. 

Robię zabytek

Oscyluję w starociach, bo „za ostatni grosz 
wino z zielonych lat chcę znów pić”, ale to nie 
jest tak, że ja coś kolekcjonuj na siłę. To się po 
prostu w konkretnej chwili dzieje. A jak kupię 
coś, co – potem – okazuje się, że nie pasuje do 
wnętrza, wstawiam to na strych, niech tam się 
kurzy. Będzie kiedyś zabytkiem.

O swoich przedmiotach opowiada z nie-
ukrywaną ckliwością. Dla większości osób sta-
re rzeczy nie mają żadnej wartości. Jeśli prze-
stają być użyteczne, lub nie pasują do wystroju, 
trafiają na śmietnik. Tymczasem dla Pana Mi-
chała jest to swego rodzaju próba zatrzymania 
czasu, nieudolna oczywiście, bo tego się nie da 
zrobić, ale przez fakt, że te przedmioty mają 
swoją duszę, swoje historie – stają się takimi 
strażnikami czasu. Trudno w przypadku Pana 
Michała o jakiekolwiek skrajności. Sam mówi, 
że nie chce robić z siebie ascety. I choć nie 
pije wiekowego wina z mosiężnego kielicha,
w ciszy przerywanej trzaskami grającego w tle 

KREA(K)TYWNI W GMINIE - MIESZKAŃCY GMINY SEROCK OPOWIADAJĄ O SWOICH PASJACH

O Michale Krukowskim głośno było 
w mediach w ubiegłym roku, po mi-
strzostwach świata w lekkoatletyce. 
W rocznicę Bitwy Warszawskiej na 
stadionie Łużniki w Moskwie pojawił 
się w czapce, tzw. „maciejówce”. Do 
tego charakterystyczne wąsy – i świat 
obiegły zdjęcia współczesnego Piłsud-
skiego. „Chciałem pokazać, że jestem 
patriotą, szczególnie w dniu tak waż-
nej dla Polski rocznicy” – podsumowu-
je Pan Michał.

Wieża stanowiąca część domu 
Państwa Krukowskich wzbudza podziw 
osób odwiedzających Nową Wieś, tym 
bardziej, że jest to pierwszy budynek, 
mijany po wjeździe do miejscowości. 
Ze szczytu wieży rozlega się piękny 
widok na Nową Wieś. 

Sytuacja sportowców w Polsce, to temat 
kontrowersyjny. Dwóch oszczepników – pod-
opiecznych Pana Michała – jest w ścisłej czo-
łówce światowej. Ich treningi i przygotowanie 
do zawodów – np. w tegorocznych mistrzo-
stwach Europy w Zurychu – finansuje sponsor. 
Bez niego nie byłoby to możliwe. 

Najczęściej trenują właśnie w Spale – tam 
czuję się, jak w domu. Blisko, pięknie. Spała na 
wiosnę jest piękniejsza niż Teneryfa i niejedno 
miejsce na świecie. 

Jedyne, czego brakuje Panu Michałowi, to 
czas (o pieniądzach dżentelmeni przecież nie roz-
mawiają). Jest jeszcze wiele do zrobienia w domu. 
Pan Michał remontuje go własnymi siłami. Życie 
jego, żony i dzieciaków koncentruje się w Warsza-
wie, gdzie oboje pracują, gdzie dzieci chodzą do 
szkoły. Po powrocie do domu czerpią z uroków 
Nowej Wsi i okolic. Latem wieczory spędzają na 
plaży, jeżdżą całą rodziną na wycieczki rowero-
we,  dzieci podglądają życie w gospodarstwie 
u sąsiadów, biegają z psem. Roch i Sonia budują 
szałasy z patyków, bawią się na swoim drewnia-
nym domku na podwórzu, przyglądają się pasji, 
z jaką ich tata naprawia polonezy – jego aktualną 
pasję. A potem będą nim jeździć. Bo Pan Michał 
wszystkim swoim przedmiotom daje drugie życie 
i nadaje im cechy używalności. Z chęcią wracam 
do tego, co było. Doszedłem do takich wniosków, 
że musimy czerpać z tego, co w przeszłości było do-
bre, nawet jak to były czasy trudne, np. komunizm.
Że warto to łączyć z tym, co dziś jest dobre, fajne. 
Że połączenia tych czasów i tych przedmiotów 
mogą dać zupełnie nowy wymiar wielu aspektom 
i też w jakiś sposób kształtują naszą tożsamość.  
Choć nie ukrywa, że o wielu sprawach zadecy-
dował przypadek. Gdybym wcześniej wiedział, 
że będę miał dwójkę cudownych dzieciaków, to 
pewnie projekt domu wyglądałby zupełnie inaczej. 
Chociaż, jak mówi Pani Anna – nie da się wy-
rwać z serca, z myśli, z marzeń pewnych obrazów 
i nie doprowadzić do ich realizacji. 

Mężczyzna, to taki duży chłopiec – podsu-
mowuje Pan Michał – tylko  z czasem mu za-
bawki drożeją. 

Agnieszka Woźniakowska
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bieskich oraz modę panującą w XVII wieku. 
Królewskie ogrody rozbłysły tysiącem świa-
tełek. Labirynt Światła pozwolił przenieść się 
w bajkowy świat Alicji w Krainie Czarów. 

Nie zabrakło także atrakcji w mieście.
Można było spędzić mile czas w trakcie 

spektaklu teatralnego pt. „PINOKIO”.
Historia, która nauczyła odróżniać złe 

uczynki od dobrych, prawdę od fałszu, uka-
zująca konsekwencje kłamstwa. Tło przed-
stawienia stanowiła bogata scenografia, ko-

Pierwszy tydzień ferii za nami

W ostatnim okresie pogoda wciąż nas zaska-
kuje, ale czasem jeszcze zdarzają się chłodne dni, 
wtedy mamy ochotę na coś sycącego . Dlatego 
postanowiliśmy przygotować potrawę, która ko-
jarzy nam się z chwilami spędzonymi na śniegu,  
np. podczas  kuligu, lub jazdy na nartach. Wła-
śnie takie wspomnienia przywołują nam pyszne 
pieczone ziemniaczki z owczym serem. Nie dość, 
że smakują wyśmienicie to na pewno uzupełnią 
niedobory energii po zimowych szaleństwach, 
a w dodatku niosą ze sobą aromat wprost z gór-
skiej chaty. Danie jest bardzo proste w wykona-
niu dlatego serdecznie zachęcamy do spróbowa-
nia swoich sił w kuchni i życzymy smacznego!

SKŁADNIKI:

• ziemniaki
• bryndza
• jogurt grecki

i gotowe. Na wierzchu można posypać pod-
smażonym boczkiem lub kiełbasą. 

 
Życzymy smacznego i zapraszamy na na-

szą stronę internetową – www.projektmsg.pl
Projekt „MSG – Młodzieżowy System 

Gotowania „ prowadzi Fundacja IDEA Roz-
woju w ramach programu Równać Szanse 
2013 ze środków Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności.

Kaja Felczak, Kamila Borówka  

• boczek
• cebula
• czosnek
• sól
• pieprz 

WYKONANIE: Boczek kroimy w kostkę i pod-
smażamy na patelni, dodajemy pokrojoną 
w kosteczkę cebulę i czosnek, podsmażamy aż 
cebula osiągnie złocisty kolor. Ziemniaki do-
kładnie myjemy, ponieważ podawane będą 
w mundurkach. Wszystkie podgotowujemy 
ok. 10 minut w lekko osolonej wodzie. Wycią-
gamy z wrzątku, zanim przestygną zawijamy 
w folię i wkładamy do piekarnika. Tak przygo-
towane ziemniaki można również położyć na 
grillu - upieką się znacznie szybciej. Bryndzę 
mieszamy z jogurtem greckim, solą i pieprzem, 
oraz przestudzonym boczkiem i cebulą. Gdy 
ziemniaki będą miękkie przekrajamy je na pół 
i wkładamy na wierzch krem z bryndzy, jo-
gurtu i boczku. Delikatnie prószymy pieprzem 

W dniach od 16 do 23 lutego 2014 r. 
40 osobowa grupa uczniów ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów prowadzonych przez 
gminę Miasto i Gmina Serock z 4 opiekunami 
przebywała na zimowisku w Dzierżoniowie.

Wyjazd jest formą nagrody dla uczniów 
wyróżniających się wynikami w nauce 
oraz aktywnością w różnych dziedzinach 
szkolnych.

Głównym założeniem corocznych wy-
jazdów jest nauka i doskonalenie jazdy na 
nartach, jednak w tym roku aura sprawiła, że 
program pobytu naszej grupy uległ modyfi-
kacji.

Gospodarze przygotowali mnóstwo 
atrakcji i ciekawych wycieczek, m.in. zwie-
dzanie Dzierżoniowa, wyjazd w Góry Sowie, 
wyjazd do kompleksu Riese w Walimiu oraz 

do Kletna, zwiedzanie Wrocławia, w tym 
możliwość obejrzenia Panoramy Racławic-
kiej. Nie zabraknie również wyjazdów na ba-
sen czy lodowisko i spotkań z rówieśnikami 
z dzierżoniowskich szkół.

Tak bogaty i różnorodny program za-
pewne pozwoli atrakcyjnie i pożytecznie 
spędzić czas. 

ZOSiP

Zimowisko w Dzierżoniowie

Dzieci i młodzież, która spędziła wolny 
czas z Ośrodkiem Kultury w Serocku skorzy-
stała z wielu atrakcji.

Zorganizowane zostały ciekawe wyjazdy. 
Podczas zwiedzania siedziby TVP dzieci 

i młodzież poznały świat telewizji od strony 
zaplecza oraz miał niepowtarzalną okazję być 
w studio olimpijskim podczas relacji na żywo. 

Podczas wyjazdu do Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie poznali zwyczaje 
dworu króla – ziemianina, życie rodzinne So-

Worldwide Photowalk to największy na 
świecie spacer fotograficzny, okazja do spo-
tkań i wspólnych wędrówek wszystkich mi-
łośników fotografii. I tych, którzy dopiero 
zaczynają  przygodę z fotografią, doświad-
czonych fotoamatorów, a także zawodowców. 
Spacery są otwarte dla wszystkich miłośników 
kadru, nieważne czy posługują się aparatem 
kompaktowym, lustrzanką czy komórką.

Inicjatorem całej akcji jest Scott Kel-
by amerykański fotograf, autor ponad
30 książek o fotografii, wykładowca programu 
Adobe Photoshop, który w 2008 roku po raz 
pierwszy zaprosił chętnych na wspólny spa-
cer z aparatem po swoim mieście pod nazwą 
Photowalk. Idea spotkała się z tak dużym za-
interesowaniem fotografików z całego świata, 
że narodził się pomysł organizacji takich spa-
cerów równocześnie na całym świecie. W ten 
sposób Photowalk objął swoim zasięgiem 
47 różnych krajów. W 2013 roku do wyboru 
było 1238 lokalizacji, w tym także Legionowo, 
w którym spacer odbył się już po raz drugi. 

Pomysłodawcą i liderem legionowskiego 
PhotoWalk jest Marek Stor, grafik i fotograf 
z Łajsk, któremu przy organizacji spacerów 
pomagali Paweł Horąży i Dorota Milerowicz. 

Pierwszy legionowski spacer w 2012 
roku, został zorganizowany przy udziale Era-
zma Domańskiego, przewodnika i kustosza 
Muzeum Historycznego w Legionowie. Trasa 
wiodła przez starszą część miasta. Zobaczyli-
śmy Rynek, Kozłówkę, najstarsze legionow-
skie wille, ciekawe murale i dawne bloki woj-
skowe. Spacer zakończyliśmy w filii Muzeum 
Historycznego na Piaskach.

Drugi spacer 5 października 2013 roku 
prowadził przez Legionowo nowe i nowo-
czesne. Spotkaliśmy się pod Ratuszem, ulicą 
Piłsudskiego doszliśmy do torów kolejowych, 
fotografowaliśmy wiadukt przy drodze nr 61 
i nowoczesne budynki przy ulicy Słowackie-
go. Na wspólne oglądanie zdjęć ze spaceru 
przyjął nas gościnnie MOK.  

Prace prezentowane na wystawie są wy-
borem zdjęć, które powstały podczas dwóch 
legionowskich spacerów.  Można je oglądać 
w ratuszu do 21 marca.

Worldwide Photowalk - wystawa w ratuszu

W dniach 17-21.02.2014 podopieczni  
Zespołu Świetlic brali udział w programie fe-
ryjnym Zima 2014.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia integra-
cyjne grup w placówce w Jadwisinie. Wspólne 
gotowanie, degustacja oraz prace plastyczne 
przyniosły wiele wrażeń.  Kolejnego dnia dzie-
ci spotkały się z bliźniaczą świetlicą w Legio-
nowie oraz uczestniczyły w seansie filmowym.
W  środę grupa odwiedziła „Centrum Nauki 
Kopernik” w Warszawie. Całodniowy po-

byt obfitował w moc pozytywnych przeżyć. 
Czwartek był dniem sportu i rekreacji. Basen, 
sala zabaw „Akma” oraz Muzeum Ziemi Puł-
tuskiej wypełniły czas po brzegi. Program za-
kończył się wspaniałą zabawą w kręgielni oraz 
wspólnym obiadem w zajeździe „Przydrożny 
Gessler” w Gzowie. Czas spędzony razem 
upłynął nam  w miłej rodzinnej atmosferze. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do realizacji naszego programu. 

Dzieciaki i Kadra.

Królewskie Ferie 2014 Gminnego Zespołu Świetlic 
Środowiskowych w Serocku

lorowe lalki. Sam Pinokio był piękną, ręcznie 
robioną, drewnianą lalką z wydłużającym 
się nosem. Całości dopełniła wesoła muzyka 
i piosenki oraz profesjonalna gra aktorska.

Dla małych artystów przygotowaliśmy za-
jęcia plastyczne, podczas których stworzyli wła-
sny podmorski świat zamknięty w szklanej kuli.

Osoby, które nie lubią siedzieć w miejscu 
i lubią żaglować mogły spróbować swoich sił 
m.in. w żonglowaniu i rozkręcaniu talerzyka 
podczas warsztatów cyrkowych.

Ośrodek Kultury
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MIEJSKO-GMINNY
ZAKŁAD WODOCIĄGOWY

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy 
w Serocku działa w ramach struktury organi-
zacyjnej jako samorządowy zakład budżeto-
wy. W roku 2013 zatrudnionych było 10 osób 
na umowę stałą, tworząc 9,5 etatu. Należności 
za dostarczoną wodę, w terenie, pobierało od 
odbiorców 2 inkasentów. W ramach poro-
zumienia zawartego pomiędzy gminą a Po-
wiatowym Urzędem Pracy, Miejsko-Gminny 
Zakład Wodociągowy w Serocku był organi-
zatorem prac społecznie użytecznych dla jed-
nej osoby. Również w ramach umowy z PUP 
jedna osoba odbywała w zakładzie staż. 

Głównym statutowym zadaniem Miej-
sko-Gminnego Zakładu Wodociągowego 
w Serocku jest zapewnienie ciągłości dostaw 
wody odbiorcom na terenie miasta i gminy 
jak również stworzenie możliwości przyłą-
czenia dla nowych odbiorców. Zakład admi-
nistruje ogółem 210,4 km sieci wodociągo-
wej i 15 stacjami wodociągowymi. Ogółem
w 2013 roku wyprodukowano 831 tys. m3 
wody z czego dostarczono odbiorcom 
682,9 tys. m3. W 99 % zakład produkuje wodę 
we własnym zakresie, a jej nadwyżki odsprze-
daje, w ramach podpisanego porozumienia, 
mieszkańcom gminy Winnica. Natomiast od 
gminy Pomiechówek jest kupowana woda na 
potrzeby mieszkańców części wsi Dębe.

Na zlecenie Zakładu woda dostarczana 
odbiorcom jest monitorowana zarówno na 
stacji jak i w punktach kontrolnych na sieci 
wodociągowej. Badaniu podlegają 23 punkty 
poboru wody do analizy. Wyniki badań do-
stępne są na stronie internetowej zakładu. Na 
koniec roku 2013 tylko dwie stacje wodocią-
gowe posiadają warunkowe dopuszczenie do 
eksploatacji do końca 2016 roku (Serock Puł-
tuska i Jadwisin). Na dwóch stacjach w roku 
2013 poprawiono jakość wody spełniając tym 
samym obowiązek nałożony decyzjami Sane-
pid-u (stacja Wierzbica i Stasi Las).

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku powstał w 2010 
roku w wyniku podziału Komunalnego 
Zakładu Budżetowego. Zakład zajmuje 
się m.in. gospodarką komunalną, utrzy-
maniem czystości i porządku oraz zieleni 
w mieście i gminie,  nadzorem nad firmą 
odbierającą odpady komunalne od właści-
cieli nieruchomości, gminnym składowi-
skiem odpadów, bieżącym utrzymaniem 
dróg, prowadzi dwa punkty selektywnej 
zbiórki odpadów – w Serocku oraz Dębem,  
oraz administruje gminnym zasobem 
mieszkaniowym. Powierzone zadania re-
alizowane są przez zatrudnionych w zakła-
dzie 23 pracowników oraz kilkudziesięciu 
Wykonawców wyłanianych w drodze prze-
targów. Realizacja ww. zadań wymaga nie 
tylko odpowiedniej organizacji pracy, ale 
również sprzętu który Zakład ciągle wzbo-
gaca. W 2013 roku zakupiono nową zamia-
tarkę uliczną oraz samochód dostawczy do 
przewozu pracowników i materiałów nie-
zbędnych do wykonywania powierzonych 
zadań. Zakład organizuje również prace 
dla osób wykonujących pracę w ramach 
prac publicznych, prac społecznie użytecz-
nych oraz skierowanych z sądu do odpra-
cowania kary na cele społeczne. W 2013 
roku było to 38 osób.

Priorytetem zarówno władz Miasta 
i Gminy, ale i dyrekcji Zakładu jest nie tylko 
utrzymanie istniejącego stanu czystości i zie-
leni, ale również wzbogacanie i uatrakcyj-
nianie go czyniąc Serock uroczym, czystym 
i spokojnym zakątkiem, gdzie można przy-
jemnie pospacerować i wypocząć. Każdego 
roku Zakład planuje nasadzenia kolejnych 
drzew, krzewów, kwiatów oraz odnowienie 
i pielęgnację istniejącej zieleni. W 2013 roku 
nasadzono ponad 55 klonów na ulicach War-
szawskiej i Pułtuskiej w Serocku, wykonano 
również nowe nasadzenia krzewów na ron-
dzie w Wierzbicy oraz rondzie przy ul. War-
szawskiej w Serocku.

Od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy 
system gospodarowania odpadami ko-
munalnymi. Zadaniem Miejsko-Gminne-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej jest 
nadzór nad prawidłową realizacją umowy 
dotyczącej odbioru i zagospodarowania od-
padów komunalnych pochodzących z nie-
ruchomości zamieszkałych położonych na 

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SEROCKU

terenie Miasta i Gminy Serock. Z terenu 
gminy zebrano ok. 950 ton odpadów ko-
munalnych oraz prawie 700 ton odpadów 
opakowaniowych i 120 ton odpadów ulega-
jących biodegradacji, które zostały podda-
ne recyklingowi. Ponadto od 1 lipca 2013 
roku na terenie gminy Serock utworzone 
zostały dwa Punkty Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych. Jeden z nich 
funkcjonuje w Serocku, przy ulicy Nasiel-
skiej 21, drugi natomiast na terenie Skła-
dowiska Odpadów Komunalnych w miej-
scowości Dębe. W okresie od 01.07.2013 r. 
do 31.12.2013 r. z PSZOK-ów skorzystało 
544 osób. Ponad 90 ton odpadów, które 
dostarczyli Państwo do PSZOK-ów zostały 
przekazane do firm posiadających stosowa-
ne zezwolenia i zagospodarowane zgodnie 
z przepisami prawa.

Kolejnym zadaniem Zakładu, które 
traktowany jest jako zadanie priorytetowe, 
jest bieżące utrzymanie dróg. W ubiegłym 
roku na ten cel wydano kwotę przeszło 
2.000.000 zł. Dzięki niej realizowano zimo-
we utrzymanie dróg, wyrównano i utwar-
dzono powierzchniowo blisko 120 km dróg 
gruntowych (w tym 5,3 km utwardzono de-
struktem asfaltowym), załatano blisko 1240 
m² ubytków w nawierzchni asfaltowej oraz 
wymieniono około 280 szt. znaków ozna-
kowania pionowego. Odnowiono lub po-
malowano blisko 3250 m² oznakowania po-
ziomego. Wykonano gruntownej naprawy 
fragmentu (526 m2) chodnika w Ludwino-
wie Zegrzyńskim. Odśnieżaniem objęto bli-
sko 150 km dróg gminnych i  blisko 22 km 
chodników. Ponadto na drogach gminnych 
wykonano szereg prac polegających na 
konserwacji istniejących rowów, przepu-
stów drogowych i odwodnień, usunięto kil-
ka tysięcy m² zakrzaczeń, przeprowadzono 
zabiegi pielęgnacyjne na kilkuset drzewach, 
zbierano odpady oraz koszono trawę na po-
boczach dróg i terenach zielonych. Na bie-
żąco utrzymywano w należytym porządku  
ścieżki i szlaki turystyczno-dydaktyczne. 
Wielokrotnie przeprowadzano mechanicz-
ne zamiatanie dróg o nawierzchni utwar-
dzonej.

Zakład administruje 223 lokalami wcho-
dzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy. W 2013 roku w skład ww. zasobu włą-
czono kolejny nowy budynek z 20 lokalami 
komunalnymi zlokalizowany w Jadwisinie 
przy ul. Konwaliowej 2. W skład mieszka-
niowego zasobu wchodzą budynki o zróżni-
cowanym stanie technicznym. W 2013 roku 

Zakład przeprowadził remont zabytkowego 
budynku – dawnego zajazdu napoleońskiego 
– zlokalizowanego w Serocku przy ul. Pułtu-
skiej. Gruntowny remont więźby dachowej 
oraz całkowitą wymianę dachówki ceramicz-
nej wykonano pod nadzorem Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

W ramach zadań inwestycyjnych zakład 
w 2013 roku wybudował wodociągi w Jadwi-
sinie w ul. Dworkowej, Konwaliowej i Jabło-
niowej wraz z przyłączami. Został również 
zagospodarowany teren przy stacji wodocią-
gowej Stasi Las. 

Miejsko-Gminny
Zakład Wodociągowy

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY SEROCK

W 2013 roku na terenie gminy Miasto 
i Gmina Serock działały trzy placówki upo-
wszechniania czytelnictwa i wiedzy : Miejsko 
– Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku, 
Filia biblioteczna w Jadwisinie i Filia biblio-
teczna w Woli Kiełpińskiej. Z usług tych pla-
cówek korzystało łącznie 1 827 czytelników, 
w tym dzieci i młodzież- 830 osób. W po-
szczególnych wypożyczalniach zarejestrowa-
no : w Serocku – 1 174 osoby, w Jadwisinie 
– 234, w Woli Kiełpińskiej – 419. Wypoży-
czono ogółem 108 606 woluminów.

Księgozbiory placówek bibliotecznych li-
czyły w 2013 roku odpowiednio : w Serocku 
– 17 958 woluminów, w Jadwisinie – 4 383, 
w Woli Kiełpińskiej – 5 785. Były one na bie-
żąco selekcjonowane i uzupełniane o nowości 
wydawnicze. Przybyło łącznie we wszystkich 
placówkach 2 105 książek, w tym 1 336 za-
kupiono, a 769 Biblioteka otrzymała w darze 
od czytelników. Na zakup nowości wydaw-
niczych wydatkowano 30 084 złote, w tym: 
21 084 złote z dotacji gminy i 9 000 z dofi-
nansowania Biblioteki Narodowej. Przeciętna 
cena zakupionej książki wyniosła 22,50 zł.

Biblioteka zorganizowała także w 2013 
roku szereg rozmaitych imprez, promują-
cych czytelnictwo w środowisku lokalnym. 
W kwietniu 2013 r. odbyły się dwa spotkania 
autorskie w Sali Widowiskowej w Serocku 
dla dzieci i młodzieży. W maju Teatr Maska 
zaprezentował dwa spektakle. We wrześniu 
w Sali Widowiskowej spotkali się na wie-
czornicy wielbiciele talentu Anny German,
13 listopada zaś młodzież wysłuchała koncer-
tu, zorganizowanego z okazji Święta Niepod-
ległości. W tym samym miesiącu w trzech 
szkołach: w Zegrzu, w Woli Kiełpińskiej 
i w Serocku zorganizowano spotkania pane-
lowe z kilkoma poetami i prozaikami.

W 2013 roku w Bibliotece Miejskiej w Se-
rocku rozpoczęto wdrażanie komputerowego 
systemu bibliotecznego ,,Mateusz’’ z wykorzy-
staniem drogą konwersji danych z dotychcza-
sowego systemu MAK. Po skonfigurowaniu 

i dostosowaniu systemu do potrzeb biblio-
tecznych odbywa się na bieżąco tworzenie baz 
danych : katalogowej, czytelników i ubytków. 
W celu usprawnienia komputeryzacji zbiorów 
bibliotecznych pozyskano środki finansowe 
z Instytutu Książki na doposażenie Biblioteki 
w nowoczesny sprzęt komputerowy, przezna-
czony do katalogowania zbiorów i tworzenia 
baz danych w kwocie 12 000 złotych.

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Serock

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2013 r. po raz kolejny realizowany był 
projekt „Z nadzieją w przyszłość” współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej. Na 
realizację tego projektu OPS pozyskał środki 
z UE w wysokości 93 975 zł, wkład własny 
wyniósł 11 025 zł. 

W ramach tego projektu wsparciem psycho-
logicznym, asystenta rodzinnego i doradztwem 
zawodowym objęto 6 rodzin z dziećmi, zatrud-
niony został także pracownik socjalny w OPS.

Gminnymi programami osłonowymi ob-
jęto: w zakresie zmniejszania wydatków na 
leki 89 osób, a Serocką Kartą Dużej Rodzi-
ny 3+ - 176 rodzin.

W okresie wakacji sfinansowano wyjazd na 
kolonię  letnią dla 25 dzieci do Jastrzębiej Góry.

15 osób bezrobotnych od marca do listo-
pada wykonywało prace społecznie użytecz-
ne, które były współfinansowane przez OPS 
i Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

W przedszkolach i szkołach objęto doży-
wianiem 247 dzieci. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej raz na 
2 tygodnie udzielane były porady prawne 
i psychologiczne.

Ośrodek Pomocy Społecznej

REFERAT
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

W minionym roku odbyło się wiele dzia-
łań, promujących miasto i gminę Serock, kóre 
były realizowane przez referat KS.

Na początku 2013 r. został zorganizowany 
konkursu fotograficzny „Jezioro Zegrzyńskie 
w zimowym obiektywie”- przedsięwzięcie 
zainaugurowało obchody 50 rocznicy utwo-
rzenia Jeziora Zegrzyńskiego. Referat Ko-
munikacji Społecznej wziął udział również 
w realizacji konferencji dotyczącej 50 lecia 
powstania Jeziora Zegrzyńskiego, w orga-
nizacji obchodów Święta Patrona Serocka 
(również pod tym hasłem), oraz w innych 

przedsięwzięciach upamiętniających to wy-
darzenie, jak np. wystwa outdoorowa dot. 
rocznicy. Wiosną został wydany album pt 
„Serockie impresje”, promujący miasto i gmi-
nę Serock.

Referat Komunikacji Społecznej zorgani-
zował w 2013 roku własną imprezę-warsztaty 
rzemieślnicze na podgrodziu „To Barbarki ro-
bota”, nawiązujące do historii miasta oraz roz-
począł realizację  projektu p. „Historia miejsc 
i ludzi” – budowa i umacnianie tożsamości 
lokalnej – cykl wykładów dr S.Jakubczaka, 
które odbywały się w poszczególnych miej-
scowościach  na terenie gminy.

Rok 2013 to również wspólpraca refera-
tu z kołami gospodyń wiejskich  - wspólny 
udział i organizacja stoiska na targach „Wy-
poczynek” – Festiwal Smaków w Toruniu oraz 
ze stowarzyszeniami i sołectwami – udział 
w Festiwalu Sołectw, jesienią 2013 r.

Referat KS zorganizował wiele wystaw, 
promujących miasto i gminę Serock – do 
najciekawszych należą wystawy, promują-
ce lokalnych artystów: Stanisława Bieniasa 
„Stary Królewiec”, prace Anny i Marcina 
Dybowskich, decoupage Marleny Radom-
skiej, „Szamani” Marty Rosowskiej, wystawa 
fotografii – „Piękno Jeziora Zegrzyńskiego” 
na serockim molo Lenki Krych. Rok 2013 to 

również liczne wystawy, które upamiętniały 
ważne rocznice i wydarzenia patriotyczne 
– „Katyńczycy”, „Powstanie warszawskie”, 
rocznice wrześniowe i Święto Niepodległości. 
W ramach współpracy z Mazowieckim Cen-
trum Kultury i Sztuki referat KS mógł zapre-
zentować również mieszkańcom i turystom 
dwie wystawy – „Magiczne miejsca” w parku 
miejskim oraz „WTC”.

Referat Komunikacji Społecznej
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SEROCKU

W 2013 roku kontynuowaliśmy zajęcia 
z lat poprzednich, stawiając głównie na roz-
wój piłki nożnej i tenisa stołowego. W głów-
nej mierze było to uwarunkowane realizacją 
przyjętej strategii rozwoju sportu w gminie 
Serock oraz istniejącą infrastrukturą i zaple-
czem dydaktyczno - sportowym. 

Wiodącą dyscypliną w OSiR jest piłka 
nożna - jej sekcja zrzesza największą liczbę 
uczestników i drużyn. W ramach rozwijania 
działalności tej sekcji powołaliśmy kolejny ze-
spół tj. szkółkę piłkarską chłopców z rocznika 
2006-2007 oraz stworzyliśmy bezpośrednie 
zaplecze dla pierwszej drużyny poprzez po-
wołanie drugiego seniorskiego zespołu „So-
koła” Serock i zgłoszenie go do rozgrywek 
B-klasy MZPN. W 2013 roku pod skrzydła-
mi OSiR w Serocku funkcjonowało aż osiem 
drużyn piłkarskich w poszczególnych rocz-
nikach wiekowych z czego pięć z nich bierze 
udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódz-
kim MZPN. 

Dużym wyzwaniem dla OSiR jest reali-
zacja programu rozwoju tenisa stołowego 
w gminie Serock. Do sekcji stale dochodzą 
nowi uczestnicy, a jedna z naszych drużyn, 
po złożeniu stosownych dokumentów, zgło-
szona została do IV ligi PZTS. Udział w wyż-
szej lidze rozgrywek zmobilizował naszych 
zawodników - rok 2013 zamknęli kompletem 
zdobytych punktów, tym samym stali się nie-
kwestionowanym liderem ligi. Druga druży-
na, grająca w V lidze PZTS, również zano-
towała pierwsze zdobyte punkty od czasu jej 
powołania, a postawa młodych zawodników 
napawa optymizmem na przyszłość. 

Mocnym elementem działalności OSiR-
-u jest sekcja fitnessu realizująca swoje zaję-
cia głównie w hali sportowej PZSP Serock. 
Fitness, bazujący na zajęciach aerobowych, 
stretchingu oraz układach tanecznych, cie-
szy się popularnością. Drugi „odłam” fit-
nessu - klub „Chudnijmy Razem”, którego 
działania skierowane są do osób z otyłością, 
funkcjonuje również dobrze (średnio w zaję-
ciach bierze udział około 20 osób). Dodatko-
wym atutem zajęć, przyciągającym uczestni-
ków w różnym wieku, jest urozmaicenie ich 
gimnastyką plenerową, ćwiczeniami w hali 
sportowej, na basenie oraz marszami tereno-
wymi Nordic Walking.

Myśląc o rozwoju innych dyscyplin 
sportowych dla dzieci i młodzieży, utwo-
rzyliśmy nową dla OSiR w Serocku, sekcję 
judo dla najmłodszych oraz opracowaliśmy 
plan szkoleniowy dotyczący piłki siatkowej 
dziewcząt. 

Największym sukcesem było stworzenie 
amatorskiej ligi piłki siatkowej dziewcząt 
pod nazwą „Grand Prix Jeziora Zegrzyńskie-
go”. Celem rozgrywek tej ligi jest stworzenie 
dodatkowych możliwości do podniesienia 
poziomu własnych umiejętności poprzez ry-
walizację z rówieśniczkami niezrzeszonymi 
w profesjonalnych klubach sportowych. 

Oprócz stałej działalności, polegającej 
na planowaniu oraz udostępnianiu niezbęd-
nej infrastruktury do realizacji ustalonych 
zajęć w sekcjach, OSiR organizował imprezy 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Rok 
kalendarzowy obfitował w turnieje, cyklicz-
ne rozgrywki oraz imprezy okolicznościowe. 
Oprócz tych na stałe zapisanych w kalenda-
rzu imprez na dany rok organizowane były 
również imprezy okazjonalne. Niewątpli-
wie największą taką imprezą w 2013 roku 
były Obchody 60-lecia K.S. „Sokół” Serock. 
Zostały one zainaugurowane na Stadionie 
Miejskim, już wiosną, piknikiem sportowym 
z udziałem trzech drużyn „Sokoła” Serock 

żych, z punktu widzenia logistyki, imprezach 
sportowych jakimi były biegi uliczne, które 
w 2013 roku odbyły się nie tylko tradycyjnie 
podczas obchodów niepodległościowych ale 
także w czasie Wojciechowego Świętowania. 
I Bieg Wojciechowy przeprowadzony został 
na dystansach 5 i 10 km, a jego imprezami 
towarzyszącymi były: bieg rodzinny i marsz 
Nordic Walking. W jesiennym, XI Biegu 
Niepodległości oraz biegu głównym wzięło 
udział aż 800 osób ze wszystkich kategorii 
wiekowych, a w biegu głównym - „II Seroc-
kiej Dysze” - ustanowiony został rekord fre-
kwencji zgłoszonych uczestników.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzię-
ciach  OSiR w Serocku. Mamy nadzieję, że 
propozycje przygotowane na 2014 rok za-
dowolą mieszkańców miasta i gminy Serock 
oraz turystów i gości.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

OŚRODEK KULTURY W SEROCKU

Rok 2013 to dla Ośrodka Kultury w Se-
rocku pierwszy rok działalności pod własnym 
adresem.  

Dzięki nowej bazie lokalowej i samo-
dzielności działania można było znacząco 
zwiększyć ilość kół zainteresowań, sekcji 
i zespołów, a tym samym zwiększenia liczby 
uczestników zajęć. Średnio w tego typu zaję-
ciach uczestniczyło 370 sób w 22 zespołach, 
kołach i sekcjach.

Uczestnicy naszych zajęć prezentowali 
swoje umiejętności w 17 imprezach na tere-
nie gminy oraz 11 przeglądach, konkursach 
i festiwalach na terenie kraju.  

Ludowy Zespół Arytystyczny „Serock” 
wziął udział w festiwalu folklorystycznym 
„Brasławskie Zorze” na Białorusi.

 W 2013 roku nasi młodzi artyści zdo-
byli szereg znaczących nagród, z których na 
szczególną uwagę zasługują:

• I miejsce zespołu wokalnego „Kantycz-
ki” w XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewa-
ny Wawer”

• II miejsce Joanny Tomaszewskiej w IV 
Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki „Słowi-
konada” w Warszawie

• II miejsce grupy teatralnej „Remiza” 
w finale 13 Mazowieckiego Festiwalu Teatrów 
Amatorskich w Radomiu

• III miejsce grupy tańca nowoczesnego 
„Efekt” w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki i Tańca w Sierpcu

Dodatkowo dzieci i młodzież pracują-
ce w 4 grupach plastycznych uczestniczyły

w 9 ogólnopolskich konkursach plastycznych 
wysyłając na nie 46 prac. 19 osób zdobyło 
w wyżej wymienionych konkursach nagrody 
i wyróżnienia.

Szczególnie należy podkreślić osiągnię-
cia 18 letniego Damiana Sosnowskiego, któ-
ry zajął I miejsce w dwóch ogólnopolskich 
konkursach plastycznych, a w jednym wy-
różnienie.

W ciągu całego 2013 roku Ośrodek Kul-
tury zorganizował dla mieszkańców  naszej 
gminy 69 imprez plenerowych, koncertów, 
spektakli itp.

Wyrazem pozytywnego postrzegania 
dokonań Ośrodka było przyznanie nam 
w lipcu 2013 roku „Certyfikatu Eurorenoma” 
i wpisanie do Europejskiego Rejestru Reno-
mowanych”. 

Ośrodek Kultury w Serocku

REFERAT
SPRAW OBYWATELSKICH

Początek roku, to zwykle okres podsumo-
wania ubiegłego roku. Poniżej przedstawia-
my ciekawe inicjatywy, które miały miejsce 
w 2013 roku w Referacie Spraw Obywatel-
skich oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Se-
rocku.

Zamelduj się i wygraj cenne nagrody 
„Akcja Zamelduj się”

W 2013 roku była kontynuowana akcja 
,,Zamelduj się w gminie Miasto i Gmina 
Serock”. Akcja miała na celu zachęcenie 
mieszkańców do zameldowania się na po-
byt stały zgodnie z faktycznym miejscem 
zamieszkania. Każda meldująca się osoba 
czy rodzina otrzymała drobny upominek 
promocyjny, oraz ,,Niezbędnik mieszkań-
ca”- publikację, w której prezentujemy gmi-
nę Serock, przybliżamy działające na jej te-
renie instytucje, oraz jakie sprawy wiążą się 
z zamieszkaniem w nowym miejscu, i w ja-
kich placówkach się je załatwia. Ponadto co 
setna meldująca się osoba otrzymała nagro-
dę specjalną w postaci kolacji w jednej z se-
rockich restauracji. 

W wyniku przeprowadzonej akcji- 
od jej początku tj. od 01.03.2010 roku do 
31.12.2013 roku zameldowało się 1376 osób. 
Akcja miała ważny cel społeczny, ponieważ 
każda meldująca się osoba odprowadza od 
uzyskanych przez siebie dochodów podat-
ki, które zasilają budżet gminy. Dzięki temu 
pozyskuje się środki na realizację różnego 
rodzaju inwestycji. 

Aktywność gospodarcza mieszkańców
Na poziom aktywności gospodarczej spo-

łeczeństwa wpływa wiele czynników. Trend 
spowolnienia gospodarczego w Polsce nie 
odbił się jednak dużym echem wśród miesz-
kańców naszej gminy. Według stanu na dzień 
31.12.2013 roku na terenie Miasta i Gmi-
ny Serock funkcjonowało 1179 firm, oraz 
20 ośrodków wypoczynkowych i hoteli. Jak 
wynika z powyższych danych liczba aktyw-
nych podmiotów gospodarczych znacznie się 
zwiększyła w porównaniu do roku 2012 (wg 
stanu na dzień 31.12.2012 na terenie gminy 
zarejestrowanych było 1074 firmy). 

Czynnikiem sprzyjającym temu są zmia-
ny administracyjne, które ułatwiają kontakt 
przedsiębiorcy z urzędnikiem. W naszym 
urzędzie wszystkie formalności związane 
z założeniem firmy załatwiane są w jednym 
okienku i od ręki. Aktualnie przedsiębior-
cy nie muszą wypełniać uciążliwych wnio-
sków dotyczących działalności gospodarczej 
z uwagi na to, że po wprowadzeniu danych 
do systemu Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej pracownik 
drukuje wniosek, na którym przedsiębiorca 
składa tylko swój podpis. Powyższe działa-
nie spotyka się z dużym zadowoleniem przez 
przedsiębiorców.

Niewątpliwie ważnym czynnikiem sprzy-
jającym powstawaniu nowych firm i przyczy-
niającym się do rozwoju już funkcjonujących 

w rozgrywkach ligowych. Przez całą rundę 
wiosenną rozgrywek Ligi Okręgowej MZPN 
rozdawane były limitowane bilety okolicz-
nościowe poświęcone historii klubu oraz 
odbywały się liczne konkursy z nagrodami 
dla kibiców. Finał obchodów przypadł na 
sierpniowy weekend i podzielony został na 
część oficjalną, która odbyła się w Sali Wi-
dowiskowej Ośrodka Kultury oraz sporto-
wą, dnia następnego, na Stadionie Miejskim 
w Serocku. Część oficjalna, poświęcona dzia-
łalności klubu na przestrzeni 60 lat, była oka-
zją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych 
działaczy, trenerów oraz sympatyków klubu. 
Finałowy piknik sportowy z konkursami, na-
grodami, ogródkiem gastronomicznym, pre-
zentacją aktualnej działalności klubu odbył 
się z udziałem Sekretarza Generalnego PZPN 
Macieja Sawickiego. Głównym wydarzeniem 
sportowym pikniku był udział trzech drużyn 
„Sokoła” Serock w okolicznościowych me-
czach piłkarskich z zaproszonymi drużynami: 
Polonii Warszawa, Pomorzanina Serock oraz 
Lechii Dzierżoniów. 

Nie sposób nie wspomnieć również o du-

w 2013 roku była kontynuacja współpracy 
pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Seroc-
ku, a fundacją eBiznes Club z siedzibą w Se-
rocku. Fundacja świadczyła usługi informa-
cyjne i szkoleniowe na rzecz przedsiębiorców 
posiadających główne lub dodatkowe miejsce 
wykonywania działalności gospodarczej na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock, osób 
rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej oraz osób bezro-
botnych i rolników. Szkolenia odbywały się 
cyklicznie raz w miesiącu . Łącznie udało się 
przeszkolić 28 osób. 

Lokalna Komunikacja Autobusowa
Niewątpliwie ważnym dla mieszkańców 

gminy Serock zadaniem zrealizowanym przez 
Referat Spraw Obywatelskich w 2013 roku 
były prace związane z usprawnieniem funk-
cjonowania Lokalnej Komunikacji Autobu-
sowej. Aktualnie funkcjonująca komunikacja 
skomunikowała sołectwa pozbawione bezpo-
średnich połączeń z Serockiem oraz objęła 
swym zasięgiem praktycznie wszystkie miej-
scowości na terenie gminy.

Kiermasz Rzeczy Używanych
Z inicjatywy burmistrza Miasta i Gminy 

Serock w 2013 roku na rynku miejskim w Se-
rocku odbyły się garażowe wyprzedaże. Kier-
masze rzeczy używanych, bo o nich mowa, 
cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców gminy Serock. Dla jednych był 
to sposób na spędzenie wolnego czasu, dla in-
nych zabawa, a dla jeszcze innych sposób na 
dodatkowe pieniądze w domowym budżecie. 
Uczestnictwo w nich było bezpłatne. Osoby, 
które wietrzyły szafy zobowiązane były je-
dynie do zapewnienia sobie we własnym za-
kresie stolików handlowych, krzeseł, parasoli 
i innych potrzebnych mu sprzętów. W sumie 
w 2013 roku odbyły się cztery takie imprezy.

Jarmark świąteczny
Świąteczne stroiki, choinki, ręcznie robio-

ne bombki, ozdoby choinkowe, decoupagowe 
i filcowe cudeńka, biżuteria, świąteczne po-
trawy – 15 grudnia 2013 r. na serockim rynku 
w ramach świątecznego jarmarku można było 
poczuć atmosferę świąt i kupić przedmioty – 
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na prezenty, na świąteczny stół. I choć deszcz 
nie zachęcał do wychodzenia z domu, można 
powiedzieć, że jarmark cieszył się zaintereso-
waniem. 

Nowa akcja „Otwarty Ratusz” 
Akcja Otwarty Ratusz w wakacyjne week-

endy trwała od 01.07.2013 r. do 01.09.2013 r. 
Celem akcji było zachęcenie miesz-

kańców, jak również gości przebywających 
w gminie Serock do odwiedzenia ratusza 
w wakacyjne weekendy, gdzie można było 
zwiedzić ratusz, obejrzeć film informacyjny 
o Serocku oraz wystawy tematyczne, a także 
uzyskać ulotkę promocyjną. Zainteresowa-
nie tą nową inicjatywą było duże zwłaszcza 
wśród osób, które przypływały statkiem tury-
stycznym do Serocka.

 
 Zakup i montaż monitora reklamowo-

-informacyjnego
W sierpniu ubiegłego roku został zaku-

piony monitor wraz z animacją , który słu-
ży do przekazywania bieżących informacji 
o gminie oraz przedsięwzięciach organizowa-
nych na terenie gminy Serock. Odbiorcami są 
petenci załatwiający sprawy w urzędzie oraz 
turyści odwiedzający gminę.

Nowa tablica w Gąsiorowie
4 maja 2013 roku w Gąsiorowie odbyła 

się uroczystość przekazania mieszkańcom 
tablicy informacyjnej, która oprócz opi-
su historii i mapy miejscowości, zawiera 
drzeworyt św. Floriana. Tablica stanęła 
obok odnowionej 70-letniej kapliczki. Dla 
mieszkańców Gąsiorowa była to wzrusza-
jąca chwila. 

 W sierpniu dokonano kompleksowego 
przeglądu tablic informacyjnych zlokalizowa-
nych na terenie gminy Serock. Prace remon-
towe zostaną przeprowadzone w 2014 roku. 

Urząd Stanu Cywilnego
Tradycją stało się wręczenie jubilatom 

medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 
W roku 2013 zostało wyróżnionych 10 par, 
które w jednym związku małżeńskim prze-
żyły 50 lat. Jubilatów zaproszono do Ratusza, 
gdzie odbyła się miła uroczystość oraz zostali 
odznaczeni medalami „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie”, nadanymi postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Ko-
morowskiego. 

W listopadzie Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego wraz z Kierownikiem Ośrodka 
Pomocy Społecznej odwiedzili najstarszych 
mieszkańców naszej gminy wręczając kwiaty 
i gratulacje.

Referat Spraw Obywatelskich

 ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Wśród zadań oświatowych wykonywa-
nych w 2013 r. na szczególną uwagę zasługują:

- nowe obwody szkolne,
- zmiana w organizacji i finansowaniu 

wychowania przedszkolnego,
- utworzenie oddziału integracyjnego 

w Samorządowym Przedszkolu w Serocku,
- pozyskanie środków na realizację pro-

jektu pt. Szkoła na 6 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej,

- uzyskanie tytułu Samorządowy Lider 
Edukacji.

Szkoły publiczne, w których realizowany 
jest obowiązek szkolny mają określone ob-
wody szkolne, po to, aby każde dziecko miało 
zapewnione miejsce do obowiązkowej nauki. 
Dotychczas obowiązujące obwody szkolne 
dla poszczególnych szkół ustalono w latach 
80-tych i 90-tych.

Procesy osiedleńcze i migracyjne na te-
renie gminy spowodowały znaczące zróżni-
cowanie w liczbie dzieci zamieszkałych w ob-
wodach szkolnych. 

Intensywny rozwój mieszkalnictwa 
w rejonie Szkoły Podstawowej w Jadwisinie 
sprawił, iż znacząco wzrosła liczba dzieci za-
mieszkałych w obwodzie szkoły, natomiast 
w sąsiedniej Szkole Podstawowej w Zegrzu, 
liczba uczniów spadła, gdyż obwód szkoły 
tworzą miejscowości  z malejącą liczbą miesz-
kańców. 

Taka sytuacja sprawiła, iż w jednej szko-
le dzieci uczyłyby się na zmiany, natomiast 
w drugiej baza szkoły byłaby wykorzystywa-
na w połowie. 

Należy zaznaczyć, iż w gminie Serock też 
jest odczuwalny spadek liczby uczniów, po-
mimo, iż przybywa mieszkańców gminy.  Aby 
tworzyć porównywalne warunki do nauki 
i rozwoju, z inicjatywy Burmistrza – 30 stycz-
nia 2013r. Rada Miejska w Serocku podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany obwodów szkol-
nych w gminie Miasto i Gmina Serock. 

Zmiany polegają na wyłączeniu z ob-
wodu Szkoły Podstawowej  w Jadwisinie 
miejscowości: Dosin, Borowa Góra – poza 
obwodem w obrębie ulic: Nasielska, Długa, 
Warszawska oraz ulicy Nasielskiej, i włą-
czeniem tego obszaru do obwodu Szkoły 
Podstawowej w Zegrzu. Powyższa zmiana 
obwodu obowiązywać będzie od 1 września 
2014 r., aby umożliwić dzieciom natural-
ne wejście w nowe środowisko szkolne, od 
1 września 2013 r. w Szkole Podstawowej 
w Zegrzu utworzono oddział przedszkolny, 
który stanowi etap poprzedzający naukę 
w szkole.

Rok 2013 zapoczątkował wiele zmian 
w obszarze wychowania przedszkolnego, któ-
re będą przygotowywane i wdrażane przez 
gminy. Zmiany odnoszą się do organizacji i fi-
nansowania oraz rekrutacji do przedszkoli.

Najbardziej spektakularny wymiar mia-
ło wprowadzenie ustawowego ograniczenia 
wysokości opłat pobieranych od rodziców 
za świadczenia udzielane przez publiczne 
przedszkola w czasie przekraczającym czas
5 godzinnego bezpłatnego nauczania, wycho-
wania  i opieki - do 1zł/godz.  

Od 1 września 2013 r. za godzinę poby-
tu ponad 5 godzinny bezpłatny czas – rodzic, 
prawny opiekun płaci 1 zł. 

Ponadto przedszkola nie mogą pobierać 
opłat od rodziców za zajęcia organizowane 
dodatkowo. 

W gminie Miasto i Gmina Serock od 
stycznia 2014r. zorganizowano zajęcia dodat-
kowe – język angielski, dla wszystkich chęt-
nych dzieci, które są finansowane ze środków 
gminy. Natomiast inne zajęcia umuzykalnia-
jące, taneczne, plastyczne itp. znajdują się 
w podstawie programowej i ich realizacja na-
leży do obowiązków przedszkola.  

Zadania zapisane w ustawie o systemie 
oświaty mają prowadzić do systematyczne-
go zwiększania przez gminy dostępności do 
wychowania przedszkolnego; Proces ten ma 
zostać zakończony 1 września 2017 r., kiedy 
to wszystkim chętnych dzieciom w wieku od
3 do 5 lat mają być zapewniane miejsca do re-
alizacji  wychowania przedszkolnego.

Na powyższe cele ma być przeznaczona 
dotacja celowa, którą otrzymały gminy.    

Zmiany obejmują także rekrutację do 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
i szkół. Ramy i kryteria postępowań rekru-
tacyjnych zostały opisane w Ustawie o sys-
temie oświaty, natomiast gminy będą mogły 
określać szczegółowe, lokalne kryteria od-
nosząc się do potrzeb dziecka i jego rodziny, 
zwłaszcza pogodzenia obowiązków zawo-
dowych z obowiązkami rodzinnymi, a tak-
że odnoszące się do wysokości dochodu na 
osobę w rodzinie. 

System rekrutacji oparty na ustawowych 
zapisach, będzie wdrażany etapowo. I etap 
na rok szkolny 2014/15 kryteria rekruta-
cyjne określa dyrektor przedszkola, szkoły 
w uzgodnieniu z burmistrzem, następnie lo-
kalne kryteria rekrutacyjne będą określane 
przez radę gminy. 

Od 1 września 2013 r. w Samorządowym 
Przedszkolu w Serocku utworzono oddział 
integracyjny, w którym dzieci posiadające 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-
go uczą się i wychowują razem z pozostałymi 
dziećmi. 

Kształcenie uczniów z niepełnosprawno-
ściami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
to jedno z najtrudniejszych zadań systemu 
oświaty; może być prowadzone w formie nauki 
w szkołach  ogólnodostępnych, szkołach lub 
oddziałach integracyjnych, szkołach lub od-
działach specjalnych i specjalnych ośrodkach.  

Ten model kształcenia pozwala na inte-
growanie się dzieci niepełnosprawnych z peł-
nosprawnymi rówieśnikami oraz na uczest-
nictwo w społeczności grupy na równych 
zasadach, mając podobne prawa i obowiązki. 
Jednakże może być organizowane w sytuacji, 
kiedy może dzieciom zapewnić specjalistycz-
ną pomoc, wynikającą ze wskazań określo-
nych w orzeczeniu o niepełnosprawności lub 
kształceniu specjalnym. 

W roku szkolnym 2013/2014 w klasach
I-III szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Serock realizowany jest 
projekt wspierający rozwój uczniów pt. „Szko-
ła na 6” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej Priorytet IX Rozwój wykształce-
nia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziała-
nie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych. 

W szkołach prowadzone są następujące 
rodzaje zajęć:

- zajęcia logopedyczne; dla 80 uczniów 
w 21 grupach, 

- gimnastyka korekcyjna; dla 115 uczniów 
w 15 grupach,

- zajęcia dla dzieci mających trudności 
w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dys-
leksją; 81 uczniów w 17 grupach,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdo-
bywaniu umiejętności matematycznych;
31 uczniów w 4 grupach,

- zajęcia rozwijające zainteresowania 
dzieci uzdolnionych matematycznie i przy-
rodniczo; 42 uczniów  w 6 grupach.   

Zajęciami zostało objętych 349 uczniów 
w czterech szkołach podstawowych: w Szkole 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Se-
rocku, w Szkole Podstawowej im. J. Szaniaw-
skiego w Jadwisinie, w Szkole Podstawowej 
im. Wojska Polskiego w Zegrzu oraz w Szko-
le Podstawowej im. Witolda Zglenickiego 
w Woli Kiełpińskiej. Zajęcia odbywają się 
w grupach liczących od 3 do 8 uczniów w za-
leżności od specyfiki zajęć. Do prowadzenia 
zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne, 
sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogra-
mowanie, sprzęt sportowo – rekreacyjny. 

27 listopada 2013 r. gmina Miasto i Gmi-
na Serock otrzymała Certyfikat i tytuł „Samo-
rządowy Lider Edukacji” w Ogólnopolskim 
Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikaty trafiły do tych jednostek, 
które w opinii ekspertów – wyróżniają się 
osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, 
propagowaniem wysokich standardów edu-
kacyjnych oraz za wartościowe inicjatywy 
w sferze lokalnych działań edukacyjnych.

Dyrektor 
Alicja Melion

Dnia 14.02.2014 odbyło się podsumowa-
nie Gminnego Projektu edukacyjnego „Tu-
wim”. Organizatorem i pomysłodawcą była 
biblioteka  Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. 
W projekcie wzięli udział uczniowie klas II-
-III ze wszystkich szkół podstawowych z te-
renu gminy. Od października uczniowie pod 
opieką nauczycieli realizowali zadania zgod-
nie z regulaminem projektu.

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Maria 
Jacak życząc uczestnikom wspaniałych wrażeń. 
Gości powitał Dziecięcy Zespół „Violinki”, któ-
ry zaprezentował się w utworach: „Diabełki”, 
„Mój przyjaciel Muchomor” i „Turum burum”. 

Jednym z zadań było wykonanie prac 
plastycznych do ulubionych wierszy. Najlepsi 
zdobyli nagrody i wyróżnienia:

I miejsce Julia Szymańska SP Serock, Ni-
kola Maciąg SP Zegrze

II miejsce Maja Sochacka SP Jadwisin, Pa-
trycja Wojtkowska SP Serock

II miejsce Julia Przybysz SP Wola Kiełpiń-
ska, Wiktoria Dyoniziak SP Wola Kiełpińska

Wyróżnienie: Zuzanna Wnukowska SP 
Jadwisin, Bartłomiej Szymańczyk SP Serock, 
Adrian Sujkowsk SP Wola Kiełpińska, Zuzan-
na Łukasik SP Zegrze, Oskar Majewski SP Ja-
dwisin, Gracjan Sakson SP Zegrze.

Kolejne zadanie to wykonanie plakatu do 
wylosowanego wiersza. Tym razem najcie-

kawszą pracę wykonali uczniowie ze szkoły 
z Jadwisina i Woli Kiełpińskiej.

 W prezentacji artystycznej zaskoczyły 
nas wszystkie szkoły, lecz komisja konkurso-
wa przyznała :

I miejsce SP Jadwisin i SP Serock
II miejsce S P Zegrze i SP Wola Kiełpińska
W przerwie wspaniałej zabawy na 

uczniów czekał słodki poczęstunek ufundo-
wany przez Radę Rodziców Szkoły Podsta-
wowej w Jadwisinie.

Jednym z najtrudniejszych zadań był te-
leturniej  wiedzy  1 z 12, który dotyczył życia 
i twórczości  J. Tuwima. Wszyscy uczniowie 
wykazali się ogromną wiedzą.  Jury przyznało 
trzy  równorzędne pierwsze miejsca: 

Marta Trawczyńska SP Jadwisin
Kacper Stępkowski  SP Serock
Adrian Roman SP Zegrze
Nagrodę główną Gminnego Projektu 

edukacyjnego „Tuwim” zdobyli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Serocka.

Gratulujemy.
Udział w projekcie to dla uczniów wspa-

niała zabawa połączona ze zdobywaniem wie-
dzy o Julianie Tuwimie. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim uczestnikom za zaangażowanie 
i miłą atmosferę podczas spotkania. Szczegól-
ne podziękowania kierujemy dla nauczycieli, 
którzy przygotowali uczniów i wzięli udział 
w projekcie edukacyjnym „Tuwim”.

Agata Dutkiewicz

Projekt edukacyjny „Tuwim”
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Ponad 500 zawodników zmierzy się ze 
sobą nawzajem i własnymi celami podczas 
pierwszej w tym regionie imprezy triathlo-
nowej. Bieg, pływanie, dystans na rowerze 
– wszystkie trzy elementy tych wymagających 
zawodów zostaną zrealizowane w niezwykłej 
scenerii miasta Serock. Impreza odbędzie 
się 15 czerwca 2014 roku, zapisy ruszają już
10 marca na stronie www.triathlonserock.pl!

Dlaczego ludzie z żelaza? Triathlon jest 
kombinacją pływania, kolarstwa i biegania. 
Zawodnik kolejno płynie, jedzie na rowerze 
i biegnie, a czas końcowy obejmuje rów-
nież zmianę stroju sportowego. 15 czerwca 
2014 roku około 500 zawodników podejmie 

wyzwania na dwóch dystansach. 1/2 IRON-
MAN to 1,9km w wodzie, 90km na rowe-
rze i 21,097 km biegu, natomiast dystans 
1/4 IRONMAN obejmie pływanie na trasie 
0,95 km, 45 km kolarstwa oraz 10,55 km bie-
gu. W tym roku wyzwanie podjęło też miasto 
Serock – gospodarz zawodów.

„Trasa Triathlonu Serock 2014 rozegra się 
w malowniczej scenerii. Startujemy z miejskiej 
plaży, następnie podbiegniemy na średniowiecz-
ny, brukowany rynek otoczony stylizowanymi 
kamienicami. Tu umieszczona będzie strefa 
zmian. Pętle rowerowe prowadzą po dobrym as-
falcie. Trasa biegowa zostanie zrealizowana nad 
samym jeziorem Zegrzyńskim pośród drzew. 
Dodajmy do tego wspaniałą czerwcową zieleń, 
piękne słońce i doping kibiców!” – podkreśla za-
lety miejsca Marcin Fabiszewski, organizator 
zawodów i trener triathlonistów.

Zapisy dla uczestników ruszają już
10 marca przez stronę internetową wyda-

rzenia. W pierwszym okresie (do końca 
marca) będzie można kupić pakiet startowy 
w promocyjnej cenie. Zawody rozpoczną się
15 czerwca 2014 r. o godzinie 8.00, a cere-
monię wręczenia nagród zaplanowano na 
godzinę 15.00. Wieczór wcześniej odbędzie 
się Pasta Party dla zawodników. Organizato-
rem wydarzenia są Urząd Miasta Serock oraz 
Friends of Sports, partnerem Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Serocku.

Triathlon, choć jest dyscypliną sportową 
dla najsprawniejszych, zyskał w ostatnim cza-
sie w Polsce ogromną popularność. Zawody 
gromadzą zwykle setki uczestników i rzesze 
kibiców, którzy z podziwem dopingują ludzi 
z żelaza. W czerwcu podczas zawodów w Se-
rocku z pewnością nie będzie inaczej. Orga-
nizatorzy Triathlonu Serock 2014 spodziewa-
ją się ponad 500 uczestników, którzy podejmą 
to wyzwanie! Koniecznie sprawdź więcej in-
formacji na stronie: www.triathlonserock.pl!

Ludzie z żelaza odwiedzą Serock!
Zapraszamy na Triathlon 2014!

 Ponad 600 wykonawców z całego Ma-
zowsza w dniach 24-25 stycznia 2014 roku 
wzięło udział w finałowym przesłuchaniu
VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędo-
we Serce Mazowsza”. Po przesłuchaniach 
w Garwolinie, Zegrzu, Sokołowie Podlaskim, 
Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Warsza-
wie, Sulejówku, Wołominie, Górze Kalwarii, 
Węgrowie, Kałuszynie i Mrozach, wyłonieni 
zostali laureaci, którzy wzięli udział właśnie 
w koncercie finałowym w Siedlcach.

Duże sukcesy odnieśli w Siedlcach artyści 
z gminy Serock:

W kategorii klas IV – VI:
Wyróżnienie: Anna Życińska – Klub 

Sukcesy serockich artystów

Niezmiernie miło jest nam poinfor-
mować, że rozmowy i starania działaczy
K.S. Sokół Serock i pracowników OSiR Se-
rock z przedstawicielami Legii Warszawa 
przyniosły efekt w postaci nawiązania ofi-
cjalnej współpracy Sokoła Serock z Legią 
Warszawa. „Klub Przyjaciel, oprócz licznych 

przywilejów, takich jak dostęp do wiedzy 
na temat systemu szkolenia Legii Warsza-
wa, współpracy w zakresie promocyjnym, 
marketingowym oraz biznesowym, otrzyma 
także prawo do posługiwania się w oficjal-
nych komunikatach tytułem Klubu Przyja-
ciela Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa.” 

- można przeczytać na oficjalnej stronie in-
ternetowej Legii Warszawa.

Jest to niewątpliwie duży krok naprzód 
ku dalszemu systematycznemu rozwojowi 
sekcji sportowych K.S. Sokół Serock i Sokoła 
OSiR Serock.

OSiR Serock

K.S. Sokół Serock
- Klub Przyjaciel Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa!!!

Zbliżająca się rocznica urodzin wielkiego 
Polaka – Mikołaja Kopernika była okazją do 
obchodów Święta Patrona Szkoły Podstawo-
wej w Serocku. Otwarcia uroczystości doko-
nała dyrektor szkoły p. Krystyna Affek, wita-
jąc społeczność szkolną i zaproszonych gości: 
zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
p. Józefa Zająca, dyrektora Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli p. Alicję Melion oraz dy-
rektora Gimnazjum im. Romualda Traugutta 
w Serocku p .Małgorzatę Szczerbę.

W swoim wystąpieniu dyrektor Affek 
zwróciła szczególną uwagę na postać patro-
na szkoły zadając jednocześnie pytanie, czy 
jest to dobry autorytet dla współczesnej mło-
dzieży. Odpowiedź była oczywista. Wybitny 
człowiek nieustannie dociekający prawdy, 
niepoddający się konwenansom, odważnie 
głoszący wyniki swoich kontrowersyjnych 
odkryć, to dobry wzór do naśladowania dla 
młodych, odkrywających świat ludzi. 

W nastrój epoki kopernikańskiej wprowa-
dzili zebranych uczniowie klasy VIa, którzy pod 
opieką wychowawczyni p. Agnieszki Murzy-
-Rzewnickiej przygotowali ciekawy program 
artystyczny poświęcony życiu i dorobkowi 
naukowemu wielkiego astronoma. Widowi-
sko sceniczne uświetnił chór pod dyrekcją p. 
Mariana Różyckiego, występ utalentowanego 

małego pianisty – Wiktora Sommera z klasy 
IIb, który wykonał Mazurka a-moll F. Chopina 
oraz tańce dziewcząt z klasy VIa, pod opieką p 
Barbary Klik. Po występach wszyscy mogli się 
poczęstować słodkimi pierniczkami.

Z okazji Święta Patrona odbyło się wiele 
działań popularyzujących sylwetkę astronoma. 
W obszerny projekt zaangażowani byli wszyscy 
nauczyciele  i uczniowie. Nad prawidłowym 
przebiegiem działań czuwała p. dyrektor Barba-
ra Pszczoła, p Kamila Mosak i p Katarzyna Tu-

 Wszystkie prace plastyczne i literackie 
zostały wyeksponowane na szkolnych ko-
rytarzach. Uczennice z klasy VIc: Zuzanna 
Tulin i Natalia Szachna zostały laureatkami 
konkursu plastycznego i literackiego, zorga-
nizowanego przez Szkołę nr I im. Mikołaja 
Kopernika w Mińsku Mazowieckim.

Kulminacyjnym punktem uroczystości 
było wręczenie pamiątkowych statuetek – 
„Kopernikówek” uczniom, którzy otrzymują 
najwyższe noty w nominacjach w 9 szkolnych 
kategoriach.

Najlepszym matematykiem został Woj-
ciech Ziobro z klasy VIa.

Najlepszą polonistką została wybrana Na-
talia Szachna z klasy VIc.

Najlepszym muzykiem została Katarzyna 
Lipska z klasy VIa.

Najlepszy informatyk – Jakub Zulczyk 
z klasy VIb.

Najlepszy sportowiec – Mateusz Przybysz 
z klasy VIb.

Najlepszy historyk – Maria Matuszewska 
z klasy VIa.

Najlepszy poliglota – Anna Jelonek z kla-
sy VIa.

Najlepszy plastyk – Karolina Bartnikow-
ska z klasy VI a.

Najlepszy przyrodnik Magdalena Sobiech 
z klasy VIc.

Patronat tak wielkiego człowieka zobo-
wiązuje uczących w tej szkole, aby tak jak on 
stawiali sobie wymagania, realizowali pasje, 
dążyli do wszechstronności.

 Dlatego cieszymy się, że wielu z nich  od-
nosi znaczące sukcesy naukowe i sportowe, 
z dumą reprezentując i rozsławiając imię na-
szej szkoły.

Szkoła Podstawowa w Serocku

lin,  oraz p Edyta Łagowska, p. Dorota Krzacz-
kowska, p. Agnieszka Marjańska,p. Katarzyna 
Humięcka i p. Monika Melnicka- Bachańska.

 Uczniowie z klas 0 robili oryginalne pier-
niczki toruńskie. 

Klasy I wykonały tort dla Mikołaja Ko-
pernika. Uczniowie klas III popisywali się 
wiedzą o patronie. 

Czwartoklasiści próbowali swoich sił na 
polu poetyckim ,układając rymowanki. Ucznio-
wie klasy Va zaprezentowali swoim kolegom 
dokonania Mikołaja Kopernika i ich wpływ na 
rozwój nauki. Klasy VB i Vc wykonali pracę pla-
styczną „Układ Słoneczny”. Szóstoklasiści przy-
gotowali prezentacje multimedialne „Mikołaj 
Kopernik – człowiek renesansu”.

Radek Gronczewski i Kuba Gawlik zostali 
Laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady z ma-
tematyki „Pionier”.  Zajęli 1 miejsca w kraju 
każdy w swojej kategorii wiekowej. 

Ponadto nasi uczniowie uzyskali trzy 
wyróżnienia: Maks Majko z klasy V oraz 
Marcel Misiura i Kuba Wilisz z klasy Ib 
gimnazjum.Tytuły Laureata i wyróżnienia 
przyznawane są przez Instytut Rozwoju 
Oświaty.

To kolejny sukces naszych uczniów w za-
wodach matematycznych. Jak widać lista na-
grodzonych i wyróżnionych staje się coraz 
dłuższa. To efekt tego, że wiedza przekazywa-
na w szkole jest dobrze przyswajana a ucznio-
wie dzięki swoim zdolnościom potrafią z niej 
efektywnie korzystać.

Chłopcy, serdecznie Wam gratulujemy 
i cieszymy się razem z Wami.

Agnieszka Kamińska 

Kolejny sukces uczniów Zespołu Szkół w Zegrzu
w konkursie matematycznym

Święto Szkoły Podstawowej
 im. M. Kopernika w Serocku

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 
w Zegrzu, opiekun: Wiktor Brzuchacz,

II miejsce: Zespół Kantyczki: Katarzy-
na Lipska, Julia Pawlak, Paulina Śledziewska 
– Ośrodek Kultury w Serocku, opiekun: Mo-
nika Misiura

W kategorii gimnazja:
Wyróżnienie: Klaudia Krawczyk (śpiew), 

Maja Radomska (fortepian) – Ośrodek Kultu-
ry w Serocku, opiekun: Maja Radomska

W kategorii chóry:
Wyróżnienie: Chór z Woli Kiełpińskiej, 

dyrygent: Karol Krawczyk
Gratulujemy!

Redakcja
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Dużym zainteresowaniem cieszą się wy-
kłady dr. Sławomira Jakubczaka o historii 
miejscowości gminy Serock, organizowane 
w ramach projektu „Historia miejsc i ludzi - 
budowa i kształtowanie tożsamości lokalnej”. 
W szóstym spotkaniu, które 22 lutego odbyło 
się w Gąsiorowie udział wzięło blisko trzy-
dzieści osób – mieszkańców i sympatyków 
wsi leżących po drugiej stronie Narwi. 

Kolejne spotkanie z historią

Autor spotkania opowiedział o historii 
Gąsiorowa, wspomniał o znajdującym się nie-
gdyś na jego terenie cmentarzu ewangelickim, 
przybliżył zgromadzonym historię Nowej Wsi, 
Kani Nowej, Kani Polskiej i Cupla. Dużo uwa-
gi poświęcił kościołowi w Popowie – do para-
fii której należą mieszkańcy tamtych terenów. 
Z wielką uwagą uczestniczący w spotkaniu 
oglądali stare mapy, fotografie, a w drugiej czę-
ści spotkania – dzielili się swoimi historiami 
i ciekawostkami o pobliskich terenach.

Przed nami jeszcze cztery spotkania. Najbliż-
sze – 29 marca w Woli Kiełpińskiej – tym razem 
zaczniemy od wizyty w kościele parafialnym, 
by potem przenieść się do remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Kolejne spotkania odbędą się 
w Dębem, Stanisławowie i Serocku. O terminach 
i miejscach spotkań będziemy informować tra-
dycyjnie poprzez plakaty na stronie www.miasto.
serock.pl oraz w Informatorze Gminy Serock i na 
tablicach gminnych. Zapraszamy. 

Agnieszka Woźniakowska


