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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK

Serockie przedszkolaki
witały w Serocku wiosnę

Reprezentacje wszystkich grup Przedszkola Samorządowego w Serocku oraz „zerówki” przepędzały 21 marca z Serocka zimę, której 
uosobieniem były niesione przez dzieci Marzanny. Rzucone z serockiego molo do Narwi i uroczyście pożegnane odpłynęły wraz z chłodem, 
mrozem i śniegiem. Gotowe do powitania wiosny przedszkolaki, kolorowo wystrojone w wianki i kotyliony, powiewające bibułkowymi kwiat-
kami i wstążeczkami cieszyły się słonkiem i sprzyjającą spacerowi pogodą.
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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:

Sylwester Sokolnicki

 Burmistrz
Miasta i Gminy Serock

Swieta Wielkanocne 
wyznacza pierwsza wiosenna pełnia księżyca.

Niech te świąteczne dni skoncentrują się
wokół wiosennej nadziei,
niosąc spełnienie i odpoczynek. 
Niech przy rodzinnym stole nie zabraknie 
serdeczności, bliskości i wdzięczności,
a przekazywane życzenia spełnią się
w najbliższym czasie.

Radosnych świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. 

,
,

Przyszła wiosna, a to znaczy, że zaczynamy odliczać dni do sezonu letniego, w którym…oj, 
będzie się działo. Oprócz przedsięwzięć, które wpisały się już w tradycyjny kalendarz imprez, 
czeka nas ogromne przedsięwzięcie – Triathlon Serock – 15 czerwca. Ruszyły zapisy i w tej 
chwili mamy już ponad 200 chętnych. Tętnią życiem również serockie inwestycje – na plaży 
miejskiej trwają prace związane z modernizacją nabrzeża, zmodernizowane zostanie również 
boisko przy szkole podstawowej w Serocku, a mieszkańców Dębego ucieszy informacja o budo-
wie kładki nad drogą wojewódzką 632W. 

Ruszyła rekrutacja do serockich przedszkoli, prosimy zainteresowanych rodziców o zapo-
znanie się z jej zasadami. Kolejną ważną informacją jest uruchomienie połączenia do SKM 
Legionowo w ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej. Ponadto w niniejszym numerze 
Informatora – dużo o sporcie i kulturze. Zapraszamy do lektury.  

Redakcja
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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Artur Borkowski 
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Aktualności
PRZERWY W DOSTAWIE 
WODY DLA MIESZKAŃCÓW 
STASIEGO LASU
I BOROWEJ GÓRY

W związku z dobiegajacymi do końca 
pracami związanymi z przebudową wodo-
ciągu w ulicy Długiej w Stasim Lesie i ul. 
Nasielskiej w Borowej Górze mogą nastąpić 
przerwy w dostawie wody dla mieszkańców 
zasilanych z ww. magistral. Obecnie prace 
polegają na przepinaniu węzłów bocznych 
odgałęzień oraz na przepinaniu przyłaczy po-
szczególnych odbiorców.

Zgodnie z uzgodnioinym harmonogra-
mem z wykonawcą prace w ulicy Długiej po-
winny zakończyć się do 31 marca br., a prace 
w ul. Nasielskiej do 30 kwietnia br.

Za utrudnienia przepraszamy.
http://www.wodociagiserock.pl

ŚCIĄGNIJ PROGRAM PIT 
- POMOŻESZ INNYM

Prawie 3 miliony złotych może zostać 
w powiecie, wspomóc nas, naszych bliskich 
i przyjaciół. Wystarczy przyłączyć się do 
naszej akcji! Mieszkańcy powiatu legio-
nowskiego mają możliwość rozliczenia PIT 
2013 przy użyciu specjalnego programu, 
przygotowanego przez Wydział Promocji 
Starostwa.

To pierwsza taka inicjatywa w Polsce 
podjęta przez władze samorządowe.

Program jest elementem kampanii pod 
hasłem „ZAPROCENTUJ W POWIECIE”, 

Pierwsze inwestycje w tym roku

Serock
przy Ratuszu Miejskim

 ul. Rynek 21
10 kwiecień 2014 r.
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ZBADAJ SWOJE PIERSI !!!
NZOZ GENEVA TRUST 

CENTRUM DIAGNOSTYKI I US�UG MEDYCZNYCH 
ZAPRASZA NA

BEZP�ATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

MAMMOBUS PRZYJE�D�A DO CIEBIE!!! 

W DNIU 2.04.2014 ROKU
W SEROCKU 

MAMMOBUS B�DZIE
USTAWIONY

NA RYNKU PRZY RATUSZU.

REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NR 
58 325 76 20, 58 325 76 21 

Bezp�atnymi badaniami mammograficznymi obj�te s� Panie 
 od 50 do 69 roku �ycia, które nie mia�y wykonywanych bada�

 w ci�gu ostatnich 2 lat. 

PRZYJD�
ZRÓB TO DLA SIEBIE ! 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
 Rolniczego, TZD Legionowo,

 oddział Serock informuje
że w dniu 20.05.2014r. (wtorek)
 w sali OSP w Woli Kiełpińskiej

odbędzie się  szkolenie uzupełniające

„STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY 
ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM,

Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU
MONTOWANEGO NA POJAZDACH

SZYNOWYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU 
STOSOWANEGO W KOLEJNICTWIE”.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem 
ważnego zaświadczenia potwierdzającego 
ukończenie szkolenia proszę o kontakt:  
Teresa Krzyczkowska 22 768 00 41, 
lub 602784727.

Koszt szkolenia 70 zł od osoby.
Ilość uczestników  szkolenia jest ograniczona 

- 30 osób. 

W dniu 26 lutego br. podpisana została 
umowa z firmą Roboty Ziemne-Budowlane 
Janusz Mróz z Legionowa na modernizację 
boiska sportowego przy Szkole Podstawo-
wej w Serocku. Wykonana zostanie nowa 
nawierzchnia z trawy syntetycznej z pełnym 
oliniowaniem dla boiska do piłki nożnej, 
siatkówki i piłki ręcznej oraz piłkochwytami 
z siatki polipropylenowej i profesjonalnym 
oświetleniem projektorowym. Ponadto w ra-

mach robót towarzyszących wykonane zosta-
nie nowe ogrodzenie terenu szkoły od strony 
ul. Pułtuskiej, które też będzie pełniło funkcję 
piłkochwytów. Jest to inwestycja o tyle ważna, 
bo oczekiwana przez młodzież i środowisko 
oświatowe od kilku lat. Przypomnieć należy 
w tym miejscu, że boisko to było pierwszym 
boiskiem o sztucznej nawierzchni (trawa 
syntetyczna) jakie powstało na terenie Miasta 
i Gminy Serock.

Termin zakończenia robót zgodnie 
z umową wyznaczony został na 20 czerwca 
2014 r. Koszt modernizacji boiska wyniesie 
blisko 355 tyś. zł. Inwestycja została zgło-
szona o dofinansowanie w kwocie 100 tyś. zł 
z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Mazowieckiego na 2014 rok”. Liczy-
my na pozytywne decyzje w tej kwestii.

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

której ideą jest wspieranie lokalnych Orga-
nizacji Pożytku Publicznego oraz potrze-
bujących mieszkańców, poprzez zachęcanie 
podatników do przekazywania swojego 1% 
podatków właśnie na ich rzecz. 

Darmowy program można ściągnąć ze 
strony internetowej powiatu www.powiat-le-
gionowski.pl. 

Starostwo Powiatowe w Legionowie

PO KRÓTKIEJ PRZERWIE 
WZNAWIAMY PORADY 
PRAWNE

Uprzejmie informujemy, że od dnia
25 marca w Ośrodku Pomocy Społecznej 
wznawiamy usługę w zakresie świadczenia 
porad prawnych. Z tej formy pomocy mogą 
korzystać osoby, które znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej spowodowanej m. in. wystę-
powaniem przemocy domowej i problemami  
opiekuńczo-wychowawczymi.

Porad udziela radca prawny Marcin Wy-
robek w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca w godz. 
16.00 - 19.00

KOLEJNE  ZAJĘCIA
DLA RODZIN

W dniu 15 marca w Ośrodku Kultury 
w Serocku odbyły się zajęcia plastyczne dla 
rodzin.

Sobotnie zajęcia plastyczne dla rodzin 
upłynęły pod znakiem dobrej zabawy i kre-
atywności. Tym razem tworzyliśmy arcy-
dzieła z chrupkowych klocków. Klocki kuku-

Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Referat 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
zaprasza w dniach od 1 do 14 kwietnia 2014 
roku do wzięcia udziału w akcji wiosennego 
sprzątania świata, która na stałe zagościła w na-
szym kalendarzu. Organizowanajest w ramach 
obchodów Światowego Dnia Ziemi 2014, który 
w tym roku wypada w okresie świątecznym.

Rozpoczęła się wiosna, przyroda budzi 
się do życia, ale niestety są miejsca, w których 
po stopieniu śniegu wyłoniły się śmieci. Za-

legające śmieci powodują zaburzenia funk-
cjonowania ekosystemów oraz szpecą nasz 
krajobraz. Sprzątając i dbając o czystość przy-
czynimy się do poprawy jakości gleb, wód. 
Podczas wiosennych spacerów będziemy mo-
gli podziwiać przyrodę i piękne krajobrazy. 

Celem akcji jest także budowanie świado-
mości ekologicznej naszego społeczeństwa oraz 
uświadomienie poczucia odpowiedzialności 
za środowisko naturalne. Zachęcamy wszyst-
kich do włączenia się w wiosenne porządki 

i posprzątania swojej okolicy. Zorganizowane 
grupy mieszkańców, dzieci, młodzież, wszel-
kie organizacje społeczne prosimy o kontakt 
z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, tel: 22 782-88-39 i 22 782-88-40, 
e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl, w celu 
ustalenia terminu oraz obszaru sprzątania.

Zapewniamy worki, rękawice i odbiór ze-
branych śmieci.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Będzie kładka w Dębem 
Nad drogą wojewódzką nr 632W w miej-

scowości Dębe powstanie funkcjonalne przej-
ście dla pieszych i rowerzystów w postaci 
kładki. Powstanie ona w miejscu, gdzie obec-
nie istnieje przejście dla pieszych w poziomie 
jezdni i schody betonowe. Przejście to jest 
szczególnie niebezpieczne z uwagi na jego lo-
kalizację na łuku drogi wojewódzkiej, gdzie 
po przeprowadzonych w latach uprzednich 
remontach jezdni, natężenie ruchu znacznie 
wzrosło. Kładka zapewni komfortowe, a przede 
wszystkim bezpieczne, połączenie pomiędzy 
obiema częściami wsi podzielonej przez dro-
gę wojewódzką. Głównym jednak czynni-
kiem przemawiającym za jej powstaniem było 
korzystanie z tego przejścia przez młodzież
w wieku ponadgimnazjalnym uczęszczającą 
do pobliskiego Zespołu Szkół w Komornicy 
(dawne TGW w Dębem).

Budowa kładki to inicjatywa władz gmi-
ny. Pod koniec 2009 roku podpisana została 
umowa o współpracy Miasta i Gminy Serock 
z Województwem Mazowieckim, na mocy 
której gmina na własny koszt wykonała do-
kumentację projektową, Województwo zaś 
za pośrednictwem Mazowieckiego Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, zobowiązało się do jej 

rydziane można kształtować, zgniatać, ciąć 
i formować. Można uzyskać praktycznie każ-
dy wymyślony przez siebie kształt. Poprzez 
delikatne nawilżenie powierzchni, elementy 
możesz ze sobą łączyć. Można je łączyć rów-
nież z innymi powierzchniami takimi jak: pa-
pier i tektura.

Prace jakie powstały z tego oryginalnego 
materiału można podziwiać na stronie www.
kultura.serock.pl

Wiosenne sprzątanie świata

realizacji. Pozwolenie na budowę uzyskane 
zostało 14 listopada 2011 r. Z uwagi na brak 
środków finansowych w budżecie MZDW, 
nie udało się zrealizować tej inwestycji, ani 
w roku 2012, ani w 2013, mimo składanych 
obietnic. Wobec takiej sytuacji nie mogliśmy 
pozostać obojętni. Pod koniec 2013 roku wła-
dze gminy ponowiły wystąpienia do organów, 
które zobowiązały się wybudować kładkę. Ku 
naszemu zadowoleniu,  inwestycja ta została 
ujęta w planie finansowym MZDW na rok 

2014. Cieszy nas ten fakt tym bardziej, że to 
„ostatni dzwonek” dla jej realizacji.

W dniu 4 marca br. ogłoszony został 
przez MZDW przetarg na budowę kład-
ki. Termin składania ofert upływa z dniem
19 marca br. Zgodnie z treścią przetargu, 
budowa kładki potrwa do połowy grudnia 
2014 r. Poniżej przedstawiamy wizualizacje 
opisywanego obiektu.

Referat Przygotowania
 i Realizacji Inwestycji

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR 
ZBRODNI KATYŃSKIEJ

13 kwietnia obchodzić będziemy Dzień 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - święto 
ustanowione dla uczczenia pamięci osób wy-
mordowanych przez NKWD na mocy decy-
zji naczelnych władz Związku Sowieckiego
z 5 marca 1940 roku. 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy oko-
licznościowej „Seroccy Katyńczycy”, w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Serock w dniach 5 - 17 
kwietnia.
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych w 2013 roku

XLVII sesja Rady Miejskiej w Serocku

W 2013 roku Miasto i Gmina Serock 
pozyskała około 5 milionów 650 tysięcy  zło-
tych z tytułu dofinansowania  realizowanych 
zadań, w formie dotacji i środków zewnętrz-
nych.

Na powyższą kwotę  składają się między 
innymi:

- środki unijne z Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych na dofinan-
sowanie zadania pn. „Dokończenie budowy 
ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu 
Zegrzyńskiego na terenach Gmin Nieporęt 
i Serock – wchodzących w skład Aglomeracji 
Serock, w celu przeciwdziałania degradacji 
krajobrazu i środowiska przyrodniczego na 
Mazowszu” z Indykatywnego Wykazu Indy-
widualnych Projektów Kluczowych współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu 
IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom 
i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka 
wodno – ściekowa”,

- środki unijne z Mazowieckiej Jednost-
ki Wdrażania Programów Unijnych na do-
finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa chodnika w pasie drogi gminnej 
nr 180416W w Wierzbicy” w ramach działa-
nia „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 
2007 – 2013,

- środki unijne w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego na realizację projektu pn.; 
„Przedszkole na 5” Priorytet IX Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach, Dzia-
łanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w systemie oświaty,

- środki unijne w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego na realizację  projektu systemo-
wego pt.: „Z nadzieją w przyszłość” w ramach 
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej, gdzie celem pro-
jektu było przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu,

- środki unijne w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na realizację projektu pt. „Szkoła na 
6”, Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach Działanie 9.1 ,,Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty” Poddziałanie 
9.1.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych”,

- środki z zakresu małych projektów 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokal-

nych strategii rozwoju” objętego PROW na 
lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn.: 
„Program rozwoju tenisa stołowego w gmi-
nie Serock”, którego celem było podniesienie 
jakości życie społeczności lokalnej poprzez 
realizację programu nauki gry w tenisa sto-
łowego.

- środki z Agencji Nieruchomości Rol-
nych w Warszawie na partycypację w kosz-
tach przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią w Jadwisinie oraz budowy 
budynku wielorodzinnego w Jadwisinie,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na zadanie pn. „Demontaż, od-
biór, transport i utylizacja wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Miasta i Gminy Serock 
w 2013 roku”,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na dofinansowanie realizacji 
zadań pn.: „Pielęgnacja pomników przyro-
dy na terenie gminy” i „Stoisko promocyjne 
– Dzień Ziemi 2013 w gminie Serock pod ha-
słem Nowe zasady na nasze odpady”,

- dotacja z Powiatu Legionowskiego na 
dofinansowanie organizacji  Święta Patrona  
Serocka św. Wojciecha pn.: „Wojciechowe 
świętowanie”.

Sporządziła
Monika Ordak

Skarbnik Miasta i Gminy Serock

W dniu 24 lutego 2014 r. odbyła się XLVII 
sesja Rady Miejskiej w Serocku.

Po przedstawieniu i przyjęciu porządku 
obrad, radni przystąpili do jego realizacji. 
Przewodniczący Rady oraz Burmistrz przed-
stawili informacje o swojej działalności mię-
dzy sesjami. Radni złożyli interpelacje i zapy-
tania, na które otrzymali odpowiedź ze strony 
Burmistrza.

W pierwszej kolejności została przedsta-
wiona przygotowana z inicjatywy Burmistrza 
uchwała w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar A.  W przyjętym planie w przeważają-
cej większości występują tereny przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową i usługi. Wystę-
pują również tereny leśne. Ponadto w planie 
zostały wskazane tereny zagrożone niskim 
poziomem wód, podsiąkaniem i zalewaniem.  

Na terenach obok obwodnicy wskazano 

tereny przemysłu i usług w granicach określo-
nych w planie. Przez teren objęty ustaleniami 
planu uwidoczniono przebieg sieci napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych śred-
niego i wysokiego napięcia. Procedurze wyło-
żenia projektu planu do publicznego wglądu 
towarzyszyło znaczne zainteresowanie miesz-
kańców oraz przedsiębiorców, którzy zarówno 
osobiście jak i telefonicznie zasięgali informacji 
z Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Se-
rocku. Również w trakcie publicznej debaty, 
która odbyła się 11 grudnia 2013r. z udziałem 
mieszkańców oraz radnych (P. Marka Biliń-
skiego oraz P. Włodzimierza Skośkiewicza) 
działający w imieniu Burmistrza urzędnicy 
oraz autor projektu planu udzielali odpowie-
dzi na zadawane pytania. Przedstawiony przez 
Burmistrza projekt planu uwzględnił ocze-
kiwania mieszkańców. W trakcie wyłożenia 

projektu planu złożono uwagi, z których tylko 
jedna nie została uwzględniona. Przystępując 
do głosowania nad przedłożonym przez Bur-
mistrza projektem planu radni podjęli ww. 
uchwałę przy 10 głosach za, od głosu wstrzy-
mało się 5 członków Klubu Radnych „Porozu-
mienie i Dialog.”

W związku ze zmianą przepisów ustawy 
o systemie oświaty, w tym wprowadzeniem 
nowych zadań i kompetencji dla gminy w za-
kresie wychowania przedszkolnego, Rada 
Miejska dokonała zmian w statucie Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w celu dostoso-
wania go do aktualnego stanu prawnego i po-
trzeb wykonywania nowych zadań.

Radni podjęli także z inicjatywy Burmi-
strza uchwałę w sprawie wydania opinii do 
projektu planu aglomeracji przedłożonego 
przez Sejmik Województwa Mazowieckie-
go. Gminy wchodzące w skład aglomeracji 

Nowa ustawa o funduszu sołeckim
20 maraca 2014 r. weszła w życie nowa 

ustawa o funduszu sołeckim. Wiemy, że 
fundusz sołecki sprawdził się w praktycz-
nym działaniu i spowodował ożywienie ak-
tywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa 
eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie 
do tej pory posiadała. W nowej ustawie po-
jawiły się zapisy, które umożliwiają między 
innymi:

- realizację wspólnych projektów z inny-
mi sołectwami i możliwość realizacji fundu-
szu sołeckiego przez mieszkańców, poza tere-
nem swojego sołectwa,

- możliwość korekty, przyjętych przez ze-
branie wiejskie, zadań do października w ro-
ku budżetowym, oczywiście przez zebranie 
wiejskie,

- wprowadzenie zapisu zwiększającego 

o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do 
budżetu gminy poniesionych w ramach fun-
duszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwraca-
nych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpo-
wiednio 20%, 30% lub 40%.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na 
naszych internetowych stronach www.fundu-
szesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl.

źródło: www.kss.org.pl

zweryfikowały obszar i granice aglomeracji 
Serock. Wyznaczenie obszaru aglomeracji 
umożliwi inwestorowi pozyskanie środków 
zewnętrznych na realizację inwestycji związa-
nych z budową sieci kanalizacji.

Rada Miejska dokonała również z ini-
cjatywy Burmistrza zmiany uchwały w spra-
wie podziału gminy Miasto i Gmina Serock 
na okręgi wyborcze w wyborach do Rady 
Miejskiej oraz zmiany uchwały w sprawie 
podziału gminy Miasto i Gmina Serock 
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. Zmiany dotyczyły 
głównie uwzględnienia nowopowstałych 
ulic oraz uszczegółowienia numeracji ulic, 
których przebieg znajduje się w kilku okrę-
gach. Projekty uchwał zostały uzgodnione 
z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego 
w Warszawie.

Z inicjatywy Burmistrza radni podjęli 
uchwałę w sprawie taryfy za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywa-
nych z urządzeń wodociągowych będących 
w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu 
Wodociągowego na terenie gminy Miasto 
i Gmina Serock. Taryfa za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę została określona na 

poziomie 2,63 zł za 1m3 wody.  Cena wody 
uwzględnia 5% wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego i jest najniższą ceną 1m3 wody 
wśród gmin okolicznych. Uchwała została 
przyjęta przy 14 głosach za, 1 radny wstrzy-
mał się od głosu.

Podjęta została także z inicjatywy Bur-
mistrza uchwała dotycząca przejęcia zadania 
Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżące-
go utrzymania dróg powiatowych.  Burmistrz 
zwrócił się również do radnych o podjęcie 
dwóch uchwał w sprawie zaciągnięcia po-
życzki długoterminowej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki wodnej w Warszawie na realizację dwóch 
zadań inwestycyjnych: „Budowa sieci kana-
lizacyjnej z przepompownią ścieków w Sku-
biance” oraz „Budowa sieci wodociągowej 
w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance”. Do-
konano również zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na 
lata 2014-2021 oraz zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Serock w 2014 roku.   

W związku z uzyskaniem w 2013 r. 
dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych na zada-
nie dotyczące budowy kanalizacji gmina 
zrezygnowała z częściowego zaciągnię-

cia obligacji komunalnych. Zmiana WPF 
i zmiana w budżecie była spowodowana 
przede wszystkim koniecznością dokonania 
korekty kwoty długu i dostosowaniem spłat 
rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji 
do faktycznych zobowiązań z tego tytułu. 
Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, 
Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę na 
wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy 
Serock na 2015 rok środków stanowiących 
fundusz sołecki.

Rada Miejska w Serocku poprała stanowi-
sko Lokalnych Grup Działania z województwa 
mazowieckiego dotyczące wprowadzenia me-
chanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność, które umożliwi inicjowa-
nie i realizację lokalnych działań rozwojowych 
zwiększając jednocześnie poziom wydatkowa-
nia środków UE na obszarze gminy.

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 XLVII 
sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej
 i Spraw Prawnych

Rada Miejska w Serocku na posiedzeniu 
w dniu 24 lutego 2014 r. podjęła uchwałę 
w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę odbiorców zaopatrywanych z urzą-
dzeń wodociągowych będących w posiadaniu 
Miejsko – Gminnego Zakładu Wodociągowe-
go na terenie gminy Miasto i Gminy Serock.

Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
opracowano zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzanie ścieków oraz z przepisami wyko-
nawczymi do tej ustawy. Cenę i stawkę opłaty 

abonamentowej zawartej w taryfie określono 
na podstawie niezbędnych przychodów dla 
prowadzenia działalności w zakresie zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy 
Serock.

Kalkulując taryfę w kosztach nie uwzględ-
niono opłat amortyzacyjnych i umorzenio-
wych oraz zysku. Wartość niezbędnych przy-
chodów określono tylko w oparciu o koszty 
eksploatacyjne i utrzymanie, koszty zakupu 
wody oraz należności nieregularne.

Na terenie całej gminy uwzględniono jed-
ną taryfową grupę odbiorców.

Zaproponowana cena 1 m3 wody uwzględ-
nia 5% wzrost w stosunku do roku poprzed-
niego.

Wysokość opłaty stałej określono zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa 
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określe-
nia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie ta-
ryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz. U. 2006.127.886) w wysokości 
mniejszej niż 15% całości kosztów eksploata-
cji i utrzymania urządzeń wodociągowych.

www.wodociagiserock.pl

Od 1 kwietnia nowa taryfa za dostawę wody
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Nowy adres Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień 

Badania USG dla dzieci - ponownie!
W związku z ogromnym zainteresowa-

niem profilaktyką nowotworową Ambulans 
Fundacji Ronalda McDonalda już w czerwcu, 
po raz drugi w tym roku przeprowadzi bez-
płatne badania USG dla najmłodszych miesz-
kańców powiatu legionowskiego.

Ambulans Fundacji Ronalda McDonal-
da to jedyny tego typu pojazd w Europie. 
Jest to unikalna, mobilna stacja medyczna, 
składająca się z dwóch gabinetów lekarskich, 
wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultra-
sonograficzny. Badania mają na celu wykry-
wanie nowotworów lub innych nieprawidło-
wości wśród dzieci w wieku od 9 miesięcy 
do 6 lat.

Tegoroczne badania zaplanowane zo-
stały na początek marca i odbywać się będą 
w Legionowie, Łajskach i Serocku. Zapisy 

rozpoczęły się 26 lutego i miały trwać trzy 
dni, jednak liczba chętnych przerosła ocze-
kiwania organizatorów. Już w ciągu zaledwie 
dwóch godziny zapełnione zostało 200 miejsc 
z dodatkowymi 15 miejscami rezerwowymi. 
Zainteresowanie było tak duże, że przeciążo-
na centrala telefoniczna kilkukrotnie uległa 
awarii.

W związku z tym, że jest to jedyny taki 
pojazd w Polsce, oczekiwanie na jego przy-
jazd wynosi około półtora roku. Dodatkowo 
fundacja limituje jego częstotliwość tylko do 
1 razu w ciągu roku. Drugi termin programu 
„Nie nowotworom u dzieci” w tym roku uda-
ło się uzyskać tylko dlatego, że zrezygnował 
z niego Urząd Dzielnicy Praga – Południe. 
Dzięki naszym staraniom, to właśnie Powiat 
Legionowski, spośród wielu chętnych samo-

rządów, zajął miejsce warszawskiego urzędu. 
Badania odbędą się w dniach 24-26 czerwca 
2014 r., więc do dyspozycji mieszkańców bę-
dzie kolejne 200 miejsc.

W związku z sygnałami wadliwego dzia-
łania centrali, przy kolejnych zapisach zadba-
my o to, aby uniknąć takich sytuacji. Propo-
nujemy również, aby zapisów dokonywać 
zaraz po ich rozpoczęciu. Aby dać szanse na 
przebadanie większej liczby dzieci, zapisywa-
ne będą tylko te osoby, które nie wzięły udzia-
łu w marcowej edycji.

Szczegółowych informacji, dotyczących 
zapisów na czerwcową turę badań należy 
szukać na stronie www.powiat-legionowski.
pl. Pojawią się one pod koniec maja lub na 
początku czerwca tego roku.

źródło: powiat-legionowski.plInformacja dot. biletów miesięcznych
Lokalnej Komunikacji Autobusowej

Szanowni Państwo,
W związku z przejęciem od dnia 

03.03.2014 r. przez Miasto i Gminę Serock 
roli Operatora na trasie Serock – SKM Legio-
nowo – Serock informujemy, że:

• Ze względów technicznych zakup bile-
tów miesięcznych na trasie Serock – SKM Le-
gionowo – Serock w cenie 35 zł ulgowy i 70 zł 
normalny na miesiąc marzec będzie możliwy 

od dnia 03.03.2014 r. w kasie biletowej na 
Dworcu Autobusowym w Pułtusku, przedłu-
żenie na kolejne miesiące będzie mogło od-
bywać się u kierowcy autobusu.

• Wszystkie wykupione w lutym bilety 
miesięczne na miesiąc marzec na odcinku 
Serock – SKM Legionowo można będzie 
wymienić w kasie biletowej na Dworcu Au-
tobusowym w Pułtusku, przy jednoczesnym 

przeprogramowaniu em-karty oraz otrzymać 
zwrot nadpłaty.

• Osoby, które nie posiadają biletów mie-
sięcznych muszą pierwszy bilet miesięczny 
zakupić w kasie biletowej w Pułtusku.

• Wszelkich informacji na temat biletów 
miesięcznych Lokalnej Komunikacji Autobu-
sowej można uzyskać pod numerem telefonu:  
23 672-44-81 w. 18.

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 
2014 r. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, 
w którym dyżur pełni terapeuta Marek Grun-
wald  będzie się mieścił w Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Kościuszki 15 pok. Nr 3.

Dni i godziny przyjęć pozostają bez zmian 
– wtorek i czwartek 800 - 1700. 

W ramach Punktu Konsultacyjnego dzia-
ła Grupa Wsparcia: wtorek 1400-1700, czwar-
tek 900-1100. 

Zachęcamy również do korzystania 
z konsultacji psychologicznych i prawnych, 
które są udzielane w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej ramach Punktu Konsultacyjnego dla 

Osób Krzywdzonych w Rodzinie: • konsulta-
cje psychologiczne - 2 i 4 poniedziałek każ-
dego miesiąca w godz. 1600-1900, psycholog 
– Patrycja Wosik-Wesołkowska; • konsulta-
cje prawne - 2 i 4 wtorek każdego miesiąca 
w godz. 1600-1900, radca prawny – Marcin 
Wyrobek.

„O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju”
- projekt Powiatu Legionowskiego

Projekt dotyczy świadomego kształtowa-
nia ładu przestrzennego przy udziale admi-
nistracji, architektów i lokalnej społeczności. 
Jego celem  jest promocja nowoczesnych, 
ekologicznych i ekonomicznych technologii 
budowlanych, a także podtrzymanie lokal-
nych tradycji architektonicznych i urbani-
stycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Zalew Zegrzyński”, która obejmuje swoim 
zasięgiem powiat legionowski (Jabłonna, 

Nieporęt, Serock, Wieliszew), powiat woło-
miński (Radzymin, Dąbrówka) oraz powiat 
wyszkowski (Somianka).

Pierwsza konferencja zorganizowana 
zostanie 3 kwietnia br. i skierowana będzie 
do przedstawicieli władz lokalnych oraz ar-
chitektów i projektantów działających na te-
renie LGD.

GDZIE PO INFORMACJE 
Projekt uzyskał dofinansowanie w ra-

mach tzw. „małych projektów” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013. Więcej szczegółowych informacji 
na temat wszystkich działań realizowanych 
w ramach projektu „O architekturze w du-
chu zrównoważonego rozwoju” udzielają 
pracownicy Wydziału Planowania i Rozwo-
ju Starostwa Powiatowego w Legionowie, 
tel. 22 764 04 26, e-mail: fundusze@powiat-
-legionowski. 

Połączenie autobusowe na trasie
Serock - SKM Legionowo

Od marca 2014 r. gmina Serock przejęła 
rolę Organizatora połączeń autobusowych na 
trasie Serock – SKM Legionowo. 

W związku z powyższym z każdej miej-
scowości w gminie Serock do Legionowa 
(z przesiadką w Serocku) i z Serocka do Le-
gionowa zapłacimy za bilet jednorazowy: 
normalny 3 zł, ulgowy 1,50 zł, miesięczny: 
normalny 70 zł,  ulgowy 35 zł, i tak:

 - z Jadwisina do Legionowa za bilet jed-
norazowy normalny zapłacimy 3 zł, ulgowy 
1,50 zł, 

- gdybyśmy jechali np. z Marynina do 
Legionowa (konieczna przesiadka w Serocku 
lub Zegrzu, zależy czy jedziemy trasą I czy II)  
za bilet również  zapłacimy tylko raz w Mary-
ninie 3 zł lub 1,50 zł z tym, że w momencie za-
kupu musimy określić końcowy przystanek. 

Informujemy podróżnych korzystających 
z komunikacji lokalnej na terenie Miasta 
i Gminy Serock, że:

1) Uprawnionymi do korzystania z ulgo-
wych przejazdów autobusami komunikacji 
lokalnej na terenie Miasta i Gminy Serock są:

a) uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjalnych, ponadgimnazjalnych,

b) emeryci i renciści.
2) Uprawnieni do bezpłatnego korzysta-

nia z przejazdów autobusami komunikacji 
lokalnej na terenie Miasta i Gminy Serock są:

a) dzieci do chwili rozpoczęcia odbywa-
nia obowiązkowego nauczania w szkole pod-
stawowej,

b) inwalidzi I grupy inwalidztwa i towa-
rzyszący im opiekunowie oraz przewodni-
cy towarzyszący inwalidom zaliczanym do 
I grupy inwalidztwa.

Warunkiem korzystania z wyżej wymie-
nionych ulg oraz bezpłatnego korzystania 
z przejazdów autobusami komunikacji lo-
kalnej na terenie Miasta i Gminy Serock jest 
okazanie się dokumentem potwierdzającym 
istnienie podstawy do ich stosowania.

Opłaty za przewozyosób autobusami ko-
munikacji lokalnej na terenie Miasta i Gminy 
Serock reguluje Uchwała Nr 211/XXI/ 2012 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 
2012 r. 

Na dzień dzisiejszy nie wszystkie połącze-
nia tras obejmujących swym zasięgiem teren 
gminy są dostosowane do odjazdów autobu-
sów do Legionowa. Ponadto, od 9 marca 2014 
roku zostały zmienione godziny odjazdów 
pociągów SKM. Powyższa sytuacja jest nam 
dobrze znana, dlatego też poczynimy stara-
nia, aby dostosować rozkłady jazdy autobu-

sów tak, aby Lokalna Komunikacja Autobu-
sowa była bardziej funkcjonalna.

Istotnym jest, że każda zmiana rozkładu 
jazdy autobusu musi być poprzedzona zmia-
ną zezwolenia na wykonywanie regularnych 
przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym.  Przy zmianie rozkładu jazdy po-
ciągów  takie formalności nie są wymagane. 

Już po kilku dniach funkcjonowania 
można stwierdzić, że uruchomienie komu-
nikacji lokalnej z końcowym przystankiem 
w Legionowie spotkało się z dużym zadowo-
leniem wśród mieszkańców.

Aby podnieść poziom świadczonych 
usług, Urząd Miasta i Gminy w Serocku in-
formuje, że w okresie od 18 marca 2014 r. do 
19 kwietnia 2014 r. zostanie przeprowadzona 
ankieta dotycząca korzystania z komunikacji 
autobusowej na trasie Serock – Legionowo 
i na trasie Serock – Warszawa. 

W przypadku zgłoszenia się do Państwa 
ankietera prosimy o udzielenie rzetelnej od-
powiedzi.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki 
będą cennym źródłem informacji na temat 
komunikacji autobusowej na terenie Miasta 
i Gminy Serock.

Referat Spraw Obywatelskich

5 kwietnia 2014 r. w Wojskowej Specjali-
stycznej Przychodni Lekarskiej w Legionowie 
ul. Zegrzyńska 8 odbędzie się Biała Sobota. 
Tego dnia lekarze specjaliści w ramach bez-
płatnych konsultacji będą przyjmować pa-
cjentów w godzinach 10.00 - 14.00.

W ramach tzw. białej Soboty pacjenci będą 
mieli możliwość skorzystania z porad lekarzy 
wielu spacjalności. Konsultacje będą się odby-
wały w poradniach: ortopedycznej, osteoporozy, 
chirurgicznej, pulmonologicznej, urologicznej, 
laryngologicznej, ginekologicznej, okulistycz-

nej, stomatologii dla dzieci i dorosłych, protety-
ki stomatologicznej i ortodoncji.

Do poradni ortopedycznej, osteoporozy, 
chirurgicznej, pulmonologiczne, urologicz-
nej i laryngologicznej mile widziane będzie 
skierowanie. ZAPRASZAMY!!!

„Biała sobota” w Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej w Legionowie!

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
- nabór wniosków

Szanowni Państwo,
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 

finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim 
stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne 
stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 28 marca br. Szcze-
gółowe informacje znajdują się w załączonych 
materiałach oraz na stronie: http://www.spes.org.
pl/stypendia. Wnioski przyjmujemy wyłącznie 
w postaci elektronicznej, do dostępnej w Inter-

necie bazy danych. Prosimy pracowników służb 
społecznych o pomoc w dotarciu do najbardziej 
potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom 
nie posiadającym dostępu do komputera czy in-
ternetu, w wypełnieniu formularza wniosku.
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Pedagog specjalny w Zespole Szkół w Zegrzu 
W szkołach ogólnodostępnych prowadzo-

nych przez Miasto i Gminę Serock kształcą się 
także  dzieci niepełnosprawne oraz posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Szczególnie zróżnicowane potrzeby edukacyjne 
uczniów w tym zakresie występują w Zespole 
Szkół w Zegrzu, w związku z tym od 1 marca 
2014 r., jest tam zatrudniony, za zgodą organu 
prowadzącego, nauczyciel posiadający kwalifi-
kacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Dodatkowo zatrudniony w Zespole na-
uczyciel, będzie służył pomocą specjalistom 
i nauczycielom w:

- prowadzeniu zajęć edukacyjnych,
- realizacji zintegrowanych działań i zajęć 

określonych w indywidualnych programach  
edukacyjno-terapeutycznym w doborze form 
i metod pracy z uczniami.

- prowadzeniu pracy wychowawczej 
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostoso-

wanymi społecznie oraz zagrożonymi niedo-
stosowaniem społecznym.

Ponadto pedagog specjalny może uczest-
niczyć w miarę potrzeb w zajęciach eduka-
cyjnych prowadzonych przez nauczycieli 
oraz może uczestniczyć w zintegrowanych 
działaniach i zajęciach, określonych w pro-
gramie, realizowanych przez nauczycieli 
i specjalistów.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

„Radosna szkoła” w Woli Kiełpińskiej
Miasto i Gmina Serock po raz kolejny 

otrzyma wsparcie finansowe w ramach Rzą-
dowego Programu „Radosna szkoła”. Środki 
na utworzenie placu zabaw otrzyma Szko-
ła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego, 
wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Planowany koszt utworzenia placu za-
baw wynosi 200.000,00 zł. z czego dotacja 

stanowi 100.000,00 zł., 50% wydatków po-
kryje gmina.

Szkoła planuje utworzyć plac zabaw dla 
dzieci najmłodszych. Będzie to miejsce, które 
zaspokoi naturalną potrzebę ruchu i zabawy 
u dzieci. Urozmaici pobyt w szkole i będzie sta-
nowiło łagodne wprowadzenie w naukę szkolną 
poprzez ruch na świeżym powietrzu. Wydatki 
na utworzenie placu zabaw obejmą: projekt za-

gospodarowania terenu, instalację sprzętu re-
kreacyjnego m.in. zestawu wieżowego, ścianki 
wspinaczkowej, huśtawki, mostu łańcuchowe-
go, równoważni i kładki, położenie bezpiecznej 
nawierzchni amortyzującej upadek, wykonanie 
trawnika, oraz tablicy informacyjnej.

Planowany okres realizacji zadania II - III 
kwartał 2014 r.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Serocku

Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych odbyły się w niedzielę, 
2 marca 2014 na serockim rynku. Poprzedzi-
ła je Msza święta o godzinie 11.00 w kościele 
pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie 
w Serocku, w intencji bohaterów antykomu-
nistycznego podziemia. W uroczystościach 
wzięli udział przedstawiciele samorządu 
serockiego, Stowarzyszenia „Żołnierze Ma-
zowsza”, serockich harcerzy należących do
13 Wodnej Drużyny Harcerskiej „Horn” 
w Legionowie oraz mieszkańcy.

Ustawą z dnia 3 marca 2011 roku został 
wprowadzony Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy wyklętych” obchodzony 1 marca 
– państwowe święto poświęcone pamięci żoł-
nierzy antykomunistycznego i niepodległo-
ściowego podziemia.

Dla wielu krajów, ludzi, organizacji –
II wojna światowa zakończyła się wraz z upad-
kiem hitlerowskiego totalitaryzmu. Dla Polski 
wówczas rozpoczęła się wojna z terrorem ko-
munistycznym. Członkowie Armii Krajo-
wej, Narodowych Sił zbrojnych, Wolności 
i Niezawisłości, Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego i innych 

Szukamy domu dla dwóch piesków
Szukamy domu dla bezdomnych dla dwóch piesków. Suczka zosta-

ła znaleziona w Zabłociu, jest średniej wielkości, nieufna i zalękniona, 
ale łagodna.Natomiast szczeniak jest dwumiesięcznym pieskiem, suczki 
znalezionej w Zabłociu. Jest bardzo pogodny, lubi się bawić, prawdo-
podobnie będzie dość sporym psem. Przypominamy, że osoby, które 
zaadoptują pieski, w ramach umowy będą miały zapewnione bezpłatne 
opieki usługi weterynaryjne tj. Pakiet szczepień przeciw chorobom za-
kaźnym i wściekliźnie, odrobaczenie, odkleszczenie i odpchlenie, zachi-
powanie oraz sterylizację/kastrację.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Referatem Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ok. nr 11, tel. 22 782 88 40 lub 
22 782 88 39.

Kolejna setka osiągnięta!
Urząd Miasta i Gminy w Serocku infor-

muje, iż w ramach akcji zachęcającej do za-
meldowania się na terenie Miasta i Gminy 
Serock, kolejny rekord został osiągnięty. Od 
dnia 18 lutego 2014 roku nasza gmina liczy 
już 13.200 mieszkańców! Laureatką kolejnej, 
okrągłej setki jest p. Olga Kłyszewicz, która 
zostanie uhonorowana specjalnie ufundowa-
ną nagrodą.

Informujemy jednocześnie, że w ciągu 
każdego roku, liczba mieszkańców naszej 

gminy wzrasta średnio o ok. 300 osób. W ro-
ku ubiegłym, na terenie miasta i na terenach 
wiejskich, zameldowało się 270 osób. Akcja 
trwa do końca tego roku. Na meldujących się 
czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
sponsorów z terenu gminy Serock. Przypomi-
namy, że w ramach prowadzonej akcji tj. od
1 marca 2010 roku nagrodziliśmy już 9 osób.

Największą grupą wiekową zamieszkującą 
na stałe gminę Serock są osoby w wieku od
19 do 40 roku życia. Znaczy to, że gmina Se-

rock jest odbierana przez ludzi młodych, za-
kładających rodziny, jako dobre, wygodne 
i przyjazne miejsce do życia. Cieszy nas, że nowi 
mieszkańcy, pochodzący spoza terenu gminy, 
doceniają rekreacyjne walory obszaru Serocka 
i nieskażoną, bogatą przyrodę oraz możliwości, 
jakie stwarza dobrze rozwinięta infrastruktura, 
dostępne urządzenia teletechniczne, dogodne 
połączenia drogowe oraz rezerwy terenów bu-
dowlanych i inwestycyjnych.

Referat Spraw Obywatelskich

Od bieżącego numeru Informatora będzie-
my zamieszczać zdjęcia psów, które w ostatnim 
miesiącu, jako bezdomne zostały odłowione 
z terenu naszej gminy i zawiezione do Schro-
niska dla bezdomnych zwierząt, w miejsco-
wości Chrcynno, z którym podpisana została 
umowa na zapewnienie im opieki. 

Ponieważ żaden z przekazanych do schro-
niska psów, nie miał obroży, ani nie był zaczipo-
wany, nie udało się ustalić ich właścicieli. Dlatego 
zamieszczamy zdjęcia, wraz z krótkim opisem – 
być może rozpoznają Państwo wśród nich swoje 
zagubione zwierzęta, a może po prostu będziecie 
Państwo zainteresowani ich adopcją.

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt z Referatem Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, (tel: 22 782 88 39 
i 22 782 88 40), Strażą Miejską w Serocku 
(tel 22 782 88 33, 603 873 290) lub bezpo-
średnio ze Schroniskiem (tel: 23 693 04 45, 
660 277 648)

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Serock
w schronisku w Chrcynnie

formacji wojskowych wciąż prowadzili walkę 
– konspiracyjną, cichą, trudną. Walkę o suwe-
renność, honor i elementarną sprawiedliwość 
– niemożliwą w systemie komunistycznym.

Uczczenie tego dnia jest wyrazem sza-
cunku dla żołnierzy powojennego podziemia 
za niezłomną postawę patriotyczną i niepod-

ległościową oraz konsekwentne stawianie 
oporu nieakceptowanemu przez społeczeń-
stwo ustrojowi. W ostatnich latach ta boha-
terska i trudna historia coraz częściej staje się 
przedmiotem zainteresowania instytucji pań-
stwowych i organizacji społecznych.

Redakcja

Pies Nestor ma ok. 8 lat. Odłowiony 
w dniu 23.02.2014 r. w Jadwisinie.

Suka Manna ma ok. 3 lat. Odłowiona 
w dniu 12.03.2014 r. w Woli Smolanej 13.

Suka Gerda ma ok. 2 lat. Odłowiona 
w dniu 13.03.2014 r. w Woli Smolanej -Pólki.
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SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 41 - WOLA KIEŁPIŃSKA

Mauzoleum hrabiów Krasińskich
W dawnych wiekach władcy, członkowie ich rodzin oraz możnowładcy, jako fundatorzy kościołów i ich dobrodzieje mieli prawo do godnego 
miejsca pochówku w świątyni. Również później wielcy właściciele dóbr ziemskich zastrzegali to sobie w akcie fundacji i nawet po zaostrzeniu 
przepisów dotyczących pochówków w kościołach z tego prawa korzystali. Najbardziej okazałą formą pochówku były kaplice grobowe i katakumby 
w kościołach, a ich posiadanie było elementem prestiżu, znakiem potwierdzającym wysoką pozycję społeczną. Takie miejsca stawały się swego 
rodzaju mauzoleum, tak jak kościół w Zegrzu dla Krasińskich herbu Ślepowron.

Rodzinny grobowiec Krasińskich, funkcjonujący  w ko-
ściele w Zegrzu w XVIII-XIX wieku, skoro to miejsce wybrał 
generał Wincenty Krasiński na tymczasowy pochówek swo-
jej żony Marii z Radziwiłłów, matki naszego wielkiego poety 
Zygmunta Krasińskiego. Kaplica grobowa nie była miejscem 
ogólnie dostępnym, dlatego informację o pochowanych 
w niej osobach stanowiły epitafia umieszczone we wnętrzu 
kościoła. Zespół tablic epitafijnych ozdobionych rodowymi 
herbami i dekoracją ornamentalną, a w kilku przypadkach 
także portretami, był skierowany do szerokiego kręgu 
odbiorców, nie tylko parafian. Treść napisu epitafijnego 
zawierająca  elementy biograficzne z dodatkami apologe-
tycznymi miała zadanie utrwalenia pamięci o zmarłych i ich 
zasługach. Koncepcja grobowca w formie katakumb   zosta-
ła następnie przeniesiona do kościoła w Woli Kiełpińskiej, 
podobnie jak zespół epitafiów. Niestety od ponad 30 lat  nie  
ma do katakumb dostępu, nie można więc sprawdzić kiedy 
nastąpiły ostatnie pochówki.

Szczęśliwie, mimo zniszczeń z dwóch wojen świato-
wych, w kościele w Woli Kiełpińskiej można podziwiać do-

Epitafium Karola Krasińskiego
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brze zachowany zespół epitafiów. Zostały one przeniesione 
z kościoła w Zegrzu w 1893 r., zdemontowane i przewiezio-
ne przez kamieniarza Mariana Siedleckiego z Karolina. Dziś 
są to jednak dzieła sztuki wyizolowane z kontekstu w jakim 
niegdyś funkcjonowały. Kościół w Zegrzu ufundował An-
toni Krasiński, kasztelan zakroczymski, zmarły 27 stycznia 
1762 r., który jako pierwszy przedstawiciel tej rodziny 
wszedł w posiadanie dużej części dóbr zegrzyńskich. Do 

cieja Radziwiłła, który zmarł w Konstancji 11 maja 1907 r. 
Sprowadzenie zwłok trwało dosyć długo bo pochowany zo-
stał dopiero 3 lipca w grobach rodzinnych w katakumbach 
kościoła parafialnego w Woli Kiełpińskiej. Olbrzymie epi-
tafium z różowego i czarnego marmuru wykonane zostało 
przez znanego rzeźbiarza Czesława Makowskiego. Jeszcze 
dłużej trwało sprowadzenie zwłok jego żony Jadwigi z Kra-
sińskich, która zmarła 21 stycznia 1913 r. w Rzymie, ale jej 
pochówku nie upamiętnia żadna tablica. 

Zestaw epitafiów uzupełnia tablica rodziny Xiężopol-
skich. Długoletni administrator dóbr Zegrze Antoni Xiężo-
polski ur. 15.01.1803 pochodził z województwa podlaskie-
go, pochowany został na cmentarzu zegrzyńskim, a jego 
żona Apolonia z Krasuskich, na Powązkach w Warszawie, 
ale dzieci ufundowały im też tablicę pamiątkową znajdują-
cą się w kościele w Woli Kiełpińskiej, a wcześniej w Zegrzu.

Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak

wystroju elewacji kościoła zegrzyńskiego nawiązuje sym-
bolicznie kartusz z herbem Krasińskich, umieszczony nad 
głównym wejściem kościoła w Woli Kiełpińskiej ufundowa-
nego przez Jadwigę i Macieja Radziwiłłów. 

Najstarsza tablica epitafijna poświęcona jest Anto-
niemu Krasińskiemu. Wykonana z czarnego marmuru, 
w obramieniu ze złoconej blachy w formie kartusza rokoko-
wego, zwieńczonego koroną, u dołu ozdobionego czaszką 
oraz herbem Ślepowron,  ufundowana została przez syna 
Kazimierza, oboźnego wielkiego koronnego 1763-1794, 
marszałka sejmu w 1782 r. Oboźny, zmarły 26.09.1802 r., 
był ważną postacią w dziejach rodziny Krasińskich, a od na-
zwy pełnionego przez niego urzędu tę linię rodu nazywano 
obozińską. On też zapewne ufundował tablicę poświęconą 
swojej pierwszej żonie Eustachii z Potockich zm. w 1764 r. 
Tablica w stylu przypomina poprzednią i ozdobiona jest 
nie tylko herbami, ale również symboliką religijną, książką 
oplecioną różańcem. Napis zawiera też ważne informacje 
genealogiczne m.in. o wcześnie zmarłych. Możliwe, iż dwa 
epitafia jego dwóch następnych żon nie zachowały się. 
Ostatnia, Anna z Ossolińskich zmarła wprawdzie w Warsza-
wie 25 czerwca 1809 r., ale pochowana została w Zegrzu. 
Ona była fundatorką epitafium męża, które otrzymało 
jednak później nowy bogatszy kształt. Miało to miejsce po 
śmierci jego syna Józefa Wawrzyńca. Oba epitafia są prosto-
kątne, z czarnego marmuru, w obramieniach z blachy mo-
siężnej z motywem dębowych liści. Zwieńczone są  owalny-
mi portretami malowanymi na blasze, a u dołu ozdobione 
kartuszami z herbem Ślepowron. Szczególnie imponujące 
jest epitafium Józefa Wawrzyńca hr. Krasińskiego, zmarłego 
w 1845 r. w Krakowie. Był on oficerem w okresie napoleoń-
skim; posłem na sejmy i kasztelanem senatorem z czasów 
Królestwa Polskiego, a w Powstaniu Listopadowym dowód-
cą 1 pułku Gwardii Narodowej warszawskiej. Zaprzyjaźnio-
ny był z Wincentym Krasińskim, dlatego po śmierci jego 
żony Marii z Radziwiłłów zmarłej w Warszawie 12 kwietnia 
1822 r. jej ciało zostało złożone tymczasowo w grobach 
Krasińskich w kościele w Zegrzu na okres pół roku to jest do 
czasu wybudowania dla niej kaplicy w Opinogórze. 

Skromniejsze są epitafia dwóch synów Józefa, któ-
re przypuszczalnie projektował  znany architekt Henryk 
Marconi.  

Stanisław właściciel dóbr Zegrze i oficer w Powsta-
niu Listopadowym zmarł w Warszawie 25 czerwca 1849 r.  
w czasie epidemii cholery, a jego pogrzeb był wielkim 
wydarzeniem. Z kościoła kapucynów do rogatek praskich 
odprowadzała go licznie zgromadzona rodzina, dziesiątki 
księży i przedstawicieli wszystkich konwentów zakonnych, 
a „mnóstwo osób wszelkiego stanu napełniało ulice, przez 
które orszak postępował, udając się nowym zjazdem na 
Pragę”.

Karol Krasiński, zmarły w 1870 r., był bliskim przy-
jacielem poety Zygmunta Krasińskiego i opiekunem jego 
rodziny. 

Nie ma natomiast śladu po odnoszącej się Marii z Kra-
sińskich Łubieńskiej zmarłej w 1862 r. w Paryżu, która we-
dług informacji podanych do prasy miała być pochowana 
w grobach rodzinnych w Zegrzu.

Na ścianie prezbiterium zamieszczone jest bogate epi-
tafium fundatora kościoła w Woli Kiełpińskiej księcia Ma-Epitafium Józefa Krasińskiego Epitafium Stanisława Krasińskiego

Epitafium Antoniego Krasińskiego

Epitafium Eustachego Krasińskiego

Epitafium Kazimierza Krasińskiego

Epitafium Xiężopolskich

Epitafium Macieja Radziwiłła
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Od 18 stycznia 2014 r. weszła w życie 
zmiana ustawy o systemie oświaty oraz in-
nych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r., która do-
tyczy zasad rekrutacji do publicznych przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych.

Na terenie gminy Miasto i Gmina Serock 
funkcjonują 3 publiczne przedszkola:

-  Samorządowe Przedszkole im. Krasnala 
Hałabały w Serocku, 

- Samorządowe Przedszkole w Zegrzu,
- Przedszkole w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz
4 oddziały przedszkolne zorganizowane 

w szkołach podstawowych, w tym: 2 oddziały 
przedszkolne w Szkole Podstawowej w Seroc-
ku, 1 oddział przedszkolny w Szkole Podsta-
wowej w Jadwisinie oraz 1 oddział przedszkol-
ny w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Do publicznego  przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej przyj-
muje się dzieci zamieszkałe na terenie danej 
gminy.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem dzieci 
5 letnie (ur. w 2009 r.) muszą mieć zapewnione 
miejsce do odbycia rocznego obowiązkowe-
go przygotowania przedszkolnego, a dzieci
6-letnie urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 
2008 roku, mają mieć zapewnione miejsce do 
kontynuowania wychowania przedszkolnego. 

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubie-
gać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/
oddziału przedszkolnego w szkołach, które 
prowadzą rekrutację dzieci z określonego 
rocznika.

Do oddziałów przedszkolnych zorganizo-
wanych w szkołach podstawowych rekrutacja 
będzie prowadzona dla dzieci 6 letnich, które 
kontynuują wychowanie przedszkolne oraz 
dzieci 

5 letnich, które będą  odbywać  roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Do przedszkola w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej pierw-
szeństwo  przyjęcia będą miały dzieci 5 i 6 
letnie objęte obowiązkiem przedszkolnym, 
w miarę wolnych miejsc, do przedszkola będą 
też przyjmowane dzieci młodsze.

W postępowaniu rekrutacyjnym do pu-
blicznych przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych na 
rok szkolny 2014/2015 obowiązują kryteria 
określone w ustawie o systemie oświaty tzw. 

kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone 
przez dyrektora przedszkola/szkoły podsta-
wowej w uzgodnieniu z burmistrzem tzw. 
kryteria samorządowe. Kryteria ustawowe 
mają jednakową wartość. Kryteria samo-
rządowe mają różną wartość punktową. 

Spełnianie kryteriów należy potwier-
dzić dołączając do wniosku niżej określone 
dokumenty. W przypadku niezłożenia do-
kumentów potwierdzających spełnianie kry-
teriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia 
okoliczności zawartych w oświadczeniu, ko-
misja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie 
uwzględnia danego kryterium. 

I etap postępowania rekrutacyjnego:
W przypadku większej liczby kandydatów 

niż liczba wolnych miejsc w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są 
pod uwagę następujące kryteria ustawowe: 

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodzi-

ców kandydata
4) niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata
5) niepełnosprawność  rodzeństwa kan-

dydata
6) samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Potwierdzeniem spełniania przez kandy-
data powyższych kryteriów jest:

• ad. 1. Oświadczenie o wielodzietności 
rodziny kandydata (wielodzietność rodzi-
ny – oznacza to rodzinę wychowującą troje 
i więcej dzieci)

• ad. 2, 3, 4, 5 Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełno-
sprawności lub o stopniu niepełnosprawności  
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.       
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze  zm.)

• ad. 6. Prawomocny wyrok sądu rodzin-
nego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wy-
chowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

• ad. 7. Dokument poświadczający obję-
cie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 135, ze zm.)

II etap postępowania rekrutacyjnego:
W przypadku uzyskania równorzęd-

nych wyników na I etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu 
tego etapu dane przedszkole, oddział przed-
szkolny nadal dysponuje wolnymi miejsca-
mi - w II etapie postępowania rekrutacyjne-
go brane są pod uwagę kryteria ustalone na 
mocy ustaleń dyrektorów przedszkoli oraz 
szkół podstawowych z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Serock   (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
Dz. U. z 2014, poz. 7). 

Kryteria patrz tabelki obok.

Potwierdzeniem  spełniania  przez kan-
dydata tzw. „kryteriów gminnych” są oświad-
czenia składane  pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej 
może żądać potwierdzenia okoliczności za-
wartych w oświadczeniu, w tym:

- może zwrócić się do burmistrza o po-
twierdzenie tych okoliczności. Burmistrz 
w tym celu korzysta z informacji, które 
zna z urzędu lub może zwrócić się do in-
stytucji publicznych o udzielenie tych in-
formacji.

W przypadku oświadczenia o samotnym 
wychowywaniu dziecka, może być ono zwe-
ryfikowane w drodze wywiadu, o którym 
mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza 
się na wniosek rodzica.

Rodzic może złożyć wniosek do nie wię-
cej niż trzech wybranych placówek, ze wska-
zaniem przedszkola/oddziału przedszkolnego  
pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru.

Wnioski są do pobrania na stronie inter-
netowej Miasta i Gminy Serock oraz w po-
szczególnych placówkach.

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów
przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

1. Oboje rodzice  kandydata/prawni opiekunowie 
pracują lub uczą się w trybie dziennym

20 pkt

2. Jeden rodzic/prawny opiekun kandydata   pracuje 
lub uczy się w trybie dziennym 

3 pkt

3. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata  
korzystali  ze świadczeń pomocy społecznej  
(świadczenia pieniężnego, pomocy  rzeczowej, 
posiłków) przyznanej decyzją, w okresie ostatnich  
6-miesięcy przed złożeniem  wniosku 

10 pkt

4. Obydwoje rodzice kandydata rozliczają się 
w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, wskazując  
w rozliczeniu  adres zamieszkania na terenie 
Miasta i Gminy Serock

9 pkt

5. Jedno z rodziców kandydata  rozlicza się 
w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, wskazując  
w rozliczeniu  adres zamieszkania na terenie 
Miasta i Gminy Serock

5 pkt

6. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego 
przedszkola 

4 pkt

1. Dziecko 5 i 6 letnie, które mieszka w obwodzie 
szkoły na terenie, której siedzibę ma oddział 
przedszkolny w szkole podstawowej / przedszkole  

25 pkt

2. Oboje rodzice  kandydata/prawni opiekunowie 
pracują lub uczą się w trybie dziennym

20 pkt

3. Jeden rodzic/ prawny opiekun kandydata   pracuje 
lub uczy się w trybie dziennym 

3 pkt

4. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata  
korzystali  ze świadczeń pomocy społecznej 
(świadczenia pieniężnego, pomocy  rzeczowej, 
posiłków)  przyznanej decyzją, w okresie ostatnich 
6-miesięcy przed złożeniem  wniosku 

10 pkt

5. Jedno z rodziców kandydata  rozlicza się 
w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, wskazując  
w rozliczeniu  adres zamieszkania na terenie 
Miasta i Gminy Serock

5 pkt

6. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, 
do której miałoby zostać przyjęte dziecko, 
w przypadku  przedszkola w Woli Kiełpińskiej 
rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego 
przedszkola

4 pkt

KRYTERIA REKRUTACYJNE
USTALONE DLA GMINY SEROCK

- DOTYCZĄCE SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
W SEROCKU I  SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA 

W ZEGRZU

KRYTERIA REKRUTACYJNE USTALONE DLA GMINY SE-
ROCK  - DOTYCZĄCE ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH

      W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PRZEDSZKOLA 
W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM 

W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ

Lp. Rodzaj czynności Termin Terminy postępowania 
uzupełniającego

1. Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji 
przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym 

17 do 23 marca 2014 r. 

2. Składanie wniosków wraz z załącznikami  w tym:
•  składanie wniosków wraz z załącznikami dla dzieci 

z roczników 2008 i 2009
•  składanie wniosków wraz z załącznikami dla dzieci 

z roczników 2010 i 2011

24 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. 

*24 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r.

*24 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r.

11 do 14 sierpnia 2014 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 kwietnia 2014 r. 21 sierpnia 2014 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  
przyjętych i  kandydatów  nieprzyjętych  

16 maja 2014 r. 28 sierpnia 2014 r.

5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata

do 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy 
przyjęcia 

do 7 dni od terminu  otrzymania 
pisemnego uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia  złożenia do dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, 
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE SEROCK
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Na ostatnim spotkaniu „Młodzieżowego 
Systemu Gotowania” postanowiliśmy przygo-
tować potrawę, którą znamy z tradycyjnych 
polskich domów. Pierogi ruskie kojarzą się 
nam z obiadem u babci i ciepłą rodzinną at-
mosferą. Tak bardzo spodobało nam się ta 
wizja, że zapragnęliśmy przywołać ten nie-
powtarzalny smak i zapach. Okazuje się, że 
nawet przy ich lepieniu można spędzić miło 
czas.  Wszystkich serocczan serdecznie zapra-
szamy do stworzenia własnej domowej piero-
garni i życzymy smacznego!

SKŁADNIKI:

Ciasto
• 3 szklanki mąki
• ¾ szklanki wrzątku
• ¼ szklanki zimnego mleka

mogą państwo znaleźć na naszej stronie inter-
netowej - www.projektmsg.pl.

Projekt prowadzony jest przez Funda-
cję Idea Rozwoju w ramach programu Rów-
nać Szanse a współfinansowany przez Polsko 
– Amerykańską Fundację Wolności.

Kaja Felczak, Kamila Borówka  

Farsz
• 1 kg ziemniaków
• 25 dkg sera białego półtłustego
• 2 cebule

WYKONANIE:

Ciasto: Ze wszystkich składników zagnieść cia-
sto aby było gładkie i rozwałkować. Kółka wy-
cinamy szklanką, bądź foremką do pierogów.
Farsz: Cebulę podsmażyć. Zagotowane ziem-
niaki przecisnąć przez praskę wraz z serem. 
Dodać cebulę i doprawić solą oraz pieprzem. 
Tak przygotowanym farszem nadziewamy 
ciasto. Gotowe pierogi wrzucamy do osolonej 
wody i gotujemy około 3 min po wypłynięciu.
Można podawać podsmażone z odrobiną ce-
bulki.

 
Serdecznie zachęcamy do śledzenia na-

szych odkryć kulinarnych, wszelkie informacje 

Sukces serockich gospodyń 
na Targach Turystycznych w Toruniu!!!

15 - 16 marca 2014 roku w Centrum Tar-
gowym „PARK” w Toruniu odbyła się IV edy-
cja Targów Turystycznych  „WYPOCZYNEK” 
2014 r. Stoisko z Serocka zostało nagrodzone 
statuetką za różnorodność, wystrój i produk-
ty regionalne Targom tradycyjnie towarzyszył 
TORUŃSKI FESTIWAL SMAKÓW, którego 
opiekunem merytorycznym był znawca kuchni 
staropolskiej – profesor Jarosław Dumasow-
ski. W tegorocznych targach wzięły udział pa-
nie z trzech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 

rogi, placki ziemniaczane, nalewki oraz domo-
we ciasta. Stoisko urozmaicały też propozycje 
świątecznych zajączków, kurczaczków i innych 
dzieł sztuki, wykonanych na szydełku lub tech-
niką decoupagu. Pyszne jedzenie oraz barwny 
wystrój stoiska przyciągały rzesze zwiedzają-
cych, którzy przy okazji degustacji smakowitych 

potraw, mieli możliwość zapoznania się z ofertą 
turystyczną naszej gminy.

Prezentacje kulinarne, degustacje i spo-
tkania ze znawcami tradycji kulinarnych 
przypomniały zwiedzającym smak polskiej 
kuchni regionalnej.

Anna Socha

gminy Serock – z Dosina, Marynina, Skubianki 
a także przedstawicielki  gospodarstw agrotury-
stycznych z Jadwisina, Łachy oraz Święcienicy. 
Serockie gospodynie przygotowały pieczywo na 
zakwasie, wędliny tradycyjne, bigos drwala, pie-

Też tam będziemy - Targi WIATR i WODA
Od trzeciego do szóstego kwietnia 2014 

roku w Warszawie trwać będzie coroczne wiel-
kie święto sportów wodnych – Targi Sportów 
Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA. Już po 
raz dwudziesty szósty na targach spotkają się 
przedstawiciele branży oraz miłośnicy spor-
tów wodnych Polski i zagranicy.    Tym razem 
jednak najpiękniejsze jachty, luksusowe łodzie 
motorowe, najszybsze skutery, nowoczesny 
sprzęt żeglarski i motorowodny podziwiać bę-
dziemy po raz pierwszy w nowym, wielofunk-
cyjnym obiekcie – na Stadionie Narodowym.

Targi WIATR i WODA to obok ekspozycji 
wystawców także ciekawe spotkania, prelek-
cje, warsztaty i pokazy. Wzorem lat ubiegłych 

i w tym roku podczas czterech dni targowych 
odbędzie się wiele interesujących wydarzeń dla 
miłośników sportów wodnych, rekreacji i po-
dróży. Podczas wizyty na targach warto będzie 
także wziąć udział w targowych konkursach, 
w których w tym roku do wygrania będą nie-
zwykle cenne nagrody.

Tradycyjnie pierwszy dzień Targów 
WIATR i WODA (3 kwietnia) w części zare-
zerwowany będzie dla przedstawicieli branży. 
Piątek (4 kwietnia) będzie dniem otwartym 
dla dzieci ze szkół podstawowych oraz mło-
dzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich. 
Zorganizowane grupy uczniów wraz z opie-
kunami będą mogły tego dnia wejść na teren 

targów bezpłatnie po uprzednim zarejestro-
waniu się. Też tam będziemy, zapraszamy na 
nasze stoisko! Odwiedź nas.

GODZINY OTWARCIA
czwartek, 3 kwietnia – godz. 11.00-14.00 

- (wstęp na targi zarezerwowany jest dla pu-
bliczności branżowej, zaproszonych gości 
i przedstawicieli mediów)

czwartek, 3 kwietnia – godz. 14.00-17.00
piątek, 4 kwietnia – godz. 10.00-18.00
sobota, 5 kwietnia – godz. 10.00-18.00
niedziela, 6 kwietnia – godz. 10.00-16.00
STADION NARODOWY, al. Księcia Jó-

zefa Poniatowskiego 1, 03–901 Warszawa
Redakcja

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
do odwiedzenia w dniu 4 maja 2014 roku 
Ekologicznego stoiska promocyjnego Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku, zorganizowanego 
pod hasłem „Dzień Ziemi 2014”. Organizo-
wane już po raz drugi stoisko to okazja aby 
m.in. przez prowadzone w stoisku konkursy 
ekologiczne – łamigłówki, quizy, wykreślan-

ki, wzbogacić swą wiedzę ekologiczną. Każdy, 
kto weźmie udział w konkursie otrzyma eko-
upominek czy ekologiczną torbę na zakupy.

Dodatkowo osoby, które w dniach 14 -30 
kwietnia dostarczą do Miejsko – Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i od-
biorą kupon, będą mogły w Ekologicznym 

stoisku promocyjnym „Dzień Ziemi 2014”, 
odebrać sadzonki drzew i krzewów. 

Kulinarnie Stoisko będą wspierać Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotują 
eko-smakołyki, pyszne ciasta i chleb ze smal-
cem.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa 

Ekostoisko – już po raz drugi na serockim rynku !!!

12 marca 2014 w serockim ratuszu od-
było się spotkanie konsultacyjne – warsztaty 
realizowane w ramach wniosku pt. „Strategia 
marki Jezioro Zegrzyńskie”.

W ubiegłym roku minęło 50 lat od mo-
mentu oddania do użytkowania Jeziora 
Zegrzyńskiego. Związek Gmin Zalewu Ze-
grzyńskiego podjął działania mające na celu 
uczczenie tej okrągłej rocznicy i wypracowa-
nie jasnej wizji rozwoju terenu położonego 
wokół zbiornika, realizując projekt p.n. „Silna 
marka Jeziora Zegrzyńskiego” sfinansowany 
z budżetu Związku Gmin Zalewu Zegrzyń-
skiego i programu PO RYBY 2007 – 2013. 

W roku 2014 Związek Gmin Zalewu Ze-
grzyńskiego podjął kolejne kroki dla pod-
niesienia atrakcyjności turystycznej obszaru 
Jeziora Zegrzyńskiego.

Spotkanie konsultacyjne zostało dofinan-
sowane z PROW na lata 2007 – 2013 w ra-
mach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” i było prowadzone przez 

„Strategia marki Jezioro Zegrzyńskie”
- warsztaty w serockim ratuszu

Piotra Lutka - profesjonalnego trenera w za-
kresie marketingu miejsca. Posłużyło ono 
rozpoznaniu najważniejszych atrybutów ob-
szaru Jeziora Zegrzyńskiego, dla określenia 
tożsamości marki Jezioro Zegrzyńskie.

W spotkaniu wzięło udział 45 uczest-
ników – przedstawicieli gmin, należących 
do obszaru ZGZZ, przedsiębiorców a także 
przedstawicieli ośrodków konferencyjno-
-szkoleniowych, położonych nad Jeziorem 
Zegrzyńskim. Uczestników przywitał i doko-
nał otwarcia konferencji Przewodniczący Za-

rządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego 
i jednocześnie gospodarz-burmistrz Miasta 
i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki.

Opracowany dokument pt. Strategia mar-
ki Jezioro Zegrzyńskie, będzie praktycznym 
narzędziem prowadzenia działań promocyj-
nych i marketingowych na rzecz obszaru Je-
ziora Zegrzyńskiego przez wszystkie instytu-
cje, przedsiębiorców jak też osoby prywatne. 
Elementem identyfikującym będzie opraco-
wany logotyp i księga znaku, które w kolej-
nym etapie realizowania strategii zostaną 
udostępnione uczestnikom.
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Codzienność powoduje, że nie dostrzega-
my zagrożeń, które mogą nas zrujnować.

Jak uchronić się przed ich skutkami... ? 
W dniu 18 marca br. w ratuszu miejskim 

w Serocku pod patronatem Burmistrza Mia-
sta i Gminy w Serocku odbyła się konferencja 
pt. „Bezpieczny Przedsiębiorca” . W spotka-
niu uczestniczyło około 30 osób. 

Przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się, 
np. co dzieje się z majątkiem firmy po śmierci 
właściciela, jak poradzić sobie z nieuczciwym 
kontrahentem, jak oddzielić własne pieniądze 
od pieniędzy przedsiębiorstwa, które prowa-
dzimy, czy i jak można zabezpieczyć  majątek 
własny i firmowy przed procedurami spadko-
wymi wierzycielami lub komornikiem.

Podczas prelekcji popartej audiowizu-
alną prezentacją w sposób merytoryczny 
i przystępny przybliżone zostały zagadnienia 
związane m.in. m z budowaniem rezerw fi-

„Bezpieczny Przedsiębiorca” w Serocku

Zostań honorowym krwiodawcą
Od kilku już lat w Serocku organizowane 

są akcje zbiórki krwi, podczas których hono-
rowi krwiodawcy mogą oddać ten cenny dar 
– krew – w specjalnym mobilnym punkcie. 
Idea krwiodawstwa cieszy się w Serocku co-
raz większym zainteresowaniem, kiedy więc 
Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża Robert Kowa-
lewski wystąpił z inicjatywą utworzenia w Se-
rocku oddziału tego klubu, nie sposób było 
nie podjąć wyzwania.

Koordynatorem w regionie Serock zo-
stał Artur Masłowski, związany z honorowym  
krwiodawstwem od 1994 roku. Członkiem 
wspierającym z ramienia Urzędu Miasta i Gmi-
ny Serock – Agnieszka Woźniakowska, do 
kontaktu z którą zapraszamy wszystkie osoby 
z gminy Serock zainteresowane przystąpieniem 
do klubu. Nieistotne jest, ile razy oddałeś krew, 
czy dopiero zamierzasz to zrobić. Najważniejsza 
jest Twoja chęć propagowania krwiodawstwa 
i pomocy innym . Oczywiście oddanie krwi nie 

wiąże się z obowiązkiem przystąpienia do klu-
bu, ale liczymy na Twoje członkostwo, bo wie-
rzymy, że razem możemy zdziałać dużo więcej. 
A krwi, jak wody - nigdy za wiele. 

Chcesz dołączyć do nas? 
1. Zapoznaj się z regulaminem członko-

stwa na stronie http://www.legionhdk.pl.
2. Skontaktuj się z Agnieszką Woźniakow-

ską tel. 22 782 62 81, promocja@serock.pl
Legion HDK

www.legionhdk.pl

Tradycja Szkoły Podstawowej
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

W dniach 10 lutego - 16 marca 2014 r. 
w Szkole Podstawowej w Jadwisinie już po raz 
12. uczczono pamięć o Jerzym Szaniawskim, 
organizując Dni Patrona. Organizatorom za-
leży na tym, by społeczności szkolnej oraz lo-
kalnej przybliżać najważniejsze fakty z życia 
i twórczości Jerzego Szaniawskiego oraz jego 
najbliższej rodziny, wykorzystując do tego co 
roku inne metody i formy pracy. 

Zgodnie z programem tegorocznych ob-
chodów przygotowanych z okazji  przypada-
jącej w tym roku 128. rocznicy urodzin i 44. 
rocznicy śmierci Jerzego Szaniawskiego odby-
ły się m.in.: ciekawe lekcje poświecone życiu 
i twórczości Patrona z wykorzystaniem m. in. 
nagrań radiowych i telewizyjnych, wycieczki 
do miejsc bliskich Patronowi; wyjazdy na Po-
wązki i do Woli Kiełpińskiej na grób Patrona 
i Jego rodziców. Głównym jednak punktem 
tegorocznych obchodów zasługującym na 
szczególną uwagę była  uroczysta Wieczor-
nica z Patronem, która miała miejsce w sali 
gimnastycznej naszej szkoły 14 III 2014 r. 
Wrażliwa sylwetka człowieka i pisarza Jerzego 
Szaniawskiego została ukształtowana w dużej 
mierze przez wspaniałych rodziców – mamę 
Wandę, kochającą muzykę i kwiaty, szcze-

gólnie róże; oraz tatę Zygmunta– kierownika 
młyna i zarządcę folwarku w Zegrzynku. Aby 
podkreślić, iż to Oni rozbudzili w przyszłym 
twórcy ogromną miłość do książek, teatru, 
świata i drugiego człowieka, w tym roku or-
ganizatorzy sięgnęli do mało znanych mate-
riałów źródłowych.

Jak wyglądał dom rodzinny-dworek 
w Zegrzynku, jak wyglądał sam pisarz, ja-
kie były jego upodobania, zamiłowania,  jak 
przebiegała jego droga twórcza można było 
się dowiedzieć z bezpośrednich relacji osób, 
które się  z nim zetknęły. Pisarzy i redakto-
rów, np.: Wojciecha Żukrowskiego, Lucjana 
Kydryńskiego, Jadwigi Baranowskiej, Haliny 
Przewódki, Andrzeja Piotrowskiego- au-
torów czołowych czasopism XX wieku (od 
1929 do 1970 roku) - ,,Głosu Porannego”, 
,,Ekspresu Porannego”, czasopisma ,,Iskry”, 
tygodnika „Przekrój”. Ich reportaże, wywia-
dy  i wspomnienia zaprezentowali: dyrek-
tor ZOSiP - Alicja Melion, zaprzyjaźnione 
z naszą szkołą dyrektor Ewa Zalewska i na-
uczycielka Zofia Perkowska z gimnazjum
nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legio-
nowie, Irena Zalewska, nauczycielka i rodzic 
w jednej osobie, Anna Kuczyńska, Krystyna 

Spotkania z okazji Dnia Kobiet
W sobotę 8 marca w Ośrodku Kultury w Se-

rocku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet.  
Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
-  Sylwestra Sokolnickiego przyjęło wiele pań. 
Gospodarz wieczoru z wielką serdecznością 
przywitał panie i złożył im życzenia.

Piosenki Anny German zaśpiewała dla 
nas Aleksandra Zurhavel - ukraińska pieśniar-

ka polskiego pochodzenia, mieszka w Polsce 
od kilkunastu lat, na początku swojej działal-
ności śpiewała charytatywnie na rzecz dzieci 
z biednych rodzin, śpiewa po całej Polsce i za 
granicą z recitalami poświęconymi pamięci 
Anny German. Finalistka Międzynarodo-
wego Festiwalu w Zielonej Górze „Tańczące 
Eurydyki”.

nansowych, rozwiązaniami prawno – podat-
kowymi zabezpieczającymi kapitał przedsię-
biorstw przed nieprzewidzianymi zdarzeniami 
losowymi, oddzieleniem majątku firmy od 
majątku prywatnego, zabezpieczeniach przed 
zajęciami komorniczymi zgodnie z polskim 

ustawodawstwem, odpowiedzialnością mająt-
kową, procedurami spadkowymi, sprzedażą 
i przekazaniem firmy oraz innymi, jak również 
zagrożeniami, jakie mogą spotkać przedsię-
biorców w trakcie prowadzenia działalności.

Referat Spraw Obywatelskich

Zarzyńska - pracownik IHAR-u w Jadwisi-
nie, dwie nasze absolwentki: Karolina Biliń-
ska i Kamila Sawicka. Na szczególną uwagę 
zasłużył gościnny występ aktora Cezarego 
Morawskiego, wykładowcy z Warszawskiej 
Akademii Teatralnej, który przedstawił ob-
szerny wywiad z pisarzem zatytułowany 
„U Szaniawskiego w Zegrzynku” autorstwa 
Lucjana Kydryńskiego i swoją interpretacją 
dostarczył słuchaczom niezapomnianych 
wrażeń. 

Słowo mówione zostało dodatkowo 
wzbogacone wspaniałym występem mu-
zycznym Karola Krawczyka, który zapre-
zentował następujące utwory: Largo z opery 
„Kserkses”- G. F. Haendela, Menueta z suity 
orkiestrowej Nr3 BWV1067- J. S. Bacha, Arię 
na strunie G z suity D- dur nr 3 BWV1068
- J.S. Bacha oraz Ave Maria - M. Loernca.

Spotkanie zostało zorganizowane przez 
wykonawców, nauczycieli oraz rodziców 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. 
Czas spędzony  na wspomnieniach o Patronie 
szkoły - Jerzym Szaniawskim zostanie na dłu-
go w pamięci uczestników spotkania

Anna Błaszczyk , Jolanta Pikora, 
Katarzyna Godlewska

„Warszawska Syrenka”
ELIMINACJE GMINNE
37. Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”

W dniu 12.03.2014r. w Ośrodku Kultury 
w Serocku odbyły się Gminne Eliminacje 37. 
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Sy-
renka”.

Jury w składzie:
- Betina Dubiel - instruktor teatralny, kie-

rownik Klubu CSŁiI w Zegrzu

- Anna Kutkowska - aktorka, reżyser, in-
struktor teatralny

- Jacek Jarzyna - aktor, reżyser teatralny, 
wykładowca Akademii Teatralnej w Warsza-
wie.

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników 
jury wyłoniło laureatów w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, którzy będą repre-
zentować Miasto i Gminę Serock w elimina-
cjach powiatowych.

Na zakończenie spotkania każda z uczest-
niczek została obdarowana różą. Uroczystość 
była świetną okazją do spotkania i integracji 
pań z gminy.

Swój dzień świętowały również mieszkan-
ki Wierzbicy. Spotkanie – 9 marca – przebiegło 
na pogawędkach przy kawie i słodkościach.
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Sukcesy na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”

W sobotę 15.03.2014 r. w hali PZSP w Se-
rocku odbyła się impreza sportowa Sokół Se-
rock Cup z okazji zawarcia umowy współpracy 
K.S. Sokół Serock i OSiR Serock z Akademią 
Piłkarską Legii Warszawa. Halowy turniej piłki 
nożnej dla dzieci z rocznika 2004/05 był połą-
czony z wieloma sportowymi atrakcjami dla 
mieszkańców i kibiców, ale o tym poniżej.

O godzinie 9.00 rozpoczął się turniej pił-
karski Sokół Serock Cup. W turnieju wzięło 
udział 10 drużyn, które zostały podzielone 
na 2 grupy po 5 zespołów. Oprócz 2 drużyn 
Sokoła Serock zaproszenia do turnieju przy-
jęły kluby: Legia Warszawa 2005, Dragon 
Bielany, 2 drużyny Legionovii Legionowo,
2 drużyny Młodych Orłów Pułtusk oraz

2 drużyny Huraganu Wołomin. Rozgrywki 
w grupie I trwały 3 godziny i zakończyły się 
kilka minut po godzinie 12.00. Ku radości 
wielu serockich kibiców zebranych w hali 
PZSP z I miejsca w grupie I awans do pół-
finału zapewniła sobie drużyna Sokół I Se-
rock! Drugie miejsce w grupie przypadło 
klubowi Dragon Bielany.

Po godzinie 12.00 nastąpiła planowana 
część oficjalna. Najpierw Dyrektor OSiR Piotr 
Mulik zapowiedział występ Mistrza Polski 
i Europy we freestyle’u piłkarskim – Dawida 
Krzyżowskiego. Mistrz ubrany w strój Sokoła 
Serock zaprezentował zebranej publiczności 
kilkuminutowy pokaz umiejętności. Mo-
mentami ciężko było uwierzyć w to co z pił-
ką wyprawiał Dawid, nagrodzony gromkimi 
brawami. Następnie kilka słów wypowiedzieli 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki oraz Prezes K.S. Sokół Serock Ar-
tur Borkowski. Wspominali m.in. o wielkim 
wyzwaniu, jakim jest podjęcie współpracy 
z Akademią Piłkarską Legii Warszawa, w ce-
lu wspólnego szkolenia przyszłych mistrzów 
sportowych. Chwilę później Dyrektor OSiR 
przeprowadził krótki konkurs wiedzy piłkar-
skiej, w którym uczestników nagrodzono pa-
miątkami K.S. Sokół Serock. Po zakończeniu 
konkursu Dawid Krzyżowski zaprezentował 
kolejny pokaz czarując publiczność niesamo-
witymi trickami piłkarskimi. Następnie dru-

w kat. Szkoła Podstawowa, kl. 0-III
KACPER NOWAK, IZABELA WOŁOS
w kat. Szkoła Podstawowa, kl. IV-VI
AGNIESZKA TUTAK,
AGATA KARPIŃSKA
w kat. Gimnazjum, kl. I-III
KATARZYNA CISZKOWSKA,
KLAUDIA SZYMAŃSKA
Ponadto jury wyróżniło
w kat. Szkoła Podstawowa, kl. 0-III - 

WIKTOR SIUŚKO
w kat. Szkoła Podstawowa, kl. IV-VI - 

MIKOŁAJ ŁUKASZYK
w kat. Gimnazjum, kl. I-III- OLIWIA 

KUCZKOWSKA

ELIMINACJE POWIATOWE
W LEGIONOWIE 
37. Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”

W dniu 18 marca odbyły się Powiatowe 
Eliminacje 37. Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”. Do etapu finałowego 
w kategorii kl. IV-VI - zakwalifikowała się 
reprezentantka gminy Serock – AGNIESZKA 
TUTAK ze Szkoły Podstawowej im. Witolda 
Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy powodzenia na elimi-
nacjach finałowych w Warszawie.

Jury Konkursu w składzie:
- Katarzyna Stawecka
- Jacek Banaszek
- Anna Kutkowska
- Elżbieta Kotowska
- Anna Durka-Kupisiak

po wysłuchaniu 18 marca 2014 r. 29 recy-
tatorów postanowiło zakwalifikować do etapu 
finałowego następujące osoby:

- w kategorii wiekowej klasy 0 - III
Antoniego Heliasza
- w kategorii wiekowej klasy IV - VI
Agnieszkę Tutak
- w kategorii wiekowej - gimnazjum
Natalię Sucharską

Reprezentanci gminy Serock na elimina-
cjach powiatowych

Agnieszka TUTAK - laureatka eliminacji 
powiatowychna eliminacjach powiatowych

żyny z grupy II rozpoczęły zmagania w tur-
nieju Sokół Serock Cup, ale nie był to jeszcze 
koniec niespodzianek dla kibiców.

Mecze w grupie II zainaugurowało spotka-
nie Sokół II Serock – Legia Warszawa, w któ-
rym nasi piłkarze ulegli zawodnikom Legii 0:3, 
momentami będąc równorzędnym rywalem 
dla znakomitych gości. Po rozegraniu kilku 
spotkań w grupie II wielu kibiców zgroma-
dziło się blisko parkietu, na którym toczyła 
się rywalizacja. Kibice dostrzegli, że rywaliza-
cji przyglądają się 2 gwiazdy Legii Warszawa 
- Guilherme Costa Marques oraz Michał Kop-
czyński. W przerwie między meczami przed-
stawiciele Legii Warszawa oraz Sokoła Serock 
wymienili się oficjalnie podpisanymi wcześniej 
umowami współpracy oraz złożyli obietnicę 

wychowywania przyszłych mistrzów. Z ra-
mienia K.S. Sokół Serock byli to Prezes Artur 
Borkowski, Viceprezes Leszek Wierzbowski 
oraz Członkowie Zarządu Piotr Mulik i Antoni 
Wieczorek. Obecny był także sponsor Sokoła 
Serock - Pan Robert Gątkiewicz. Legię War-
szawa reprezentował Dyrektor Wykonawczy 
Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa Ernest 
Waś, trener Dariusz Banasik oraz wspomniani 
piłkarze I drużyny stołecznego klubu. Po uro-
czystym przekazaniu umów młodzi zawodni-
cy wrócili do dalszych gier, a Guilherme Costa 
Marques i Michał Kopczyński chętnie rozda-
wali autografy i pozowali do zdjęć z kibicami.

Rywalizacja w II grupie Sokół Serock 
Cup zakończyła się awansem do półfina-
łów Legii Warszawa i Huraganu II Wołomin.
II drużyna Sokoła Serock walczyła dzielnie, 
jednak w meczu o awans uległa Młodym Or-
łom Pułtusk, którym zwycięstwo i tak nic już 
nie dało. Pierwszy mecz półfinałowy zakończył 
się niespodziewanym sukcesem Dragona Bie-
lany, który pokonał 1:0 Legię! W drugim spo-
tkaniu Sokół I Serock zwyciężył 2:0 Huragan 
II Wołomin. W meczu o 3 miejsce młodzi legio-
niści nie pozostawili złudzeń kolegom z Woło-
mina, pokonując ich gładko 3:0. Po ciekawym 
finale gospodarze z Serocka musieli tym razem 
uznać wyższość Dragona Bielany przegrywa-
jąc 1:3. Sokół zajmując II miejsce w turnieju na
10 drużyn osiągnął sukces, zajmując m.in. wyż-
sze miejsce od Legii! Tuż po zakończeniu tur-
nieju Dyrektor OSiR dokonał wręczenia nagród 

uczestnikom oraz podziękował za przyjęcie za-
proszenia na turniej wszystkim zespołom. Naj-
lepszym bramkarzem turnieju został Wojciech 
Grochulski z Legii Warszawa, a królem strzel-
ców Jakub Kuśmierczyk z Dragona Bielany.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom i ki-
bicom za wspaniałą atmosferę na trybunach 
i mamy nadzieję, że podjęta współpraca z Aka-
demią Piłkarską Legii Warszawa już wkrótce 
zaowocuje wychowaniem serockiego mistrza 
piłkarskiego!

OSiR w Serocku   

W dniach 15, 16 i 17 marca odbyły się 
przesłuchania w XVIII Ogólnopolskim Prze-
glądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
“Rozśpiewany Wawer”.

Jury w składzie Ewa Śnieżanka, Olga Jan-
kowska i Bartosz Kuśmierczyk przez trzy dni 
przesłuchali 35 zespołów i 240 solistów w 
siedmiu kategoriach wiekowych. Wsród nich 
swoje umiejętności wokalne zaprezentowały - 
solistki - Natalia Woźniak i Klaudia Krawczyk, 

zespół „Kantyczki” (w składzie Julia Paw-
lak, Katarzyna Lipska i Paulina Śledziewska)
z Ośrodka Kultury w Serocku oraz zespół Vio-
linki ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.

Biorąc pod uwagę m.in. dobór repertu-
aru, interpretacje oraz ogólny wyraz arty-
styczny -  Jury doceniło i przyznało:

- wyróżnienie w kategorii wiekowej 8-10 
lat - zespołowi Violinki ze Szkoły Podstawo-
wej w Jadwisinie przygotowanemu przez Pa-

nią Agnieszkę Lipską oraz Panią Agatę Dut-
kiewicz 

- I miejsce w kategorii wiekowej 11-13 lat 
- zespołowi Kantyczki z Ośrodka Kultury w Se-
rocku przygotowanemu przez Panią Monikę 
Misiurę

- III miejsce w kategorii wiekowej 11-13 
lat (soliści) - Klaudii Krawczyk z Ośrodka 
Kultury w Serocku przygotowanej przez Panią 
Maję Radomską. Serdecznie gratulujemy!!!

Sokół Serock Cup zakończony sukcesem!

Ośrodek Kultury w Serocku

Ośrodek Kultury w Serocku
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Konsultacje dot. Centrum Sportu i Rekreacji 
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZ-

NYCH NA TEMAT ZAGOSPODAROWA-
NIA TERENU PRZY UL. PUŁTUSKIEJ 132 
W SEROCKU W RAMACH INWESTYCJI: 
”BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKRE-
ACJI W SEROCKU”

W dniu 07.03.2014 r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku odbyły się konsultacje 
społeczne dotyczące zagospodarowania te-
renu działki zlokalizowanej przy ul. Pułtu-
skiej 132.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock na spotkanie przybyło około 30 miesz-
kańców.

Spotkanie rozpoczął Pan Burmistrz pre-
zentując zakres dotychczas zrealizowanych 
prac, których finalnym efektem będzie opra-
cowanie dokumentacji projektowej na budo-
wę Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku 
a także w przyszłości sama realizacja takiej 
inwestycji. Na dzień dzisiejszy zakończono 
już działania mające na celu pozyskanie tere-
nu dla potrzeb realizacji planowanej inwesty-
cji, i kontynuowane są prace związane z opra-
cowywaniem koncepcji zagospodarowania 
tego terenu.

W projekcie przedstawiono rozwiązanie 
zagospodarowania terenu uwzględniające 
możliwość etapowania realizacji oraz możli-
wości wykorzystywania obiektów kubaturo-
wych jak i urządzeń terenowych przez cały 
rok.

Projektowany kompleks sportowy, usytu-
owany wzdłuż głównej ulicy miasta, u wylotu 
w kierunku Pułtuska będzie stanowił ważny 
element infrastruktury zespołu miejskiego

Serocka. Uznano, że projektowany obiekt 
pełnowymiarowej hali sportowej (boiska 
do koszykówki, siatkówki, sale treningowe, 
siłownia, kręgielnia) wraz z pełnowymiaro-
wym boiskiem piłkarskim zlokalizowanym 
w bezpośrednim jej sąsiedztwie, dla którego 

budynek hali będzie pełnił funkcję zaplecza, 
będą stanowiły centralny punkt zabudo-
wy, jednocześnie będzie to 1 etap realizacji 
inwestycji. Kolejnym etapem powinna być 
budowa pływalni złożonej z kompleksu base-
nów rekreacyjnych wraz z pomieszczeniami 
przeznaczonymi np. na salon odnowy biolo-
gicznej oraz basenu sportowego. W następ-
nym etapie proponuje się realizację budynku 
kortów tenisowych z zapleczem szatniowym 
oraz kortów tenisowych zewnętrznych, które 
w sezonie zimowym mogą zostać przekształ-
cone w lodowisko, skate park i zgrupowanie 
urządzeń do ćwiczeń gimnastyki na wolnym 
powietrzu.

Dalsza część terenu przewidziana jest dla 
rekreacyjnej strefy wyposażonej w zjeżdżal-
nię rynnową, park linowy, altany do wypo-
czynku, ścieżki piesze do joggingu i strefy do 
ćwiczeń na otwartym powietrzu. Dla osób 
preferujących mniej forsowne formy aktyw-
ności zaprojektowano pole do mini golfa, 
zewnętrzne urządzenia rekreacyjne, miejsca 
do biesiadowania w altanach z terenowymi 
placami do gier i zabaw.

Wizytówką ośrodka od strony jeziora 

powinna być przystań wodna. W obecnym 
stanie żaden z ośrodków położonych nad je-
ziorem nie oferuje zacumowania na krótki 
czas i korzystania z otwartych i zamkniętych 
przestrzeni rekreacyjno-sportowych w jed-
nym miejscu.

Niezmierne zadowolenie budzi fakt, 
że zaprezentowana koncepcja spotkała się 
z ogólną aprobatą uczestników spotkania. 
Jest to z pewnością wynikiem tego, że zosta-
ła ona opracowana zarówno pod kątem osób 
uprawiających sport bardziej profesjonalnie, 
jak i rodzin, dla których Centrum Sportu 
i Rekreacji będzie miejscem odpoczynku i re-
laksu. Ponadto, zorganizowane konsultacje 
pozwoliły stwierdzić, że ogromna większość 
potrzeb mieszkańców związanych z rekreacją, 
zostanie dzięki tej inwestycji zaspokojona.

Tą drogą pragniemy podziękować miesz-
kańcom za udział w spotkaniu oraz za przed-
stawione wnioski i sugestie.

O dalszych pracach zmierzających do sfi-
nalizowania tego przedsięwzięcia będziemy 
Państwa systematyczne informować.

Referat Przygotowania
i Realizaji Inwestycji

Polskie szablistki, w tym Aleksandra So-
cha z zegrzyńskiego Wojskowego Zespołu 
Sportowego zajęły trzecie miejsce w druży-
nowym turnieju o Puchar Świata we włoskim 
Bolzano.

Polki w tym turnieju wystąpiły w nastę-
pującym składzie: Aleksandra Socha (AZS 
AWF Warszawa, Wojskowy Zespół Sportowy 
Zegrze), Matylda Ostojska (AZS AWF War-
szawa), Bogna Jóźwiak (Wojskowy Zespół 
Sportowy Poznań) (klub OŚ AZS Poznań) 

i Marta Puda (TMS Sosnowiec). W decydu-
jącym o trzecim miejscu na podium meczu 
pokonały Amerykanki 45:42. Natomiast finał 
wygrały Rosjanki w identycznym stosunku 
z Włoszkami.

Puchar świata odbył się 2 marca br. we wło-
skim Bolzano. Indywidualnie w tym turnieju 
najlepiej spisała się Aleksandra Socha, która 
została sklasyfikowana na piątym miejscu.

Zdjęcie: archiwum CSŁiI
Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Brązowy medal szablistek w turnieju o Puchar Świata
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Pokorny biskup, przyjaciel władców, bogobojny 
misjonarz, męczennik Kościoła – św. Wojciech

Jeden z trzech głównych 
patronów Polski (obok NMP 
Królowej Polski i św. Stani-
sława ze Szczepanowa, bi-
skupa i męczennika). 

Późniejszy biskup Pragi 
był szóstym z siedmiu synów 
czeskiego możnowładcy Sław-
nika. Przyszedł na świat ok. 
956 roku. Imię Vojtiech, które 
nadali mu rodzice, oznacza 
„pociecha, radość wojowni-
ków” i to właśnie z rolą żołnie-
rza wiązano jego przyszłość. 
Kiedy jednak niemowlę cięż-
ko zachorowało, w zamian za zdrowie dla niego, 
rodzice ofiarowali dziecko Bogu. 

W wieku 17 lat został wysłany do Magde-
burga w Niemczech. Pobierał nauki w szkole 
katedralnej prowadzonej przez benedyktyna 
Otryka. Przewodnikiem duchowym i jego 
mentorem stał się arcybiskup, z szacunku dla 
którego na bierzmowaniu przyjął imię. 

W 982 roku Wojciech – już wtedy kapłan 
– został wybrany na biskupa diecezji praskiej, 
po śmierci biskupa Dmytryka. Żywoty świę-
tych podają, że nowego biskupa cechowały 
pokora i wytrwałość w dążeniu do celu. Nie 
zabiegał o jakiekolwiek tytuły i przymioty bi-
skupiego urzędu. Godność biskupa objął boso 
– słynął zresztą z ascetycznego i ubogiego 
stylu życia. Po 988 roku, kiedy musiał ucho-
dzić z Czech, skierował się do Rzymu i dzięki 
przychylności papieża Jana XV, zamieszkał 
w klasztorze Benedyktynów na Awentynie. 

W 995 roku po uzyskaniu zgody od papieża 
udał się na wyprawę misyjną. W Moguncji, którą 
nawiedził zaprzyjaźnił się z młodym cesarzem 
Ottonem III. Stąd udał się Wojciech do grobów 
świętych patronów Francji – Marcina w Tours, 
Benedykta we Fleury i Dionizego w St. Denis. 

Prawdopodobnie w styczniu 997 gościł 
w Gnieźnie. Książę Polan – Bolesław Chrobry 
nie tylko przyjął go serdecznie, ale przydzielił 
mu drużynę, z którą miał nawracać pogań-
skie Prusy. 

Nawracanie zaczął jednak od mieszkań-
ców Gdańska, potem wypłynął łodzią  przez 
Pregołę na tereny zamieszkałe przez Prusów. 
Zrezygnował ze zbrojnych, stawiając na dzia-
łalność duchową. 23 kwietnia w dwunastym 
dniu wyprawy, wraz z towarzyszącymi mu 
przyrodnim bratem – zakonnikiem Radzim 
oraz mnichem Boguszą, został zaatakowany. 
Godzony włócznią przez pruskiego kapła-

na i poniósł śmierć. Głowa 
biskupa i jego członki zo-
stały odcięte od ciała i wbi-
te na pal. Jego towarzyszy 
wypuszczono w nadziei na 
uzyskanie okupu za ciało 
biskupa. I faktycznie – Bole-
sław Chrobry, który z żalem 
przyjął wiadomość o śmier-
ci przyjaciela, wykupił jego 
ciało za tyle złota, ile ważyło 
jego ciało. 

Szybko, bo już w dwa lata 
po śmierci męczennika, kano-

nizował go papież Sylwester II. W tym samym 
czasie św. Wojciech został ogłoszony głów-
nym patronem nowo utworzonej archidiecezji 
gnieźnieńskiej. Dziś jest także patronem archi-
diecezji gdańskiej, warmińskiej, diecezji ko-
szalińsko – kołobrzeskiej oraz miast: Gniezno, 
Trzemeszno, Radzionków, Mława i Serock. 

W ikonografii biskup przedstawiany jest 
w stroju biskupim, w paliuszu, z pastora-
łem. Jego atrybutami są także: orzeł, wiosło 
i włócznie, od których zginął. 

Postać świętego Kościół Katolicki wspomi-
na 23 kwietnia, w rocznicę śmierci biskupa. 

Agnieszka Woźniakowska


