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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:

Ważne rocznice

2 MAJA 
 Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
 
Ustanowione przez Sejm w lutym 2004 r. 

jest jednym z najmłodszych świąt państwo-
wych, co w żaden sposób nie umniejsza jego 
rangi. Obchodzone 2 maja kieruje nasze myśli 
ku narodowym symbolom, które towarzyszą 
nam od wieków, a o których nazbyt często, 
w naszej historii, musieliśmy milczeć.

Dziś inaczej. Zawieszenie flagi na balko-
nach i w oknach domów nie grozi sankcjami, 
nie trzeba ich pospiesznie ściągać przed świę-
tem 3 maja, by nie rozgniewać władzy.

Dziś możemy w ten sposób, bez lęku, 
podkreślać naszą przynależność narodową. 
Mimo to wielu z nas do wywieszenia flagi 
wciąż podchodzi z dystansem. Zachęcamy 
wszystkich, by 2 maja to uczynić, a na co 
dzień docenić fakt, że żyjemy w czasach, któ-
re nie odżegnują się od narodowych symboli.


3 MAJA
Konstytucja 3 Maja

Uchwalona  3 maja w 1791 roku w celu 
zlikwidowania obecnych od dawna wad sys-
temu politycznego Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów, pierwsza w Europie i druga na 
świecie, uchwalona w zasadzie zamachem 
stanu, konstytucja 3 maja bez wątpienia ode-
grała znaczącą rolę w późniejszych ruchach 
demokratycznych na świecie. Grupa ścisłych 
zwolenników konstytucji, w tym jej twórcy 
król Stanisław August, Ignacy Potocki, Sci-
pionePiattoli, Hugo Kołłątaj, Stanisław Ma-
łachowski, wykorzystując fakt trwania ferii  
wielkanocnych i nieobecności wielu posłów, 
w konspiracji przed stronnictwem hetmań-
skim – spotkała się w Pałacu Radziwiłłów, by 
przygotować scenariusz konstytucji.

3 maja 1791 r. na Zamku Królewskim 
marszałek sejmu Małachowski pyta zebra-
nych, co najbardziej zagraża Rzeczpospolitej, 
odpowiedź brzmi jednoznacznie: konsterna-
cja wojsk rosyjskich, przeszkadzanie reform. 
Wszyscy są zgodni, że pomóc może jedynie 
Konstytucja.

Konstytucja, będąca kompromisem między 
stronnictwem królewskim, a patriotycznym 
przyniosła ze sobą gruntowane reformy pań-

stwowe. Wprowadzała dziedziczność tronu, 
znosiła złote wolności, zgubne liberum veto oraz 
podział na Koronę i Wielkie Księstwo Litew-
skie. W konstytucji widoczne są również wpły-
wy oświeceniowe, jak na przykład myśl Monte-
skiusza o trójpodziale władzy na ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą. Powołanie instytucji 
odpowiedzialności parlamentarnej ministrów, 
instytucje kontrasygnaty, prawo o miastach to 
kolejne dokonania ustawy zasadniczej z 1971 
roku. Konstytucja uderzyła w interesy magna-
terii, wzmacniając tym samym pozycję szlachty 
średniej, wzięła również pod opiekę  chłopów, 
łagodząc najgorsze  nadużycia pańszczyzny.

Jej twórcy podejmując się trudnego zada-
nia reformy państwa chylącego  się ku upad-
kowi wyparli istniejącą anarchię na rzecz de-
mokratycznej monarchii konstytucyjnej.

Konstytucja obowiązywała do 1792 r., 
obalona przez Targowicę.


8 MAJA 
Dzień Zwycięstwa

To był dzień zwycięstwa nad nazizmem i kil-
kuletnim koszmarem, jaki ogarniał cały świat. 
Jednocześnie dzień klęski narodów wschodniej 
Europy, oddanych przez zachodnich aliantów 
pod sowieckie panowanie. Kiedy 8 maja 1945 
roku o godzinie 15.00 ogłoszono koniec wojny 
światowej, spodziewano się, że jeszcze długo nie 
będziemy cieszyć si8ę wolnością. W 1945 roku 
na konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie rzą-
dy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 
w porozumieniu z ZSRR, oddały państwa Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej w sowiecką strefę 
wpływów. Dla nas oznaczało to jedno – znowu 
nie byliśmy wolni. Pozostało tak aż do 1989 r. 
kiedy rozpoczęliśmy budowanie polskiej demo-
kracji. Ale wtedy 8 maja 1945 r. Polska, która 
zbrojnie uczestniczyła w większości kampanii 
wojennych i bitew II wojny światowej, odniosła 
niepodważalny triumf.


27 MAJA
 Dzień
Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzony jest jako Dzień 
Samorządu Terytorialnego. W Polsce zo-

stał reaktywowany w 1990 roku – wów-
czas utworzono gminy, jako wspólnoty 
mieszkańców z mocy prawa, z odrębnym 
budżetem i mieniem komunalnym. Demo-
kratyzacja rozpoczęta w latach 1989-1990,  
to działania na rzecz przechodzenia od sys-
temu ,,realnego socjalizmu’’, do gospodarki 
rynkowej, decentralizacji władzy państwo-
wej i reaktywowania samorządu terytorial-
nego. Wprowadzono bezpośrednie wybory 
rad gminnych, odpowiedzialność lokalną 
władzy wykonawczej (wójta, burmistrza) 
przed odpowiednią władzą legislacyjną 
(rada gminy), samodzielność finansową 
ośrodków samorządowych, kontrolę wła-
dzy wykonawczej nad lokalną administra-
cją (urzędem gminy).    

W wyniku obrad Okrągłego Stołu, już 
w 1990 roku Sejm kontraktowy przyjął usta-
wę o samorządzie terytorialnym. Kiedy po 
45 latach rządów komunistycznych Polska 
stała  się krajem w pełni demokratycznym, 
kiedy 27 maja 1990 roku przeprowadzono 
pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wy-
bory samorządowe, powstała także gmina 
Serock, a w pierwszych demokratycznych 
wyborach, na burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, wybrano Sylwestra Sokolnickiego. 
W 1998 roku, w drugim etapie reformy sa-
morządowej, powstał samorządowy powiat 
i województwo. Dzisiaj przed samorządem 
stoją nowe wyzwania, wyzwania podno-
szone poprzeczką europejską, wyzwania na 
rzecz rozwoju lokalnego. Nadajemy tym wy-
zwaniom kształt współpracy z mieszkańca-
mi naszej gminy, poszanowaniem ich praw 
i dbałością o ich dobro.

27 maja obchodzony jest jako Dzień Sa-
morządu Terytorialnego.

 
Z tą rocznicą wiąże się również druga 

istotna data – 4 CZERWCA, kiedy to 
obchodzimy - w tym roku 25 lat - pierwszych 
częściowo wolnych wyborów parlamentar-
nych. Były one efektem porozumień jakie 
zawarła ówczesna władza ze stroną opozy-
cyjną podczas rozmów przy Okrągłym stole.  
Uzgodniono wówczas również szereg zmian, 
m.in. wolność powoływania i działalności 
partii politycznych i związków zawodowych, 
wprowadzenie wolności słowa, wprowadze-
nie gospodarki rynkowej i konkurencji, które 
w efekcie zapoczątkowały przemiany poli-
tyczne i gospodarcze w Polsce. Jubileusz ten 
obchodzimy pod hasłem „25 lat wolności”. 

2 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

„Nie mamy samochodu, lecz przecież są tramwaje,
więc jedźmy na majówkę w niedzielę razem z majem..”

Wszystkich cieszy perspektywa długiego, majowego weekendu, tym bardziej, że progno-
zy pogody są bardzo optymistyczne. Zachęcamy więc naszych mieszkańców do skorzystania
w tym czasie z  pięknej pogody i wiosennego słońca.

W maju mamy mnóstwo ciekawych zaproszeń i propozycji spędzania wolnego czasu w Se-
rocku. 4 maja zainaugurujemy Wojciechowe Świętowanie – w stylu sportowym i ekologicznym, 
od godz. 12.00 na serockim rynku odbęda się konkurencje biegowe, będzie można również od-
wiedzić Ekostoisko. Zapraszamy do obejrzenia wystaw – w ratuszu „Polish Dream” a na serockim 
molo piękne fotografie Jeziora Zegrzyńskiego  Kwietniowy numer miesięcznika zaprasza na Święto 
Gminy  1 czerwca – szykuje się mnóstwo atrakcji, w tym występ zespołu „Poparzeni Kawą Trzy” 
– więcej szczegółów w numerze. Ponadto  informacje na temat komunikacji, relacje z przeglądów 
twórczości scenicznej , relacja z targów „wiatr i Woda’ a także bardzo ważny temat na wiosnę 
– o sprzątaniu po naszych czworonogach „Zbierz (się do) kupy!!!”. Do końca maja zapraszamy do 
udziału w konkursie plastycznym „Serock – ciekawe miejsca”– czekają atrakcyjne nagrody!!!!

Zapraszamy do lektury - Redakcja
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Aktualności
SPOTKANIE BURMISTRZA 
Z MIESZKAŃCAMI
WIERZBICY

25 marca 2014 roku w Wierzbicy, na 
zaproszenie radnej Iwony Gryc odbyło się 
spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock Sylwestra Sokolnickiego z mieszkań-
cami. W zebraniu uczestniczyło ok. 30 osób 
zamieszkujących Wierzbicę. Omówiono 
problemy związane ze stanem dróg w miej-
scowości, budową kanalizacji oraz oświetle-
nia. Burmistrz odpowiedział na wiele pytań 
mieszkańców dotyczących dostępu do służ-
by zdrowia na terenie gminy oraz programu 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami w gmi-
nie Serock. Burmistrz zapewnił, że wszystkie 
problemy i zagadnienia zgłoszone podczas 
zebrania zostaną przeanalizowane i w miarę  
możliwości rozwiązane.

TARGOWISKO

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw Państwa oczeki-

waniom, Urząd Miasta i Gminy w Serocku 
informuje, że istnieje możliwość prowadze-
nia sprzedaży na rynku miejskim w Seroc-
ku w każdy dzień tygodnia – opłata targowa 
będzie pobierana jednak, tradycyjnie, tylko 
w środy i w soboty.

Zapraszamy do skorzystania z powyższej 
możliwości.

Referat Spraw Obywatelskich

Inwestycje gminne - plaża 2014

PRZEDŚWIĄTECZNE
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
DLA RODZIN

12 kwietnia w Ośrodku Kultury w Seroc-
ku odbyły się zajęcia plastyczne dla rodzin.  

Podczas warsztatów było rodzinnie, we-
soło i „pisankowo”. Tym razem zrobiliśmy 
pisanki metodą decoupage oraz cekinami. 
Każdy mógł zabrać do domu swoje prace by 
świątecznie przyozdobić stoły i koszyczki.

          4 maja 
      Międzynarodowy

Dzień Strażaka
Z okazji Międzynarodowego Dnia 

Strażaka wszystkim strażakom zrzeszo-
nym przy Ochotniczych Strażach Pożar-
nych działających na terenie gminy Serock 
składamy najserdeczniejsze życzenia – 
niesłabnącej odwagi, empatii pozwalającej 
reagować na potrzeby związane z ratowa-
niem życia, zdrowia i mienia społeczności 
gminy Serock oraz wdzięczności płynącej 
od tych, którzy Waszej pomocy doświad-
czyli. Niech nie zabraknie również zdro-
wia i wszelkiej pomyślności w zamierze-
niach zawodowych i osobistych. 

         15 maja
      Międzynarodowy

Dzień Rodzin
Dziś, kiedy na różnych płaszczyznach 

próbuje się umniejszyć wartość rodziny, 
chcemy podziękować wszystkim, którzy 
serockie rodziny otaczają opieką, poma-
gają w niełatwych sytuacjach, wspierają, 
doceniają, zauważają. 

A wszystkim serockim rodzinom ży-
czymy mnóstwa ciepła płynącego z domo-
wych ognisk, jak najwięcej czasu, abyście 
mogli go spędzać wspólnie. Zrozumienia, 
mnóstwa pięknych wzruszeń i sił do poko-
nywania trudności. 

           26 maja
      Dzień Matki

Jak  wiele energii pochłania opieka 
nad dziećmi wiedzą zapewne tylko matki. 
W tym szczególnym dniu życzymy Wam 
kochane mamy, aby macierzyństwo dawa-
ło Wam mnóstwo radości, satysfakcji i by-
ło odpowiedzią na Wasze marzenia. Niech 
uśmiech dzieci i zrozumienie najbliższych 
wynagrodzi Wam wszelki trud związany
z – nie zawsze łatwą – rolą wychowywania 
dzieci.

           1 czerwca
     Dzień Dziecka

Od dzieci możemy uczyć się beztro-
ski w spoglądaniu na codzienne sprawy, 
wiary w dobre intencje innych ludzi, ra-
dości z najmniej nawet ważnych zdarzeń. 
Wszystkim dzieciom – małym i dużym 
– życzymy, aby ich dzieciństwo było pełne 
radości, aby towarzyszyło im jak najwięcej 
przyjemności i sytuacji rodzących miłe 
wspomnienia. 

Umowa z wykonawcą prac obejmuje re-
mont budynku WOPR, budowę wodnego 
placu zabaw dla dzieci, przyłączy wodno-ka-
nalizacyjnych, oświetlenia i nagłośnienia. 

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze 
przetargu nieograniczonego jest firma ZIEL-
-BUD. Prace dobiegają końca, planowany ter-
min odbioru to maj 2014 r.

W I etapie wykonano: boisko do siatkówki 

KONKURS
„SMACZNY I ZDROWY 
FESTIWAL MAJOWY”

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Serocku 28.05.2014 roku or-
ganizuje konkurs gastronomiczny adre-
sowany do uczniów gimnazjów z terenu 
powiatu legionowskiego i pułtuskiego pod 
hasłem „SMACZNY I ZDROWY FESTI-
WAL MAJOWY”.

1. Drużyna konkursowa może składać się 
z 3 uczestników reprezentujących gimnazjum 
oraz opiekuna drużyny. Wszyscy członkowie 
drużyny muszą uczęszczać do tej samej szkoły.

2. Drużyna konkursowa będzie rywalizo-
wać w trzech konkurencjach:

a) quiz wiedzy o zdrowym stylu życia,
b) sporządzanie oraz prezentacja potraw 

„Świeża i zdrowa kuchnia majowa” (warzywa, 
owoce, mleko i jego przetwory – potrawy bez 
obróbki kulinarnej): Sałatka/surówka, Napój.

c) rywalizacja sportowa.
3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w kon-

kursie przez drużyny konkursowe drogą 
elektroniczną na adres: wolskiserock@op.pl 
można przesyłać: do 16.05.2014 r.  wraz z in-
formacją dotyczącą rodzaju sprzętu i innego 
wyposażenia niezbędnego do sporządzania 
i prezentacji potraw.

SMS-OWE
POWIADAMIANIE

Wychodząc naprzeciw Państwa ocze-
kiwaniom od 1 kwietnia 2014 r. został uru-
chomiony SMS-owy system powiadamiania 
mieszkańców o terminie odbioru dowodu 
osobistego.

Wystarczy tylko podać swój numer tele-
fonu komórkowego. Gdy Twój dokument bę-
dzie gotowy do odbioru dostaniesz z urzędu 
powiadomienie SMS.

Referat Spraw Obywatelskich

„WOJCIECHOWE ŚWIĘTOWANIE” 
i DZIEŃ DZIECKA
W DNIU 1 CZERWCA
NA RYNKU W SEROCKU

1430 zbiórka uczestników 
korowodu na stadionie miejskim

Hasłem przewodnim tegorocznego 
korowodu jest „Świat bajek”, a jego 
uczestnicy przejdą ulicami miasta na  
rynek. Korowód prowadziła będzie 
młodzieżowa orkiestra dęta z Puł-
tuska. Wystąpią też aktorzy Teatru 
Akt jako motyle. Bajecznie koloro-
we, nienaturalnej wielkości Motyle 
fruwać będą nad głowami widzów 
wciągając ich do wspólnej zabawy. 
(Karty zgłoszeniowe do korowodu 
na stronach internetowych Ośrodka 
Kultury i UMiG Serock)

1530  rozpoczęcie festynu, 
powitanie gości oraz prezentacje 
artystyczne dzieci, młodzieży i 
dorosłych z terenu naszej gminy

1810 spektakl dla dzieci pt.: „In 
Blue”, który będzie połączeniem 
teatru, pantomimy, tańca, cyrku 
teatru ulicznego i happeningu. 
Tematem przewodnim 
przedstawienia jest podróż w 
krainę wyobraźni.

1910  koncert zespołu
„The Postman” w wykonaniu, 
którego usłyszymy największe 
przeboje „The Beatles”

2040 koncert gwiazdy wieczoru 
- zespołu „Poparzeni Kawą Trzy” 
zakończy pokaz sztucznych ogni 
oraz … (niespodzianka).

Od godziny 1200 czynne będą stoiska 
handlowe i gastronomiczne oraz do 
godziny 2000 dzieci będą mogły bez-
płatnie korzystać z urządzeń tzw. 
„wesołego miasteczka” i „strefy za-
baw dla dzieci”.

WOJCIECHOWE ŚWIĘTOWANIE 
NA SPORTOWO

26.04.2014 r. godz. 1000

I Otwarte Mistrzostwa Serocka
w Judo – Hala PZSP

04.05.2014 r. godz. 1200

II Bieg Wojciechowy, Marsz Nordic 
Walking, Bieg Rodzinny – Rynek w 
Serocku

10.05.2014 r. godz. 1400

Turniej Piłki Siatkowej OPEN – Hala PZSP

16.05.2014 r. godz. 1600

Turniej Tenisa Stołowego – Hala PZSP

21.05.2014 r. godz. 1000

Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistek 
– Hala PZSP

25.05.2014 r. godz. 1000

Turniej 6 piłkarskich
– boisko trawiaste Jadwisin

ZAPRASZAMY
I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY

Wojciechowe Świętowanie
 będzie się działo...

plażowej, boisko do koszykówki z nawierzch-
nią syntetyczną, naziemne kładki drewniane 
i pomost pływający.

W I etapie powstała również  plaża trawia-
sta i piaszczysta wraz z punktem natryskowym 
oraz punkt widokowy. Zamontowane również 
zostały  ławki, leżaki, stoły betonowe z sza-
chownicami, stoły do tenisa, kosze na śmieci, 
tablice informacyjne, stojaki na rowery, maszty 

flagowe oraz stanowisko ratownika. Powstała 
również piramida wspinaczkowa - linarium 
oraz siłownia zewnętrzna.

Cała inwestycja jest dofinansowana
w ramach Programu Operacyjnego „Zrów-
noważony rozwój sektora rybołówstwa i nad-
brzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Pla-
nowana kwota dofinansowania to 500 000  zł.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji
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Kwestia ograniczonego dostępu do  pod-
stawowej opieki zdrowotnej jest problemem 
wielu samorządów, o czym mogliśmy prze-
konać się podczas debaty publicznej „oczeki-
wania pacjentów, a możliwości podstawowej 
opieki zdrowotnej w Serocku”, która odbyła się
2 kwietnia w serockim ratuszu.

Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Sylwestra Sokolnickiego na spotka-
nie przyjęli m.in. dyrektorzy placówek opieki 
zdrowotnej z terenu powiatu legionowskiego, 
farmaceuci, pracownicy Samorządowego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Se-
rocku, Radni Rady Miejskiej w Serocku, soł-
tysi, mieszkańcy Miasta i Gminy Serock.

Debatę poprowadziły zaproszone w roli 
ekspertów: Pani Lidia Spocińska - doradca 
w obszarze restrukturyzacji i optymalizacji 
procesów biznesowych w ochronie zdrowia 
oraz Pani Sylwia Muzal – radca prawny, zwią-
zana z obsługą podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą.

NIEKORZYSTNE
DLA SPZOZ USTAWY

Pani Sylwia Muzal wprowadziła zebra-
nych w zagadnienia dotyczące gospodarki fi-
nansowej Samodzielnych Publicznych Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej i zakres obowiązków 
podmiotu tworzącego.

Mecenas zwróciła uwagę, że SPZOZ z po-
siadanych środków i uzyskanych przychodów 
są zobowiązane pokrywać swoje koszty i re-
gulować zobowiązania, czyli muszą tak pro-
wadzić swoją działalność, aby te zobowiązania 
pokrywać we własnym zakresie (co regulu-
je  art. 52 ustawy o działalności leczniczej). 
„Konsekwencją takiego rozwiązania jest to, 
że podmiot tworzący dany SPZOZ nie może 
finansować bieżącej działalności SPZOZ 
z własnych środków finansowych. Jedyne, co 
może zrobić, to w momencie powstawania 
tego podmiotu, wyposażyć go w odpowiednie 
środki trwałe – aparaturę, które umożliwiły 
zakładowi rozpoczęcie działalności udziela-
nia świadczeń zdrowotnych”.

Artykuł 55 ustawy o działalności lecz-
niczej określa zamknięty katalog źródeł 
finansowania. SPZOZ może uzyskiwać 
środki finansowe z odpłatnej działalno-
ści leczniczej, chyba, że przepisy odrębne 
stanowią inaczej. Znaczy to tyle, że głów-
ną możliwością finansowania SPZOZ jest 
udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz 
NFZ, czego konsekwencją jest uzyskiwanie 
tych środków finansowych na mocy kon-
traktów zawartych z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. Środki finansowe uzyskane 

od publicznego płatnika stanowią około 
90% jego przychodów.

Pani Mecenas podkreśliła także, że nie 
ma możliwości żeby SPZOZ udzielały odpłat-
nych świadczeń po wyczerpaniu kontraktów 
zawartych z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Jedyną możliwością jest udzielanie ich 
wyłącznie w zakresie świadczeń niegwaran-
towanych oraz osobom nieubezpieczonym.

Nie trudno zauważyć więc, że proble-
my SPZOZ wynikają z niekorzystnych dla 
tych zakładów, a w rezultacie oczywiście dla 
pacjentów – przepisów prawa ograniczają-
cych działalność podmiotów, które udzielają 
świadczeń zdrowotnych.

W roku ubiegłym w SPZOZ Serock pro-
wadzona była analiza organizacyjno-zarząd-
cza Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Serock, z uwzględnie-
niem oceny prawno-ekonomicznej. Autorka 
analizy, Pani Lidia Spocińska przedstawiła 
zgromadzonym na debacie krótkie sprawoz-
danie.

ORGANIZACJA
W SEROCKIM OŚRODKU ZDROWIA

SPZOZ Serock prowadzi podstawową 
opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę 
specjalistyczną, rehabilitację narządu ruchu, 
fizjoterapię, profilaktykę i promocję zdrowia 
oraz medycynę szkolną. Atutami ośrodka 
zdrowia w Serocku, ale także ośrodka zdro-
wia w Dębem, są: dobra lokalizacja, parkingi, 
warunki lokalowe i infrastruktura dostoso-
wana do wymagań sanitarnych, kompetentny 
personel, dobre wyposażenie gabinetów oraz 
fakt, że zakład nie ma zaciągniętych żadnych 
kredytów, pożyczek, otwartych linii kredy-
towych, a wobec niego nie jest prowadzone 
żadne postępowanie sądowe czy administra-
cyjne.

Ponieważ - jak zauważono na początku 
– SP ZOZ nie może świadczyć usług odpłat-
nych w zakresie świadczeń gwarantowa-
nych, głównym źródłem finansowania – jak 
w przypadku wszystkich SPZOZ – są umowy 
z NFZ, a pozostałymi: programy profilaktycz-
ne, podnajem gabinetów, czy przychody uzy-
skane z badań laboratoryjnych.

Aktualne problemy w ochronie zdrowia, 
to kolejki osób oczekujących, niewystarcza-
jąca dostępność usług, brak lekarzy, rosnące 
oczekiwania kadry medycznej, czy rosnące 
oczekiwania pacjentów.

O tym, że zarówno władze samorządowe 
jak i Dyrektor SPZOZ są świadomi proble-
mów, z jakimi spotykają się osoby korzysta-
jące z usług ośrodka zdrowia, poinformowała 

dr Swietłana Jagodzińska – Dyrektor SPZOZ 
w Serocku. Przedstawiła zgromadzonym tak-
że kroki, jakie podejmowane są w celu ulep-
szenia organizacji pracy w zakładzie oraz 
zwiększenia satysfakcji pacjentów.

„CHORY” SYSTEM
 OCHRONY ZDROWIA

Analizowana sytuacja – podobna do 
sytuacji w innych SP ZOZ - nie wynika ze 
złego zarządzania tym zakładem, o czym 
świadczyły wypowiedzi dyrektorów ośrod-
ków zdrowia z sąsiednich miast i gmin. 
Dr Dorota Glinicka - Dyrektor Naczelny 
NZOZ Legionowo oraz dr Iwona Górska 
– Dyrektor NZOZ Zdrowie w Legionowie 
- podkreśliły, że to sytuacja w kraju wymu-
sza na dyrektorach placówek zdrowotnych 
i lekarzach rozwiązania, które często są nie-
korzystne dla pacjentów, ale również dla 
personelu medycznego. Ogromnym proble-
mem jest brak lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej i lekarzy specjalistów. Często le-
karz obsługuje kilka placówek w ciągu doby, 
co bez wątpienia wpływa na jego zmęczenie. 
Odpowiedzialność, jaka ciąży na lekarzach, 
którzy często muszą „wychwycić” ciężkie 
przypadki, odpowiednio zdiagnozować 
chorobę i przekazać pacjenta do dalszego 
leczenia; fakt, że pacjentów, korzystających 
z podstawowej opieki zdrowotnej jest coraz 
więcej, a lekarze nie chcą ich odsyłać do 
domów, bo nie są w stanie przewidzieć, czy 
nieudzielona tego dnia pomoc lekarska nie 
wpłynie na ich zdrowie lub życie – wszystko 
to sprawia, że lekarze pracują po godzinach, 
często bez przerw w ciągu pracy.

Lekarze i kadry zarządzające placówkami 
zdrowotnymi są świadome problemów zwią-
zanych z działalnością ośrodków zdrowia. 
Podkreślają zgodnie, że poszukują nowych 
rozwiązań, aby usprawnić system świadczo-
nych usług i organizacji pracy, jednak ich 
działania są ograniczone przepisami prawa. 
Próby jakiegokolwiek „obejścia” tych przepi-
sów i podjęcia działań na korzyść pacjentów 
wiążą się z ogromnym ryzykiem i ogromną 
odpowiedzialnością finansową tych ośrod-
ków. Lekarze zgodnie podkreślają, że roz-
wiązania, które podpowiadają im pacjenci są 
słuszne i chętnie by je wprowadzili, natomiast 
w tej chwili uniemożliwiają im to przepisy, 
a Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowa-
dzenie kolejnych zmian, które już spotykają 
się z negatywnymi opiniami wśród kadr za-
rządzających SPZOZ.

Warto podkreślić, o czym wspomniał 
dr Krzysztof Kukla – Dyrektor Wojskowej 

System informacji przestrzennej Gminy Serock
Miasto i Gmina Serock dołączyło do 

grona samorządów, którzy posiadają serwis 
iMPA, czyli Internetowy Manager Punktów 
Adresowych.

Graficzna prezentacja naszej gminy w po-
staci portalu mapowego bazy punktów adre-
sowych w odsłonie publicznej jest dostępna 
na stornie internetowej www.miasto.serock.pl 
w banerze promocyjnym „MAPA GMINY”.

Internetowa baza działa bardzo szybko, 
jest czytelna i nie powinna stanowić proble-
mu nawet dla początkujących użytkowników.

Korzystając z w/w portalu mapowego 
mogą Państwo uzyskać informacje na temat 
numerów działek ewidencyjnych, numerów 
posesji, nazw miejscowości, a także dokonać 
wstępnych pomiarów powierzchni nierucho-
mości oraz odległości. 

Powyższe informacje można uzyskać po-
przez moduł wyszukiwania działek i adresów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców 

Specjalistycznej Przychodni w Legionowie 
– że często dyrektorzy placówek podejmują 
ogromne ryzyko inwestycji – zakup dodat-
kowej aparatury, specjalistycznego sprzętu, 
wyposażenia gabinetów, natomiast realiza-
cja tych inwestycji nie gwarantuje nowych 
kontraktów z NFZ powodując, że placówki 
zwyczajnie nie mają środków na wykorzysta-
nie tych sprzętów. Inwestycje więc przyno-
szą straty finansowe i wymuszają dodatkowe 
środki na ich utrzymanie.

GŁOS MIESZKAŃCÓW
Mieszkańcy korzystający z usług 

świadczonych przez SPZOZ w Serocku 
i Dębem zaproponowali rozwiązania, któ-
re wpłynęłyby na polepszenie organizacji 
pracy, z tórych warto wymienić system 
wydawania numerków pacjentom, w ce-

lu ograniczenia wizyt poza kolejnością, 
wprowadzenie różnych godzin na zapisy 
telefoniczne i osobiste, zwrócenie większej 
uwagi na osoby w podeszłym wieku ocze-
kujące na wizytę.

Część innych, zaproponowanych roz-
wiązań zostało od razu skomentowanych 
przez Radcę Prawnego Panią Sylwię Mu-
zal, gdyż - znów - nie pozwalają na to 
przepisy prawa. Padła propozycja umoż-
liwienia wprowadzenia wizyt prywatnych. 
Dr Swietłana Jagodzińska wyjaśniła, że 
podejmuje od wielu miesięcy próby zain-
teresowania lekarzy takim rozwiązaniem, 
jednak, niestety,  nie znalazła specjalistów 
zainteresowanych tą propozycją. Warto 
podkreślić również, że w tym roku uru-
chomiono tylko dwie specjalizacje pedia-
tryczne w całym Mazowszu, co oznacza, 

że nie tylko brakuje środków na specja-
lizacje, ale również osób z odpowiednim 
wykształceniem medycznym.

Wszystkie zgłoszone podczas debaty 
uwagi i sugestie zostaną poddane analizie i –
w miarę możliwości – wprowadzone, aby jakość 
świadczonych usług i organizacja pracy SPZOZ
w Serocku i Dębem w jeszcze większym stopniu 
odpowiadały oczekiwaniom pacjentów.

Kończąc to ważne spotkanie Burmistrz 
Sylwester Sokolnicki oraz Pani dyrektor 
Swietłana Jagodzińska podziękowali uczest-
nikom za obecność i wszystkie zgłoszone su-
gestie. Wyrazili wdzięczność za zrozumienie 
tej trudnej dla wszystkich sytuacji i poprosili 
o zrozumienie dla lekarzy i personelu ośrod-
ków zdrowia, którzy dokładają starań, by usa-
tysfakcjonować pacjentów.   

Referat Komunikacji Społecznej

To już trzeci rok!!!  komunikacji lokalnej
Wiosną 2012 roku Urząd Miasta i Gminy 

rozpoczął przygotowania do uruchomienia 
Pilotażowej Komunikacji Lokalnej. Po zakoń-
czeniu procedury przetargowej i wyborze prze-
woźnika z dniem 1 sierpnia 2012 roku urucho-
mione zostały dwie linie autobusowe nr 1 i nr 2 
łączące Serock z takimi miejscowościami jak: 
Karolino, Szadki, Wola Kiełpińska, Bolesławo-
wo, Dębe, Izbica, Jachranka, Skubianka, Dosin, 
Zegrze, Borowa Góra, Jadwisin, Stasi Las. Głów-
nym założeniem było skomunikowanie jak naj-

większej liczby miejscowości z Serockiem jako 
miejscem docelowym, bądź miejscem przesiad-
ki. Początkowo zainteresowanie komunikacją 
pilotażową było niewielkie, jednak w miarę 
upływu czasu ”zielone” busiki coraz bardziej 
wypełniały się pasażerami. Było to argumentem 
do rozszerzenia Pilotażowej Komunikacji Lo-
kalnej o kolejne miejscowości. I tak z dniem 15 
października 2012 roku uruchomiono linie nr 
3 i nr 4, obejmujące miejscowości: Wierzbica, 
Łacha i Gąsiorowo. Biorąc pod uwagę sugestie 

i prośby mieszkańców w czerwcu 2013 roku 
uruchomiono sobotnią komunikację lokalną 
obejmującą dwie linie (po cztery kursy dzien-
nie). Na podstawie danych dotyczących sprze-
danych biletów okazało się, że w 2012 roku 
z komunikacji lokalnej skorzystało 7393 osoby, 
zaś w 2013 roku ponad 33 tysiące. Od począt-
ku funkcjonowania komunikacji lokalnej cena 
biletów nie uległa zmianie. Bilety normalne 
kosztują: jednorazowy - 3 zł, miesięczny - 70 zł; 
a bilety ulgowe kosztują:, jednorazowy - 1,50 zł, 

do korzystania z portalu mapowego, który 
umożliwi w wygodny i nowoczesny sposób 
pozyskać informacje przestrzenne.

W przypadku problemów związanych 
z korzystaniem z w/w programu prosimy

Relacja z debaty dot. opieki zdrowotnej w Serocku

o kontakt z Referatem Gospodarki Gruntami 
i Planowania Przestrzennego pod numerami 
tel.: 22 782-88-28 lub 22 782-88-29.

Referat Gospodarki Gruntami
 i Planowania Przestrzennego
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W drodze do XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
1 czerwca 2014 odbędzie się dwudziesta 

już edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Warun-
kiem zdobycia mandatu posła było zorgani-
zowanie i przeprowadzenie szkolnej debaty 
na temat

„Młodzi aktywni? Co zrobić, aby młodzież 
brała udział w wyborach i życiu społecznym”. 

Taka debata odbyła się w naszej szkole 
3 kwietnia. Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się: Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Sylwester Sokolnicki, Dyrektor Obsługi 
Szkół i Przedszkoli Alicja Melion, wice-
przewodniczący Rady Miasta Józef Luto-
mirski, dyrektor Zespołu Szkół w Zegrzu 

Danuta Prusinowska, delegacja młodzieży 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Włodzimierza Wolskiego w Serocku, na-
uczyciele i uczniowie gimnazjum w Ze-
grzu. Moderatorem debaty była uczennica 
III klasy gimnazjum – Katarzyna Cisz-
kowska, starająca się właśnie o mandat 
posła. Na początku moderator przedstawił 
uczestnikom plan spotkania oraz jego cele. 
Po krótkim wstępie przystąpiono do dys-
kusji, poprzedzonej pytaniami do zapro-
szonych gości. Poszukiwaliśmy przyczyn 
niskiej frekwencji młodych w wyborach 
oraz sposobów na zmotywowanie ich do 

głosowania w zbliżających się wyborach 
do europarlamentu. W kolejnej turze to 
młodzież zadawała pytania. Podsumowu-
jąc debatę moderator sformułował kilka 
pomysłów na zachęcenie młodzieży do 
większej aktywności społecznej m.in.: do-
puszczenie młodzieży na listy wyborcze, 
głosowanie przez Internet, odpowiedni 
przekaz medialny.

Wszystko wypadło bardzo dobrze. Mamy 
nadzieję, że udana debata wywalczy dla nas 
mandat poselski.

Katarzyna Ciszkowska
ucz. kl. III b gimnazjum

WAŻNE ZMIANY
W KOMUNIKACJI LOKALNEJ
Dębe-Zegrze (Osiedle)
– Legionowo SKM
Z dniem 15 kwietnia 2014 r. Miasto 

i Gmina Serock przejmuje rolę Organizato-
ra linii komunikacyjnej na trasie Dębe-Ze-
grze (Osiedle)-Legionowo SKM. W związ-
ku z powyższym przewoźnik realizujący 
kursy z Dębego do SKM Legionowo, od 
15 kwietnia 2014 r. będzie sprzedawał bi-
lety w dni powszednie od poniedziałku do 
piątku. 

Bilet ulgowy na trasie Dębe-Legionowo 
SKM będzie kosztował:

• 1,50 zł jednorazowy, • 35 zł miesięczny.
Bilet normalny na trasie Dębe-Legiono-

wo SKM będzie kosztował:
• 3 zł jednorazowy, • 70 zł miesięczny.

Rozkład jazdy jest dostępny pod wska-
zanym adresem: www.miasto.serock.pl w za-
kładce: rozkład jazdy

ZAKUP BILETÓW
MIESIĘCZNYCH
Wychodząc naprzeciw Państwa oczeki-

waniom Urząd Miasta i Gminy w Serocku 
uprzejmie informuje, że dokumenty niezbęd-
ne do wydania pierwszego biletu miesięcz-
nego komunikacji lokalnej będzie można 
składać w tutejszym urzędzie w pokoju nr 2. 
Natomiast na trasie Dębe-Zegrze-SKM Le-
gionowo u kierowcy autobusu.

Wszelkie informacje na temat biletów 
miesięcznych Lokalnej Komunikacji Auto-
busowej można uzyskać pod nr telefonu: 
22 782-88-36

ANKIETA DOTYCZĄCA
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
Szanowni Państwo,
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informu-

je, że w okresie od 18 marca 2014 r. do końca 
maja  2014 r. zostanie przeprowadzona ankieta 
dotycząca korzystania z komunikacji autobu-
sowej na trasie Serock – Legionowo i na trasie 
Serock – Warszawa. Ankieta przeprowadzana 
będzie m.in. na przystankach, w autobusach, 
na targowisku, w szkole średniej.

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

Za problem bezdomności zwierząt odpo-
wiada przede wszystkim człowiek. On nie-
stety swą niefrasobliwością doprowadza do 
psich i kocich dramatów. Ale i człowiek może 
problem rozwiązać. 

Jak? Wystarczą proste kroki: 
Po pierwsze – dbanie o własne zwierzęta, 

za które ponosimy przecież całkowitą odpowie-
dzialność - dbanie o to aby nie uciekały z posesji 
i o to aby nie zagubiły się na spacerze.  

Po drugie – czipowanie zwierząt, które 
w prosty sposób pozwala na ustalenie właści-
ciela zwierzęcia i szybki powrót czworonoga 
do domu w przypadku zagubienia,

Po trzecie – zmniejszanie nadpopulacji 
zwierząt, poprzez ich sterylizację i kastrację, 
co zapobiega ich niekontrolowanemu i często 

niepotrzebnemu rozrodowi.
Rada Miejska w Serocku realizując obo-

wiązek gminy polegający na zapobieganiu 
problemowi bezdomności zwierząt przyjęła 
uchwałą nr 438/XLVIII/2014 z dnia 31 marca 
2014 roku „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock 
w 2014 roku”. 

W programie opracowanym do realizacji 
w 2014 roku, zachęcamy właścicieli zwierząt 
zamieszkujących na terenie miasta i gminy 
Serock do:

1. nieodpłatnego znakowania zwierząt 
– wystarczy, że jesteś mieszkańcem naszej 
gminy, możesz na podstawie odpowiedniego 
zlecenia pobranego z urzędu bezpłatne zaczi-

pować zwierzę w gabinecie weterynaryjnym, 
z którym gmina ma zawartą umowę;

2. nieodpłatnej sterylizacji i kastracji 
zwierząt domowych – warunkiem skorzysta-
nia z zabiegów finansowanych przez gminę, 
jest wypełnienie w urzędzie oświadczenia 
oraz okazanie aktualnego zaświadczenia po-
twierdzającego zaszczepienie psa przeciwko 
wściekliźnie i dowodu uiszczenia opłaty od 
posiadania psa w wysokości 40 zł. Po dopeł-
nieniu tych formalności właściciel zwierzęcia 
otrzyma skierowanie na zabieg do gabinetu 
weterynaryjnego, z którym gmina ma zawar-
tą umowę. Równocześnie właściciel zwierzę-
cia otrzyma skierowanie na trwałe oznako-
wanie zwierzęcia za pomocą elektronicznego 
mikroprocesora. 

Zabiegi sterylizacji i kastracji finansowa-
ne są również właścicielom kotów domowych 
oraz opiekunom kotów wolnożyjących. 

No i oczywiście tak jak w ubiegłym roku, 
zachęcamy Państwa do przygarniania bez-
domnych zwierząt, w ramach akcji „Pies cze-
ka na człowieka” .

Przypominamy, że ogłoszenia o pieskach 
poszukujących opiekunów ukazują się w za-
kładce „Pies czeka na człowieka”, a osoba, 
która zdecyduje się na przygarnięcie zwierzę-
cia, będzie miała zapewniony nieodpłatnie 

dla swojego nowego pupila „pakiet adopcyj-
ny” czyli szczepienie przeciw chorobom za-
kaźnym i wściekliźnie, trwałe oznakowanie 
przez wszczepienie pod skórę psa elektro-
nicznego mikroprocesora wraz z wprowadze-
niem danych do ogólnopolskiej bazy zwierząt 
oznakowanych, podanie leków i preparatów 
mających na celu odrobaczenie, odkleszcze-
nie i odpchlenie zwierzęcia a także steryliza-
cję lub kastrację. 

Od 2013 roku w zakładce „Pies czeka na 
człowieka” zamieszczamy również informacje 

o pieskach, które trafiły do schroniska z tere-
nu naszej gminy. Może w ten sposób będą 
mogli Państwo wśród nich rozpoznać swoje 
zagubione zwierzęta.

Wszystkich szczegółów na temat Progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Serock w 2014 roku dowiedzą 
się Państwo w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, parter, pokój nr 11, tel: 
22 782-88-39 oraz 22 782-88-40.

Referat OŚRiL

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi...

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

Żaden z psów nie miał obroży, ani nie był za-
czipowany, nie udało się ustalić ich właścicieli. 

Być może rozpoznają Państwo wśród 
nich swoje zagubione zwierzęta, a może po 
prostu będziecie Państwo zainteresowani ich 
adopcją.

Zdjęcie nr 1 -  Suczka Bierka. Odłowiona 
w dniu 22 marca 2014 r. w Zabłociu. Ma ok. 
7 lat – jest bardzo nieufna i płochliwa.

Zdjęcie nr 2 – Pies Bak. Odłowiony 
w dniu 7 kwietnia 2014 r. w Izbicy na ulicy 
Wiejskiej. Ma ok. 4 lata, jest nieduży.

Ważne informacje o komunikacji

miesięczny – 35zł. Istnieje możliwość złożenia 
niezbędnych dokumentów do wydania pierw-
szego biletu miesięcznego w urzędzie, a nie jak 
dotychczas w kasie biletowej Dworca Autobu-
sowego w Pułtusku.

Kolejnym etapem rozszerzenia komuni-
kacji lokalnej było uruchomienie połączenia 
z Serocka do SKM w Legionowie. Początkowo 
organizację tego zadania powierzono w całości 
firmie przewozowej. Jednak z uwagi na wysokie 
ceny biletów, jak również szereg zastrzeżeń do-
tyczących jakości świadczonej usługi, w kwiet-
niu tego roku Urząd Miasta i Gminy przejął rolę 
organizatora linii komunikacyjnej Serock – Ze-
grze Osiedle - Legionowo SKM. Obecnie reali-

zowanych jest 8 kursów dziennie do Legionowa 
i z powrotem do Serocka. Zdajemy sobie spra-
wę, że nie wszystkie połączenia są dostosowane 
do rozkładu jazdy pociągów SKM, który dość 
często ulega zmianom. Każde kolejne dostoso-
wanie rozkładu jazdy autobusów, to koniecz-
ność uzyskania wielu pozwoleń – ich uzyska-
nie wymaga wiele czasu. Również w kwietniu 
Urząd Miasta i Gminy przejął rolę organizatora 
linii komunikacyjnej na trasie Dębe, Jachranka, 
Dosin, Zegrze Osiedle, Legionowo SKM. Prze-
woźnik realizuje dziesięć kursów dziennie do 
Legionowa i z powrotem do Dębego.

Dzięki Państwa sugestiom i propozycjom 
podejmujemy działania mające na celu zwięk-

szenie funkcjonalności Lokalnej Komunikacji 
Autobusowej. Naszym celem jest, by dostęp-
ność, jak i jakość świadczonych usług były co-
raz lepsze. Oczywiście potrzeby w tym zakresie 
musimy dostosować do możliwości finanso-
wych gminy, Należy pamiętać, że komunikacja 
lokalna jest finansowana z budżetu gminy i ja-
kiekolwiek rozszerzenie usług komunikacyj-
nych powoduje ograniczenie wydatków na inne 
zadania, zwłaszcza inwestycyjne. Wdzięczni je-
steśmy Państwu za wszelkie uwagi, które na bie-
żąco analizujemy i w miarę możliwości wpro-
wadzamy w życie. Jednak realizacja wielu z nich 
wymaga czasu. Zatem prosimy o cierpliwość.

Referat Spraw Obywatelskich

Bezdomne zwierzęta
z terenu Gminy Serock w schronisku w Chrcynnie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z 
Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa, (tel: 22 782 88 39 i 22 782 88 40), 
Strażą Miejską w Serocku (tel 22 782 88 33, 

603 873 290) lub bezpośrednio ze Schroni-
skiem (tel: 23 693 04 45, 660 277 648)

Referatem Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

ZDJĘCIE NR 1 ZDJĘCIE NR 2
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Serock is happy!
Serock dołączył do miast, które są happy. 

Mieszkańcy i sympatycy Miasta i Gminy Se-
rock zatańczyli do utworu Happy - Pharrella 
Williamsa, wpisując się w trend ogólnoświa-
towej promocji miast przez pokazanie miesz-
kańców tańczących na tle wybranych miejsc.

Dziękujemy wszystkim, którzy zatańczyli 
do klipu. Za radość, zabawę, zaangażowanie 
i cierpliwość.

Oglądajcie nas na youtubie (wpisując 
„Happy Serock”)

A na Facebooku pod postem na naszym 

profilu (Serock Zaangażowany) możecie 
zostawić komentarz, czy Wam się podoba. 
No i oczywiście lajkujcie, udostępniajcie 
znajomym. Pokażcie innym, jak Serock is 
happy :)

Referat Komunikacji Społecznej

Lekcja historii w hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej
W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej 

oraz w ramach serockich obchodów Dnia 
Pamięci Ofiarom Zbrodni Katyńskiej w dn. 
11 kwietnia br. młodzież z gimnazjum w Se-
rocku oraz Powiatowego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Serocku była na za-
proszenie Ośrodka Kultury w Serocku uczest-
nikami świetnej lekcji historii.

Lekcje poprowadziła Pani Agnieszka Sza-
jewska, edukator Biura Edukacji Publicznej 
warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej, przybliżyła młodzieży wiedzę 
tragicznych wydarzeń kwietnia 1940 roku. 
Wykład wzbogacony był o materiał filmowy 
i fotograficzny ze zbiorów IPN.

Najpiękniejsze jachty z całej Europy, 
najszybsze łodzie motorowe, nowoczesny 
sprzęt do nurkowania, kajakarstwa, wind-
surfingu i wędkarstwa – to wszystko można 
było podziwiać na tegorocznej edycji targów 
„WIATR I WODA”. Ponadto dziesiątki poka-
zów, spotkań z mistrzami sportów wodnych 
i niecodziennych atrakcji czekało na miłośni-
ków aktywnego wypoczynku nad wodą i na 
wodzie.

Warszawskie targi „WIATR I WODA” są 

wał Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, w 
skład którego zalicza się  7 gmin:  Dąbrówka, 
Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Radzymin, 
Serock i Wieliszew. Na wspólnym stoisku za-
interesowani mogli znaleźć informacje o każ-
dej z gmin, dostać pamiątkowe upominki, czy 
posmakować serockiego specjału kulinarnego 
– pysznego precla. Przede wszystkim jednak 
zapraszaliśmy do naszych gmin.

Targi „WIATR I WODA” 5 lat temu zo-

stały przyjęte w poczet członków INTERNA-
TIONAL FEDERATION OF BOAT SHOW 
ORGANISERS. Każdego roku Targi WIATR 
I WODA gromadzą wystawców z Polski, Euro-
py i świata. Odwiedza je wielotysięczne grono 
miłośników sportu i rekreacji, a także ci, dla 
których przygoda z żaglami, deską, kajakiem 
czy nurkowaniem dopiero się zaczyna.

Tegoroczna edycja Targów „WIATR 
I WODA” przyciągnęła rekordową liczbę firm 

Warszawskie Targi WIATR I WODA

15 kwietnia 2014 w Sali Koncertowej 
Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy outdoorowej 
„Imprezy Mazowsza / Mazovian Events” .

Wystawa stanowi projekt długofalowych 
działań promocyjnych metodą „street educa-
tion” - dla zrównoważonego rozwoju Polski 
i Mazowsza. Na ulicach Warszawy, na koloro-
wych planszach wystawy będzie można zna-
leźć informacje o najciekawszych i najbardziej 
barwnych imprezach, jakie będą miały miejsce 
na Mazowszu w nadchodzącym sezonie wio-
senno-letnim. Do projektu zgłosiły się takie 

miejscowości jak Radom, Siedlce, Kozienice 
i wiele innych. Mając na uwadze bogate kalen-
darium wydarzeń, które odbędą się w naszej 
gminie, wśród partnerów wystawy nie mogło 
zabraknąć Serocka i najciekawszych imprez, 
do których należą: Piknik Ekologiczny, Wianki, 
Barbarka oraz Święto Darów Ziemi.

Wystawa będzie „wędrować” po uli-
cach Warszawy, promując jednocześnie wy-
szczególnione imprezy. „Events of Masovia” 
pojawią się kolejno na Placu Bankowym, 
w podcieniach Galerii Porczyńskich, na 
ogrodzeniu Stadionu Narodowego, przy ul. 

Karowej oraz w Mazowieckim Porcie Lotni-
czym w Modlinie.

Uroczyste otwarcie wystawy poprowadził 
Tadeusz Woszczyński oraz pomysłodawczyni 
i autorka przedsięwzięcia Eliza Hanisch. Po ofi-
cjalnym otwarciu wystawy zaproszeni goście wy-
słuchali recitalu „Positive energy” w wykonaniu  
kompozytora i pianisty, twórcy muzyki filmowej, 
Artura JanaYakimiaka. Była to niepowtarzalna 
okazja, aby usłyszeć zarówno znane jego wielbicie-
lom, jak i najnowsze, tegoroczne kompozycje arty-
sty, grającego prawdziwie żywą „muzykę jaźni”.

Anna Socha

„Imprezy Mazowsza / Mazovian Events”

Zapraszamy  na szkolenie dla przedsię-
biorców z gminy Serock. Szkolenia orga-
nizowane są w ramach podpisanej umowy 
o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta 
i Gminy w Serocku, a Fundacją eBiznes Club.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja 
2014, o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Serocku. 

Spotkanie obejmować będzie następujące 
zagadnienia:

• Przedsiębiorcy poznają opis zasad apli-
kowania o środki w ramach:

a) Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich,

b) Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 
Zalewu Zegrzyńskiego,

c) Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Ze-
grzyński.

d) Powiatowego Urzędu Pracy.
• Omówiona zostanie specyfika reali-

zacji projektów finansowanych ze środ-
ków UE.

• Omówione zostaną prawa i obowiązki 
beneficjenta realizującego projekty unijne.

• Omówione zostaną przykładowe pro-
jekty realizowane w Gminie Serock.

Każdemu uczestnikowi szkolenia zosta-
nie przekazana wiedza, która z pewnością 
wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój firmy.

Referat Spraw Obywatelskich

Zapraszamy na szkolenie dla przedsiębiorców

największą i najstarszą imprezą wystawien-
niczą branży sportów wodnych i rekreacji 
w Polsce – rokroczną zapowiedzią zbliżające-
go się sezonu. Od 3 do 6 kwietnia  2014 od-
była się już 26 edycja tych prestiżowych tar-
gów. A skoro w temacie są woda, odpoczynek 
i aktywność, nie mogło na targach zabraknąć 
też motywu Jeziora Zegrzyńskiego, które od 
ponad pięćdziesięciu już lat zalewa propozy-
cjami na spędzenie wolnego czasu. Region Je-
ziora Zegrzyńskiego w tym roku reprezento-

wystawiających się na imprezie. Przeniesie-
nie imprezy na Stadion Narodowy stworzyło 
nowe możliwości, zwiększyła się powierzch-
nia wystawiennicza oraz parkingowa.

Pozytywnie zaskoczył fakt, jak wie-
le osób zna Serock i się z nim utożsamia. 
Mnóstwo osób odwiedzających stoisko 
opowiadało o wakacjach, urlopach spę-
dzanych w gminie Serock, o działkach, na 
które przyjeżdżają w każdym wolnym cza-
sie, o sportach, jakie uprawiają na Jeziorze 
Zegrzyńskim, o przedsięwzięciach kultu-
ralnych, w których biorą udział, o rejsach, 
które cieszą się wśród nich ogromnym za-
interesowaniem..

 Udział w targch  „WIATR I WODA” sta-
nowił pierwszy etap projektu realizowanego 
przez Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego 
pt. „Budowanie marki Jezioro Zegrzyńskie”. 
Wniosek został dofinansowany ze środków 
unijnych w ramach środka 4.1 Rozwój ob-
szarów zależnych od rybactwa z wyłącze-
niem realizacji operacji polegających na 
funkcjonowaniu lokalnej  grupy rybackiej 
(LGR) oraz nabywaniu umiejętności i ak-
tywizacji lokalnych społeczności - Program 
Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007 - 2013”.

Anna Socha
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SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 42 - SEROCK

 Szkoła
Dziś mamy w Serocku swego rodzaju centrum edukacyjne. Tworzą je połączone budynki Gimnazjum im. Romualda Traugutta, Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika  oraz Przedszkola Samorządowego im. Krasnala Hałabały, a także oddalony o kilkadziesiąt metrów Zespół Szkół 
Powiatowych im. Włodzimierza Wolskiego. Zanim te wszystkie placówki powstały, to przez wiele lat była tu tylko jedna szkoła, powód dumy 
mieszkańców. Szkoły której powstanie zaczęło się urzeczywistniać 90 lat temu. 

Wprawdzie należałoby rozpocząć od zebrania gminne-
go 4 września 1921 r., w którym wzięło udział ponad 700 
mieszkańców Serocka i gminy Zegrze. Uchwalono wówczas, 
że w Serocku mającym wkrótce odzyskać prawa miejskie 
zostanie wybudowana nowa szkoła 7 – klasowa. Kurato-
rium zatwierdziło projekt budowy 18 maja 1923 r., a mi-
nisterstwo konkretny projekt architektoniczny w 1924 r. 
Rada Miejska mogła więc rozpocząć starania o uzyskanie 
terenu pod nową lokalizację szkoły, gdyż dotychczasowy 

Nazwy szkół
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terenu uzyskało miasto na cele szkolnictwa - 8,1144 ha, 
mniejsze działki m.in. Ochotnicza Straż Ogniowa w Seroc-
ku - 0,4120 ha i Stowarzyszenie Oświatowe „Jutrzenka” 
- 0,3440 ha. Po uzyskaniu terenów budowlanych Rada 
Miejska mogła jeszcze w 1924 r. przystąpić do gromadze-
nia materiałów budowlanych. Wybrała Komitet Budowlany 
w składzie: burmistrz Józef Jasiobędzki, z-ca burmistrza 
Kazimierz Piasecki,  ławnik Kazimierz Elmer, ławnik Stani-
sław Głowacki, ławnik Dawid Rozenberg oraz radni: Fran-
ciszek Książyk, Jan Maruszewski (zastąpiony później przez 
Antoniego Dębskiego), Jankiel Rozenberg Władysław Ste-
fańczyk i Stanisław Strzałkowski oraz rzeczoznawca Józef 
Włodarczyk. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego  przyznało 40 tys. zł dotacji przy ogólnym kosz-
cie budowy 208 tys. zł.  21 lipca 1925 poświęcono kamień 
węgielny pod  nowy gmach szkoły, a budowę ukończono 
w 1927 r. Wtedy to, 17 grudnia 1927 r., kierownik szkoły 
Franciszek Sokolnicki zgłosił wniosek, by szkole nadać 
imię Romualda Traugutta. Nauczyciele i dozór szkoły 
jednogłośnie poparli wniosek. Poświęcenie budynku 
nastąpiło 08.01.1928 r., natomiast 10 maja 1928 r. ku-
rator oświaty nadał imię 7 – Klasowej Publicznej Szkole 
Powszechnej im. R. Traugutta w Serocku. Symbolicznie 
proces przyjmowania patrona kończyło ufundowanie 
sztandaru, poświęconego w dniu 22.01.1930 r.

Mieszkańcy Serocka oraz goście chętnie uwiecz-
niali się na tle budynku szkoły, a dla byłych uczniów 

budynek szkoły w pobliżu kościoła / dziś jest to ulica św. 
Wojciecha/ znajdował się na działce, która nie   pozwalała 
na postawienie większego budynku na kilkuset uczniów 
, nie mówiąc już o boisku sportowym. W czerwcu1924 

Powiatowy Urząd Ziemski w Pułtusku wystąpił do Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie o zatwierdzenie projektu par-
celacji gruntów państwowych o pow. 12,5 ha  położonych 
w Serocku i przeznaczenia ich na cele publiczne. Większość 

Było to również miejsce, które z dumą pokazywano 
dostojnym gościom jak np. prezydentowi Ignacemu Mościc-
kiemu w 1930 r.

W czasie działań wojennych na serockim przyczółku 
w 1944 r. budynek został uszkodzony, a przez pewien czas 
był wykorzystywany jako szpital polowy.

często żyjących w odległych krajach zdjęcie absolwen-
tów, czy zwykłe klasowe stanowiły najcenniejszą pa-
miątkę. Ten sentyment do szkoły był powszechny nie 
tylko wśród uczniów Polaków, ale też Żydów i Niem-
ców, którzy nawet po latach potrafili wyliczać nazwi-
ska swoich nauczycieli.

Wymagał więc poważnego remontu, w który bardzo 
zaangażowali się sami mieszkańcy. Ogromnej pomocy 
ówczesnemu kierownikowi szkoły Józefowi Lickiemu, w po-
zyskaniu środków finansowych i materiałów budowlanych, 
udzielił słynny architekt prof. Szymon Syrkus, ówczesny wi-
cedyrektor Biura Odbudowy Stolicy. Rada Miejska w uzna-
niu jego zasług przyznała mu tytuł honorowego obywatela 
miasta.

W połowie lat 60 - w czasie kierownictwa Stanisława 
Jakubczaka - przystąpiono do rozbudowy szkoły. Konty-
nuował ją w latach 70. jego następca Mirosław Jarosiński. 
Wtedy dobudowano północne skrzydło oraz salę gimna-
styczną. Te rozbudowy zniekształciły dawną, przedwojenna 
bryłę gmachu. Po inwestycjach mających miejsce w bieżą-
cym wieku jest to już zespół zupełnie innych budynków.

Tekst i zdjęcia:
Sławomir Jakubczak Główne wejście

Szkoła dziś 

Plan terenu z 1924 r.

Szkoła Serock1946 budowa szkoły p. Czeslaw Jabłonowski

Zdjęcie szkolne 1938 r. 

Modelarze
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Dziękujemy wszystkim uczestnikom te-
gorocznego „Wiosennego sprzątania gminy”, 
zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy 
w Serocku w dniach 1 – 14 kwietnia, w ramach 
obchodów Światowego Dnia Ziemi 2014.

Do akcji włączyli się czynnie mieszkań-
cy sołectw, żołnierze z Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz nie-
zawodne przedszkolaki z Serocka i z Zegrza. 
Wspólnymi siłami udało się posprzątać miej-
scowości Jadwisin, Zegrze, okolice poligonu 
w Skubiance, Wierzbicę, Karolino, Dosin, 
Ludwinowo Dębskie i Bolesławowo.

Uczestnictwo w takich akcjach to lekcja, 
która uwrażliwia na piękno przyrody i zachę-
ca do podejmowania prostych działań, które 

skutkują ogromnymi efektami. Włączając się 
w nie dajemy dobry przykład, że dbać o śro-
dowisko naturalne, o nasze najbliższe otocze-
nie, o tereny, gdzie wypoczywamy i spędzamy 
wolny czas, może każdy. 

Każda z grup, która przyłączyła się do 
akcji zebrała kilka, kilkanaście a nawet kil-
kadziesiąt worków śmieci. Odbiorem ze-
branych śmieci zajęła się nieodpłatnie firma 
Zakład Kształtowania Terenów Zielonych 
Marek Włodarczyk z Serocka. Po podsumo-
waniu ilości odebranych odpadów okazało się, 
że w ramach akcji zostało zebranych prawie
3 tony odpadów. Skład morfologiczny zebra-
nych odpadów to w przeważającej części szklane 
butelki, butelki plastikowe, a także części samo-

chodowe, telewizory. Takie ilości śmieci, w miej-
scach, które są przeznaczone do relaksu, odpo-
czynku, powinny zawstydzić nas wszystkich… 
tym bardziej, że większość zebranych odpadów 
podlega systemowi selektywnej zbiórki i są to 
odpady, które bez dodatkowych opłat mogą być 
przekazywane przez mieszkańców w ramach 
gminnego systemu odbierania odpadów…

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy włączyli się do akcji i zachęcamy 
do włączania się do porządków przez cały rok. 

Osobom chętnym do podejmowania 
współpracy w tym zakresie zapewnimy wor-
ki, rękawice i odbiór zebranych śmieci.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Wiosenne sprzątanie gminy
Jest coraz cieplej … robi się coraz piękniej 

… barwnie, zielono, kolorowo … Pogoda za-
chęca do spacerów i aktywnego wypoczynku 
w plenerze. Ale jest „coś” co może popsuć hu-
mor i nasze wrażenia estetyczne – „coś”, w co 
nietrudno „wdepnąć” w parku, na skwerze 
czy nawet środku chodnika. To psia kupa!!!

Psie odchody mogą być niebezpieczne dla 
ludzi i środowiska. Psują estetykę trawników, 
skwerów i chodników. Mimo, że coraz wię-
cej właścicieli sprząta po swoich pupilach, to 
problem nie znika. Wciąż niewielu z nas ma 
świadomość, że chodzi nie tylko o higienicz-
ny wygląd miejsc publicznych, ale również 
o zdrowie zwierząt i ludzi. Większość domo-
wych zwierząt jest nosicielami pasożytów, 
które wydalane razem z kupą, po przejściu 
w inwazyjną formę, roznoszone są dalej i mo-
gą powodować niepokojące objawy, m.in. 
zmęczenie, alergie, dolegliwości żołądkowe. 
Często na spacerze nasi pupile „obwąchują” to 
co zostawiły inne pieski, a później przenoszą 
na swym ciele do domów…gdzie przecież tak 
często je głaszczemy, bawimy się z nimi a na-
wet pozwalamy by spały z nami w pościeli…

Zdarza się, że zakażony materiał przy-
nosimy sami na butach do naszych domów, 
gdzie najczęściej na podłodze bawią się malu-
chy, które mają tendencję do nieświadomego 
wkładania niemytych paluszków do buzi … 

Dlatego apelujemy o poważne potrakto-
wanie problemu i sprzątanie po swoim psie. 

Tak naprawdę wystarczy zwykła folio-
wa torebka, w którą zbierzemy psie odchody 
i wrzucimy je do kosza. 

Dodatkowo w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Serocku (pokój nr 11), Miejsko – Gminnym 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Seroc-
ku oraz u zarządców wspólnot mieszkanio-
wych można się zaopatrzyć w zestawy na psie 
odchody, składające się z torebki papierowej 
z praktyczną kartonową łopatką.

Zbierz (się do) kupy

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto 
i Gmina Serock osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocz-
nego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach prze-
znaczonych do użytku publicznego, a w szczególności z chodników, ulic, trawników, 
skwerów i zieleńców oraz z pomieszczeń budynków wielorodzinnych przeznaczonych 
do wspólnego użytku (korytarze, klatki schodowe), poprzez zebranie zanieczyszczeń 
do woreczka papierowego lub foliowego i wrzucenie ich do kosza.

Za niestosowanie się do Regulaminu grozi mandat karny
w wysokości do 500 zł.

Zapraszamy wszystkich do Ekostoiska
Zapraszamy wszystkich do odwiedze-

nia naszego EKOstoiska, zorganizowane-
go w dniu 4 maja 2014 roku, w godzinach 
1000 - 1400 na Rynku Miejskim w Serocku. 
W ekologicznym stoisku będą mogli Państwo 
uzyskać informacje na temat prawidłowego 
zagospodarowania odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych, a także wziąć 

udział w konkursach ekologicznych, nagra-
dzanych ekoupominkami.

Dodatkowo każdy, kto w dniach od 14 do 
30 kwietnia, przyniósł do Miejsko – Gmin-
nego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Serocku, ul. Nasielska 21 elektroodpady 
i otrzymał kupon, będzie mógł w stoisku 
promocyjnym odebrać sadzonki roślin oraz 

ekoupominki. Sadzonki roślin zapewni fir-
ma Zakład Kształtowania Terenów Zielonych 
Marek Włodarczyk z Serocka.

Ekoupominkami nagradzani będą rów-
nież wszyscy, którzy przyniosą do stoiska zu-
żyte baterie i plastikowe korki od butelek PET.

Referat Ochrony Środowiska,
 Rolnictwa i Leśnictwa
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Na ostatnim spotkaniu MSG odwiedzili-
śmy restauracje „Przydrożny Gessler” w Gzo-
wie. Zawitaliśmy tam z chęcią nauki wypie-
kania chleba! Kto nie kocha zapachu świeżo 
wypieczonego bochenka? My zdecydowanie 
należymy do wielbicieli takiego zdrowego, 
prawdziwego pieczywa, bez sztucznych do-
datków. Niestety nie jest to takie hop siup jak 
nam się wydawało. Trzeba  przede wszystkim 
włożyć w swoją pracę dużo serca, ale tego 
chyba nam nie zabrakło, ponieważ chle-
bek wyszedł pyszny i chrupiący. Zachęcamy 
wszystkich do wypróbowania tego w swoich 
domach. Smacznego!

SKŁADNIKI:

Zakwas:
• mąka żytnia 200
• mąka żytnia 700
• ciepła woda

bochenki (lub wkładać do blaszek) u ułożyć na 
blasze, posypać mąką i jeszcze raz odstawić, aż 
do czasu, gdy wyrośnie. Piec ok.45 min w piecu 
nagrzanym do 190°C-200°C. Dodatkowo do 
piekarnika można wstawić naczynie z wodą.

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

Kaja Felczak, Kamila Borówka  

Ciasto:
• 3 garście cukru
• 1/2 kostki masła
• 1/2 kostki smalcu
• 2 litry ciepłej wody
• 1 kg mąki żytniej typu 200
• 1 kg mąki żytniej typu 720
• 850 ml zakwasu
• 0,5 l maślanki

WYKONANIE:

Zakwas: Wymieszać wszystkie składniki za-
kwasu do konsystencji gęstej śmietany. Odsta-
wić w ciepłe miejsce na 5-6 dni.
Ciasto: Smalec, oraz masło rozpuścić w cie-
płej wodzie, dodać cukier. Mąki, maślankę 
i zakwas dołączyć do rozpuszczonego masła 
i smalcu, wymieszać, odstawić do wyrośnięcia. 
Gdy zaczyn wyrośnie wsypać 3 garście soli i za-
gniatać mąką pszenną typu 500. Jeśli ciasto jest 
dość gęste i odstaje od miski posypać je mąką 
i znów odstawić do wyrośnięcia. Formować 

Bliżej Europy z programem eTwinning
Uczniowie naszego Gimnazjum podjęli 

się niełatwego zadania przystępując do reali-
zacji dwóch projektów językowych w ramach 
programueTwinning. 

Czym jest eTwinnng? Program eTwin-
ning to Europejska współpraca szkół realizo-
wana przy pomocy mediów elektronicznych. 
Program oferuje wsparcie i narzędzia, dzięki 
którym uczniowie i nauczyciele mogą reali-
zować projekty edukacyjne z różnych dzie-
dzin z inną szkołą europejską.

Pierwszy projekt „EasterTraditions”- 
Tradycje Wielkanocne, realizujemy w języku 
angielskim ze szkołą partnerską ze Słowacji. 
Drugi projekt „MeineSchule” – Moja szko-
ła, prowadzony jest w języku niemieckim, 

a partnerami jest kilka szkół m.in.: szkoła 
niemiecka, włoska, grecka, francuska.

Realizując projekty, uczniowie nie tylko 
mogą wykazać się kreatywnością i innowacyj-
nością, ale również rozwijają umiejętności pra-
cy zespołowej i rozwiązywania problemów. 

Na specjalnie do tego stworzonej plat-
formie internetowej TwinSpace, wymieniają 
się ze szkołami partnerskimi  informacjami, 
wypracowanymi przez siebie materiałami, 
komunikują się za pomocą poczty elektro-
nicznej, wideokonferencji, czatu, aparatu cy-
frowego czy innych narzędzi. 

Wykonując wszystkie niezbędne zadania 
w języku obcym, w naturalnych warunkach 
rozwijają swoje kompetencje językowe. Pra-

ca w projekcie zachęca także do poznawania 
i wykorzystywania technologii informacyj-
no-komunikacyjnych. Obecnie jesteśmy na 
etapie pracy z programem Prezi – programu 
alternatywnego do programu tworzenia pre-
zentacji Power Point.

Niewątpliwym plusem jest to, że program 
stwarza uczniom możliwości poznania rówie-
śników, krajów z jakich pochodzą ich kultury 
i obyczajów rozwijając postawę otwartości 
i tolerancji. Być może nowo nawiązane zna-
jomości zaowocują w przyszłości wymianą 
międzynarodową. Trzymamy kciuki!

Bożena Szlęzak-
nauczyciel języka angielskiego

Gimnazjum w Zegrzu

Na świątecznym stole najważniejszą 
ozdobą bez wątpienia były i są jajka - symbol 
odradzającego się życia. Wprawdzie przez lata 
sposoby ich barwienia i dekorowania zmie-
niły się, ale tradycja pozostała. A tradycję 
trzeba kultywować i przekazywać przyszłym 
pokoleniom

Dlatego Panie z KGW Skubianka, zorga-
nizowały spotkanie, które miało na celu zdo-
bienie jajek różnymi technikami - oklejanie  
jajek włóczką, malowanie farbami, okleja-

Malowanie jajek w Skubiance
nie kolorową bibułką. Uczestnicy spotkania 
uczyli się również wykonywać włóczkowe  
zajączki wielkanocne. Na spotkanie przybyły 
mamy z dziećmi. Atmosfera spotkania była 
miła i serdeczna. Towarzyszyło nam duże 
zaangażowanie a efekty pracy sprawiły wy-
konawczyniom duże zadowolenie i radość 
Takie zajęcia z pewnością będą dla najmłod-
szych doskonałą okazją do lepszego pozna-
nia tradycji związanych ze świętami wielka-
nocnymi.

Slajdowisko 5 kwietnia
W sobotę 5 kwietnia w „Piwnicy pod Si-

korkami” na Leśnych ptaków w Nowej Wsi, 
odbyło się kolejne SLAJDOWISKO. 

Tym razem, dzięki uprzejmości podróż-
ników Irminy i Jakuba Bruszewskich, zwie-
dzaliśmy na ekranie Japonię.

Pokaz był interaktywny, bowiem przy 
okazji uczyliśmy się japońskich liter.

Ponieważ podróżnicy przebywali w Japo-
nii na prywatne zaproszenie rodowitych To-
kijczyków, mieliśmy możliwość podejrzenia 
codziennego życia mieszkańców Japonii.

A oto krótka relacja z kolejnego pokazu 
zrealizowanego prze Stowarzyszenie Sympa-
tyków Nowej Wsi:

Jeśli ktoś pomyślał, że „za rzeką” cicho,
To jest „...w mylnym błędzie”, 
bo tam Towarzycho:
Znów się zebrało – w Nowej Wsi, w Piwnicy,
By oglądać zdjęcia z pięknej okolicy.

Tyma razem Japonia była „na tapecie”;
Jedno z najludniejszych państw

na naszej planecie.
Podziwialiśmy widoki: z Tokio i Osaki,
Przy okazji ucząc się Ich liter;
 ot tak se - dla draki.

Były też pagody, Fudżi jama, Kioto;
Przez bite dwie godzinki,
 tak czas minął – oto.
Dziękujemy za pokaz: Kubie i Irminie,
Na koniec usiedliśmy
 przy kanapkach, winie...

Ponieważ Irmina i Kuba odwiedzili jesz-
cze 5 azjatyckich państw, relacja z innych kra-
jów w kolejnych numerach informatora.

Darek Stradomski 
- SSNW kwiecień 2014

DATA: 25.05.2014 (I edycja Pikniku 
Rodzinnego nad Jeziorem Zegrzyńskim). 
GODZINA: 12.00-18.00. MIEJSCE: Hotel 
Pan Tadeusz, ul. Czesława Miłosza 20, 05-
-140 Serock. Wstęp wolny

Nowy sezon plażowy rozpoczynamy 
mocnym akcentem. 25 maja 2014 na terenie 
Hotelu Pan Tadeusz odbędzie się Bezpieczny 
Piknik Rodzinny nad Jeziorem Zegrzyńskim. 
Celem imprezy jest propagowanie bezpiecz-
nego wypoczynku nad akwenami wodnymi 
oraz poszerzanie wiedzy dotyczącej ratow-
nictwa medycznego. 

Na piknik serdecznie zapraszamy Rodziców 

z dziećmi, dla których zaplanowaliśmy liczne 
atrakcje i konkursy oraz wszystkie osoby, które 
chciałyby miło spędzić niedzielne popołudnie. 

Dla zdobywców kodów z trasy „Zegrze 
Adventure” upominek podczas pikniku.

W programie pikniku zaplanowano:
- Prezentacje multimedialne, zabawy 

edukacyjne oraz spotkanie z Kapitanem Wy-
derką maskotką komisariatu Policji Rzecznej 
w Nieporęcie

- Resuscytacja, postępowanie w urazach, 
wzywanie pomocy, prezentacja sprzętu ra-
towniczego – Legionowskie WOPR

- Liczne gry, zabawy edukacyjne, lote-

rie, promocje oraz wydawnictwa regionalne 
– Urząd Miasta Serock

- Zaczarowane koło gadżetów, promocje 
i wydarzenia - Urząd Miasta Legionowo

- „Szkoła Przetrwania” 2 godzinny program, 
który poprowadzi firma Tajemnice Imprez

- Atrakcje wodne (skutery wodne) oraz 
pojazdy side by side przygotuje firma A&M 
Club Adrenalina i Motywacja

- podczas pikniku kursował będzie tram-
waj wodny na trasie Nieporęt – Serock a od 
godziny 16.15 odbywały się będą 20 minuto-
we rejsy z Hotelu Pan Tadeusz

- grill a wieczorem ognisko.

Piknik Rodzinny nad Jeziorem Zegrzyńskim



18 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 19INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

10 lat w Unii Europejskiej

Dzieje
Woli Kiełpińskiej 
i okolic

Dzieje Woli Kiełpińskiej i okolic były te-
matem siódmego spotkania z cyklu „Historia 
miejsc i ludzi” - budowa tożsamości lokalnej. 
Tym razem dr Sławomir Jakubczak zaczął 
spotkanie w neobarokowym kościele pw. św 
Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej. 
Kościele fundacji  Macieja Radziwiłła i jego 
żony Jadwigi z Krasińskich, gdzie znajdują się 
epitafia przedstawicieli znamienitych rodów  
związanych z dobrami zegrzyńskimi oraz ko-
latorów świątyni w Woli Kiełpińskiej należącej 
do parafii zegrzyńskiej. Najstarsze epitafium 
(rokokowe) poświęcone jest Antoniemu Kra-
sińskiemu, który zapoczątkował tworzenie dóbr 
zgierskich. Pierwotnie pochowany był w zbudo-
wanym z jego fundacji kościele w Zegrzu, który 
- po sprzedaniu części dóbr w Zegrzu władzom 
carskim pod budowę twierdzy - został zamie-
niony w (1895) na cerkiew. Władze carskie wy-
znaczyły wtedy, w odpowiedniej odległości od 
twierdzy, miejsce pod budowę kościoła w Woli 
Kiełpińskiej, gdzie przeniesiono część epita-
fiów z kościoła w Zegrzu. Budowę rozpoczęto 
w 1894 u zbiegu 2 ważnych dróg, które umoż-
liwiały dojazd do świątyni tak Radziwiłłom, jak 
i parafianom. Fundusze na kościół pochodziły 
z odszkodowania jakie dostali Radziwiłłowie za 
ziemie przekazane pod twierdzę (część środków 
została przeznaczona na budowę pałacu w Ja-
dwisinie). Wyposażenie kościoła było w dużej 
mierze dziełem okolicznych rzemieślników, któ-
rych zatrudniano nie zważając na ich wyznanie. 
Epitafia np. wykonywał M. Siedlecki z Karolina, 
prace szklarskie, stolarskie i ślusarskie powie-
rzono mieszkańcom Serocka.

Epitafia, także te umieszczone w kościele 
w Woli Kiełpińskiej, były skierowane do para-
fian – ówcześnie będących poddanymi właści-

cieli dóbr. Przekazywały i przekazują współcze-
śnie wiedzę  o ciągłości genealogicznej rodów 
(np. epitafium Eustachii Krasińskiej zawiera 
informacje o śmierci jej dzieci), są często,  zgod-
nie z tradycja rzymską,  swego rodzaju biografią 
podkreślającą pełnione funkcje - np. epitafium 
Kazimierza Krasińskiego – posła, marszałka 
trybunału koronnego i sejmu za czasów Sta-
nisława Augusta. Inne epitafia skupiają się na 
ukazaniu przymiotów zmarłych - np. epitafium 
Stanisława Krasińskiego podkreśla jego miłość 
do bliźnich jako człowieka będącego prezesem 
instytucji opiekującej się szpitalami powiatu 
pułtuskiego. Zapoczątkował on również oczyn-
szowanie kolonii w dobrach zegrzyńskich – za 
jego czasów powstało Stanisławowo Zegrzyń-
skie. Obok znajdują się epitafia Józefa i Karola 
Krasińskich (ten po śmierci poety Zygmunta 
Krasińskiego został opiekunem jego dzieci). 
Największe epitafium poświęcone jest kolato-
rowi kościoła, Maciejowi Radziwiłłowi ożenio-
nemu z Jadwigą z Krasińskich. To ona zaku-
piła w 1898 roku, namalowany przez Ferenca 
Szoldatiesa, obraz Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny znajdujący się w ołtarzu głównym 
kościoła. Zmarła we Włoszech, a miejsce jej po-
chówku nie jest znane. Na ścianie świątyni znaj-
duje się również tablica poświęcona rodzinie 
Xiężopolskich - Antoni Xiężopolski był przez 
35 lat administratorem dóbr zegrzyńskich.

Druga część spotkania, która odbyła się 
w remizie strażackiej OSP w Woli Kiełpińskiej 
poświęcona była historii tej miejscowości. Jej 
nazwa pochodzi zapewne od rodziny Kiełpiń-
skich, którzy byli w XVI wieku jedną z trzech 
rodzin zamieszkujących w dobrach zgierskich. 
Na planie dóbr z końca XIX wieku precyzyjnie 
oznaczone są również inne miejscowości, np. 
kolonie: Marynino i Karolino.  Z historią Woli 
Kiełpińskiej i kościoła związane są nazwiska 
księży – np. ks Józefa Pawłowskiego, za któ-
rego posługi budowano kościół, ks. Mariana 
Kowalskiego czy ks. Eugeniusza Gruberskiego 
- reformatora muzyki kościelnej.

Dużą część wykładu obejmowała historia 
cmentarza w Woli Kiełpińskiej i znajdujących 
się na nim grobów (np. rodziny Szaniaw-
skich, ks. Zająca, Antoniego Xiężopolskiego, 
nauczyciela ludowego Dużyńskiego, rodziny 
Kitów). Słuchających wykładu interesowała 
również historia pałacu zegrzyńskiego zbudo-
wanego w połowie XIX wieku na zamówienie 
Stanisława Krasińskiego. W czasie dyskusji 
poruszono też kwestię ruchu oporu i działal-
ności konspiracyjnej mieszkańców w okresie 
II wojny światowej.

Dziękujemy księdzu Tadeuszowi Wołow-
cowi za możliwość zwiedzania kościoła i Ko-
mendantowi Miejsko – Gminnemu Straży 
Pożarnych w Serocku za udostępnienie świe-
tlicy w strażnicy OSP w Woli Kiełpińskiej.

Dzieje

Izbicy i Dębego 
Prowadzący cykl wykładów pt. Historia 

miejsc i ludzi  - budowanie tożsamości lo-
kalnej” dr Sławomir Jakubczak tym razem 
zaprosił mieszkańców gminy Serock na spo-
tkanie poświęcone dziejom Izbicy i Dębego.

Z najdawniejszej historii tych miejscowo-
ści dowiedzieliśmy się, że Izbica w wiekach 
średnich była częścią dóbr klasztornych ka-
noników regularnych w Czerwińsku (należa-
ła do nich aż do XIX wieku, kiedy to stała się 
częścią dóbr zgierskich). Jej nazwa pojawiła 
się w legacie papieża Innocentego IV dla Pol-
ski w XIII wieku. Dębe ma równie stary rodo-
wód i było początkowo częścią Izbicy powsta-
łą na nadnarwiańskiej skarpie porośniętej 
dębiną, opodal brodu na rzece, (prawdopo-
dobnie w XV w. zachodnia część Izbicy, na-
leżącą do klasztoru, zaczęto nazywać Dębe). 
Z  obu miejscowości spławiano Narwią drew-
no. Z zachowanych dokumentów wiadomo, 
że ważnym źródłem dochodów Dębego były 

Spotkania z cyklu „Historia miejsc i ludzi”
1 maja mija dekada naszego bycia w UE. 

To czas dynamicznego rozwoju, wielkich 
zmian, które dokonały się dzięki unijnym 
funduszom. Były one konsekwencją tego, że 
obywatele naszego kraju powiedzieli „tak” 
w referendum akcesyjnym.

Dzień 1 maja 2004 r. stanowi niezwykle 
ważną datę w najnowszej historii naszego kra-
ju. Nasz powrót do Europy, zapoczątkowany 
procesami transformacji ustrojowej, zyskał 
odtąd nowy – organizacyjny i instytucjonalny 

wymiar. Przyspieszeniu uległy zmiany cywili-
zacyjne. Polska stała się obszarem głębokich 
przeobrażeń społecznych, politycznych, go-
spodarczych i kulturowych. Jedną z zasadni-
czych zmian ustrojowo-politycznych, które 
nastąpiły w Polsce po 1989 r., była radykalna 
decentralizacyjna przebudowa systemu wła-
dzy publicznej. Dokonało się to między inny-
mi dzięki restytucji samorządu terytorialnego 
na szczeblu lokalnym, który – zyskując sankcję 
konstytucyjną – stał się integralnym ogniwem 

systemu władzy publicznej.  Okres dziesięciu 
lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej 
stanowi wystarczającą perspektywę dla reflek-
sji nad zmianami, które już nastąpiły, oraz nad 
naszymi dokonaniami i problemami, które 
się pojawiły. Niezbędna jest przy tym próba 
spojrzenia w przyszłość – oparta na ocenie do-
tychczasowych osiągnięć i hipotezach progno-
stycznych uwzględniających procesy i tenden-
cje rozwojowe współczesnego świata.

Referat Komunikacji Społecznej

Szanowni Państwo
Wybory europejskie, które odbędą się 

w maju 2014 roku, pozwolą obywatelom wy-
wrzeć wpływ na przyszły polityczny kierunek 
Unii Europejskiej poprzez wybór 751 posłów 
do Parlamentu Europejskiego, odpowiedzial-
nych za reprezentowanie ich interesów przez 
najbliższe pięć lat. Co pięć lat obywatele Unii 
Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli 
do Parlamentu Europejskiego – instytucji re-
prezentującej interesy obywateli w UE, której 
skład jest wyłaniany w w wyborach bezpo-
średnich.

W maju 2014 roku zostanie wówczas 
wybranych 751 europosłów. Obywatele 
każdego państwa członkowskiego mają 
prawo wyboru określonej liczby posłów, 
w PE zasiada na przykład 51 posłów z Pol-
ski. Przydział miejsc jest określony w trak-
tatach europejskich: państwa o większej 
liczbie ludności mają więcej miejsc niż 
mniejsze państwa, które otrzymują jednak 
więcej miejsc, niż wynikałoby to ze ścisłego 
stosowania zasady proporcjonalności. Pań-
stwa członkowskie uzgodniły pewną liczbę 
wspólnych reguł, z których najważniejszy 
jest obowiązek stosowania jednej z form 
reprezentacji proporcjonalnej. Każde pań-
stwo ma jednak prawo swobodnie decydo-
wać o wielu ważnych aspektach procedury 
głosowania. Na przykład niektóre państwa 
dzielą swoje terytorium na regionalne okrę-
gi wyborcze, podczas gdy inne mają tylko 
jeden okręg wyborczy. W Polsce posłowie 
do PE są wybierani w 13 okręgach. Państwa 
mogą również decydować o konkretnym 
dniu wyborów do PE zgodnie z ich trady-
cją w tym zakresie, ale wszędzie głosowanie 
musi odbyć się w tym samym tygodniu. 
Zwyczajowo rozpoczyna się w Wielkiej Bry-
tanii i Holandii, gdzie głosuje się w czwar-
tek, a kończy w niedzielę, kiedy to głoso-

wanie odbywa się w większości państw 
członkowskich. W 2014 roku wybory odbę-
dą się w Polsce – w niedzielę 25 maja. Wraz 
z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, Par-
lament Europejski stał się pełnoprawnym 
współustawodawcą i odgrywa decydującą 
rolę w kształtowaniu europejskiej polityki. 
Współdecyduje też o budżecie UE. Wyniki 
wyborów muszą być także uwzględnione 
przez przywódców państw członkowskich 
podczas mianowania kandydatów na prze-
wodniczącego Komisji Europejskiej.  Odda-
jąc głos w wyborach europejskich wywiera 
się wpływ na skład Parlamentu i na decyzje 
podejmowane przez instytucje europejskie 
przez kolejne pięć lat. Dlatego też tak ważne 
jest wzięcie udziału w wyborach.

Źródło: www.europarl.pl

Poniżej przedstawiamy kalendarz wyborczy 
dla wyborów posłów do Parlamentu Europej-
skiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

KALENDARIUM WYBORCZE
do dnia 4 maja 2014 r. - sporządzenie 

spisów wyborców
od dnia 4 maja 2014 r. do dnia 11 maja 

2014 r. - składanie przez żołnierzy pełnią-
cych zasadniczą lub okresową służbę woj-
skową oraz pełniących służbę w charakterze 
kandydatów na żołnierzy zawodowych lub 
odbywających zasadniczą służbę wojskowa 
w obronie cywilnej poza miejscem stałe-
go zamieszkania oraz policjantów z jed-
nostek skoszarowanych, funkcjonariuszy 
Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby 
Więziennych pełniących służbę w systemie 
skoszarowanym, wniosków o dopisanie do 
wybranego przez nich spisu wyborców spo-
rządzonego dla miejscowości, w której od-
bywają służbę

do dnia 11 maja 2014 r. - składanie wnio-
sków przez wyborców niepełnosprawnych 
o dopisanie ich do spisu wyborców w wybra-
nym przez siebie obwodzie głosowania na ob-
szarze gminy właściwej ze względu na miejsce 
st- zgłaszanie burmistrzowi przez wyborców 
niepełnosprawnych zamiaru głosowania 
w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na 
karty do głosowania sporządzonych w alfabe-
cie Braille’a

do dnia 15 maja 2014 r. - składanie wnio-
sków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania

do dnia 20 maja 2014 r. - składanie wnio-
sków przez wyborców przebywających czaso-
wo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie 
niezamieszkałych o dopisanie do spisu wy-
borców

do dnia 22 maja 2014 r. - zgłaszanie 
przez wyborców przebywających za granicą 
wniosków o wpisanie do spisu wyborców 
w obwodach głosowania  utworzonych za 
granicą; - zgłaszanie przez wyborców prze-
bywających na polskich statkach morskich 
wniosków o wpisanie do spisów wyborców 
w obwodach głosowania utworzonych na 
tych statkach  

UWAGA 
Lokale obwodowych komisji wybor-

czych w dniu 25 maja 2014 r. (niedziela) 
będą otwarte w godz. 7 – 21.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie 
informacje na temat wyborów można uzy-
skać w pokoju nr 1 pod numerem telefonu 
782-88-55. Wnioski o dopisanie do rejestru 
wyborców są dostępne w pok. Nr 2 i do po-
brania w internecie w zakładce: Poradnik in-
teresanta - formularze, wnioski, karty usług, 
wykazy.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Magdalena Łoniewska 

Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego
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HISTORIA MIEJSC I LUDZI
SPOTKANIE IX

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie.”
Operacja realizowana przez Miasto i Gminê Serock pt. „Historia miejsc i ludzi – budowa i umacnianie to¿samoœci lokalnej”, której celem jest zorganizowanie cyklu
10 spotkañ w ro¿nych czêœciach gminy, poruszaj¹cych tematykê historii danego obszaru; wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER 
z zakresu ma³ych projektów w ramach dzia³ania 413 "Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

17 MAJA 2014
godz. 15.00

œwietlica przy OSP 
w Stanis³awowie

Na zachodzie gminy
- Zalesie Borowe, Zab³ocie, 

Stanis³awowo, Guty

 dziewi¹te spotkanie z dr. S³awomirem Jakubczakiem - 
historykiem, regionalist¹, autorem publikacji 

o historii gminy Serock.

Masz stare fotografie, pocztówki, pami¹tki zwi¹zane z powy¿szymi

miejscowoœciami?

Chcesz poznaæ ich historiê?

Zapraszamy na wyk³ad.

Wstêp wolny. Bez zapisów.
PrzyjdŸ, pos³uchaj, podyskutuj. 

przewozy rzeką. W końcu XVIII wieku kur-
sowały tam promy: mały i duży oraz statek 
Jadwiga pływający po Wiśle i Narwi – praw-
dopodobnie  transportowały one różne dobra  
do pobliskiej Warszawy.

Wiadomo też, ze w czasie Powstania Ko-
ściuszkowskiego (1794)  Dębe liczyło 24 miesz-
kańców, a wśród nich 6 mężczyzn mogło stanąć 
do służby wojskowej. W wykazie gospodarzy  
Dębego z 1816, widnieje 12 rodzin – do tej 
pory mieszkają tu rodziny Ślazińskich i Smogo-
rzewskich. Tereny te zamieszkiwali również tak 
zwani komornicy – ludzie nieposiadający wła-
snej ziemi, którzy  dzierżawili ją od gospodarzy. 
W Inwentarzu Dębego z 1816 roku opisano 
piętrowy dwór z kamieni polnych, od strony 
Narwi. W jednej jego części mieszkał zarząd-
ca, a w drugiej ekonom. Zachowały się również 
kontrakty i umowy na karczowanie lasów wo-
kół Dębego. W Inwentarzu Dębego  opisywano 
każdą klamkę czy hak, ponieważ części metalo-
we stanowiły wówczas wartość.

W XVIII połowę Izbicy należała do pod-
komorzego ciechanowskiego Karola Szydłow-
skiego, później rodzina Krasińskich wykupo-
wała  ją etapami.  W 1821 roku  posiadaczem 
części gruntów Izbicy - wartej na tamte czasy 
25 000 zł - został Józef Wawrzyniec Krasiński. 
Do 1945 roku wieś, a później tylko sam fol-
wark były w rękach Krasińskich i ich sukceso-
rów Radziwiłłów.  Prawie do końca XIX wie-
ku dobra tych rodów słynęły z hodowli owiec 
i dobrej wełny. Tak merynosy, jak i owczarzy 
sprowadzano z zagranicy. Miejsca, w których  
trzymano owce zwano koszarami.

W końcu XIX wieku w związku z budową 
fortu w Dębem, władze carskie wykupiły część 
ziemi od ówczesnych właścicieli Zglenickich 
(ci stali się posiadaczami dóbr zakupionych 
od Dobrzyńskich) i nowo osadzonych kolo-
nistów Bolesławowa. Fort powstawał w 1903-
-1904 roku - był fortem łącznikowym do 
twierdzy w  Modlinie,  miał osłaniać twierdzę 
Zegrze. Na mapie powstałej przed I wojną 
światową widać jego charakterystyczny tra-
pezowy kształt.  

Na spotkaniu poruszanych było wiele in-

nych kwestii związanych z historią obu miej-
scowości, ich mieszkańców, znamienitych 
rodów oraz budowli. Mieszkańcy przynieśli  
kopie dokumentów XIX –XX wieku dotyczą-
ce np. zakupu drewna na funkcjonujący daw-
niej most, tworzenia w okresie międzywo-

jennym Kółka Rolniczego, aktów narodzin, 
zgonów, darowizn, testamentów, a także stare 
fotografie z rodzinnych albumów. 

Dziękujemy kierownictwu Ośrodka Szko-
leniowego Sądownictwa i Prokuratury w Dę-
bem za udostępnienie sali na spotkanie.

16.04.2014 r. w ratuszu miejskim odby-
ło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz 
nagród laureatom Gminnego Konkursu 
Plastycznego „Motyw Wielkanocny”. Tra-
dycyjnie wręczenia dyplomów oraz nagród 
dokonali zastępca Burmistrza Józef Zając 
oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Piotr Ko-
walczyk.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wy-
stawy pokonkursowej do serockiego ratusza.

PROTOKÓŁ 
W dniu 11.04.2014 r. rozstrzygnięto 

Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Wiel-
kanocny”

Na konkurs nadesłano 74 prace z placó-
wek wychowawczo – oświatowych z terenu 
miasta i gminy Serock.

Jury w składzie:
1. Kinga Kosińska - przewodnicząca jury
2. Karolina Kosińska - członek jury
3. Ilona Piątak - członek jury
4. Monika Parzonko - sekretarz
po dokładnym obejrzeniu prac i biorąc 

pod uwagę regulamin konkursu postanowiło 

Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego 
„Motyw Wielkanocny”

przyznać nagrody następującym wykonaw-
com prac:

w kategorii:
przedszkole (do 5 r. ż.)
I miejsce – Natan Opałka z Zespołu 

Szkolno Przedszkolnego w Woli Kiełipńskiej
I miejsce – Hania Grabarczyk z Samorzą-

dowego Przedszkola w Zegrzu

I miejsce – Kamil Ślaziński z Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Woli Kiełipńskiej

(miejsca drugiego i trzeciego nie przyznano)
szkoła podstawowa, kl. 0 – III (od 6 r.ż.)
I miejsce – Łukasz Łączkowski ze Szkoły 

Podstawowej w Serocku
II miejsce – Maja Orłowska ze Szkoły 

Podstawowej w Jadwisinie

WYSTAWÊ MO¯NA OGL¥DAÆ DO 23 MAJA 2014 r.

w serockim ratuszu, ul.Rynek 21 

“Przed nami otwiera siê œwiat utêskniony. Pe³en starych, melodyjnie skrzypi¹cych okien, piania koguta.
S³ychaæ tu furkocz¹ce mruczenie zielonookiego kocura, który w³aœnie powróci³ po kilkudniowej nieobecnoœci, opiekuñcze
anio³y okrywaj¹ sw¹ trosk¹ dom i jego mieszkañców. Przestrzenny pejza¿ pozwala wzi¹æ g³êboki oddech
i zapomnieæ o dusz¹cej nas brunatnej rzeczywistoœci. Przedstawia œwiat, gdzie zegar nie ma wskazówek, które kaza³yby
nam ulokowaæ siê gdzieœ na osi czasu. Tak wiêc, nikt i nic nas nie goni. Czas siê zawiesi³. Prowadzi nas ksiê¿yc”.
www.werandacountry.pl

ADAM KO£AKOWSKI – MIESZKA I TWORZY W SWOJEJ RODZINNEJ OPINOGÓRZE.

UKOÑCZY£ PAÑSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W WARSZAWIE
ORAZ AKADEMIÊ SZTUK PIÊKNYCH W POZNANIU. 

TO ARTYSTA, KTÓRY POPRZEZ SZTUKÊ URZECZYWISTNIA ŒWIAT WYOBRANI.

JEGO TWÓRCZOŒÆ JEST WYRAZEM WIELKIEJ TÊSKNOTY ZA TYM, CO PRAWDZIWE.

Beata Roszkowska
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15 czerwca odbędzie się wielkie sportowe 
wydarzenie w Serocku. Ludzie z żelaza, bo 
tak mówi się o triathlonistach, będą się ścigać 
w naszych okolicach w ramach imprezy Tria-

W tegorocznej edycji udział wzięły 
dzieci i młodzież ze szkół w Serocku, Ja-
dwisinie, Zegrzu, Woli Kiełpińskiej, Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Se-
rocku, Ośrodka Kultury w Serocku oraz 
najmłodsi adepci sztuki z przedszkola 
w Serocku i z Woli Kiełpińskiej. Przegląd 
odbył się w przyjaznej atmosferze, dzie-
ciaki, nauczyciele oraz instruktorzy wy-
mienili doświadczenia i choć nie zabrakło 
rywalizacji, wszyscy wyjechali uśmiech-
nięci z poczuciem dobrze spędzonych 
kilku godzin. Do rady artystycznej prze-
glądu zaproszono fachowców Bogumiłę 
Stachurską, Tomasza Gęsikowskiego oraz 
Jacka Jarzynę, którzy udzielili szczerych 
wypowiedzi i przekazali wiele cennych 
wskazówek.

A oto szczęśliwcy, którzy w ramach uzna-
nia wystąpią na deskach sceny sali widowi-

skowej w dn. 11.05.14 r. dla szerokiego grona 
publiczności:

- Dziecięca Grupa Teatralna z Ośrodka 
Kultury w Serocku ze spektaklem pt. „Cali-
neczka”, opiekun: Anna Kutkowska

- Kabaret „Horrorek” z Samorządowe-
go Przedszkola w Serocku ze spektaklem pt. 
„Pociąg Bajek”, opiekunowie: Renata Ada-
mowska i Emilia Grzegorczyk

- Grupa Teatralna „Szansa” z Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 
ze spektaklem pt. „Pali się” opiekun: Małgo-
rzata Bawor

- Grupa Teatralna Remiza z Ośrodka Kul-
tury w Serocku ze spektaklem pt. „Sen nocy 
letniej” opiekun: Anna Kutkowska.

W ramach estradowej części XIII Przeglądu 
Amatorskiej Twórczości Miasta i Gminy Serock, 
która odbyła się w dn. 05.04.2014 r. w Sali Wi-
dowiskowej Ośrodka Kultury w Serocku – swój 

dorobek artystyczny zaprezentowały zespoły ta-
neczne, taneczno wokalne, soliści, duety, zespoły 
wokalne, chóry oraz zespoły wokalno instru-
mentalne z terenu Miasta i Gminy Serock.

Rada artystyczna: Zofia Marcinek, Anna 
Osmakowicz, Kornelia Ciołek oraz Tomasz 
Struzik oceniali - ogólny wyraz artystyczny, 
inicjatywę twórczą i pomysłowość, walory ar-
tystyczne, technikę wykonania oraz staranność 
prezentacji przy uwzględnieniu wieku uczestni-
ków.

W najbliższym czasie wyłonieni „amato-
rzy” zaprezentują się na dużej scenie podczas 
festynu pn. „Wojciechowe Świętowanie” w dn. 
01.06.2014 r. na rynku w Serocku.

Wszystkim, którzy wzięli udział w XIII 
Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Sce-
nicznej Miasta i Gminy Serock – serdecznie 
dziękujemy.

Ośrodek Kultury w Serocku

 Przegląd Taneczny „Rytmy Miasta” 
organizowanym przez Młodzieżowy Dom 
Kultury „Ochota”.

12 kwietnia zespół taneczny „Alexia”   
z Ośrodka Kultury w Serocku działający pod 
kierunkiem Pani Aleksandry Marek brał 
udział w Przeglądzie Tanecznym „Rytmy 
Miasta” organizowanym przez Młodzieżowy 
Dom Kultury „Ochota”.

Ludzie z żelaza przyjadą w czerwcu do Serocka
thlon Serock 2014. Zawodnicy do pokonania 
będą mieli dystans 1,9 km. pływania, 90 km. 
na rowerze i 21,1 km. biegu lub na krótszym 
dystansie 950 m. pływania, 45 km. roweru 
i 10,5 km. biegu. 

W związku z tym, że trasa rowerowa i bie-
gowa będą przebiegały ulicami naszego miasta 
pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym. 
O dokładnym przebiegu tras organizator po-
informuje w terminie bliższym imprezy. 

Miasto Serock jest współorganizatorem 
tego wydarzenia i serdecznie zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Serocka i okolic do kibico-
wania. Oklaski, głośny doping i dobre słowo 
zawsze pomagają w trakcie wyścigu. A może 
wśród naszych mieszkańców są chętni do 
spróbowania swoich sił w triathlonie? Zapisać 
można się na stronie TriathlonSerock.pl. Pu-
char Burmistrza Serocka czeka na zwycięzcę!

Organizatorzy 

XIII Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej
Miasta i Gminy Serock

Przeglądy i sukcesy
 XIX Ogólnopolski Festiwal, Teatru, 

Piosenki, Tańca „Kwiecień - Plecień” - dzień 
tańca.

13 kwietnia zespół taneczny „Alexia” oraz 
formacja taneczna „Efekt” z Ośrodka Kultury  
w Serocku wzięły udział w 19. Ogólnopol-
skim Festiwalu Tańca „Kwiecień Plecień”.

 Profesjonalne jury oceniało choreografię 
i technikę tańca, dobór kostiumów i muzy-

ki, pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny. 
Z pośród wielu barwnych zespołów. W ka-
tegorii 13-15 lat jury postanowiło przyznać 
III miejsce Formacji Tanecznej EFEKT, która 
zaprezentowała układy taneczne pt. „Impuls” 
przygotowany pod okiem instruktorki Kata-
rzyny Sobieckiej - Tomporowskiej. Serdecznie 
gratulujemy przyznanego miejsca  i życzymy 
wielu sukcesów.

 Koncert laureatów XVIII Przeglądu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ Roz-
śpiewany Wawer” organizowany przez Klub 
Kultury ZASTÓW.

12.04.14 r. laureaci przeglądu wystąpili 
przed publicznością, która była zachwycona 
wykonaniem piosenek przez małych i dużych 
wokalistów przybyłych z terenu całej Polski, 
wśród nich wystąpiły laureatki I miejsca ze-
spół Kantyczki z Ośrodka Kultury w Seroc-
ku. Po koncercie nastąpił moment wręczenia 
imiennych statuetek  i pamiątkowych zdjęć 
z przesłuchań. Były też dyplomy laureata dla 
placówek oraz podziękowania i upominki dla 
opiekunów artystycznych, którzy przygoto-
wali zwycięzców.

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

- III miejsce w kategorii wiekowej 11-13 
lat (soliści) - Klaudia  Krawczyk z Ośrodka 
Kultury w Serocku przygotowanej przez Pa-
nią Maję Radomską

 XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztu-
ki Pięknej „Color Art.

W dniu 29 marca 2014 roku w Golenio-
wie komisja w skład której wchodzili m.in.

- Dr Wiesława Markiewicz-Tomczak 
– Przewodnicząca Jury, Profesor Akademii 
Sztuki w Szczecinie

- Lucyna Skałecka-Włodarczyk – Organi-
zatorka międzynarodowych plenerów malar-
skich, mecenas sztuki i pasjonat malarstwa
 dokonała oceny prac nadesłanych na XXIV 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej 
„Color Art” realizowany pod Patronatem Pol-
skiego Komitetu do Spraw UNESCO i przy-
znała m.in.

W kategorii GRAFIKA
w II grupie – od 10 do 12 lat:
II miejsce oraz – Wiktoria Wojdalska, 12 

lat „Kot w Butach” dla wychowanki zajęć pla-
stycznych w Ośrodku Kultury w Serocku pod-
opiecznej Pani Pauliny Nowaczyk Pisarskiej.

Nagrodę dla Laureatów stanowi zaprosze-
nie do Goleniowa na Finał Festiwalu w dniach 
28 maja – 1 czerwca 2014 roku wraz z opie-
kunem, pokrycie kosztów pobytu Laureata + 
jednego opiekuna oraz ich udział w impre-
zach objętych programem.

Ośrodek Kultury w Serocku

Lista nagrodzonych z terenu Miasta 
i Gminy Serock

 - wyróżnienie w kategorii wiekowej 8-10 
lat - zespół Violinki ze Szkoły Podstawowej 
w Jadwisinie przygotowanemu przez Panią 
Agnieszkę Lipską oraz Panią Agatę Dutkie-
wicz

III miejsce – Bartosz Banasiak ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Kiełpińskiej

szkoła podstawowa, kl. IV – VI
I miejsce - Liwia Prorok ze Szkoły Podsta-

wowej w Serocku
II miejsce - Natalia Szachna ze Szkoły 

Podstawowej w Serocku
II miejsce - Karolina Kalinowska ze Szko-

ły Podstawowej w Serocku (przyznano dwa 
drugie miejsca, miejsca trzeciego nie przy-
znano)

gimnazjum, szkoła średnia
I miejsce –Weronika Kanigowska z Gim-

nazjum w Woli Kiełpińskiej
II miejsce – Aleksandra Suwińska z Gim-

nazjum w Woli Kiełpińskiej

III miejsce – Aleksandra Kuczyńska 
z Gimnazjum w Zegrzu

wyróżnienie – Karolina Głowacka z Gim-
nazjum w Woli Kiełpińskiej

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić poza 
kategoriami, dwie prace Marioli Majek oraz 
Karoliny Rojek ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Serocku.

Ośrodek Kultury w Serocku



24 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

WOJCIECHOWE ŒWIÊTOWANIE

11.00 - UROCZYSTA MSZA ŒWIÊTA - koœció³ w Serocku

12.00 - II BIEG WOJCIECHOWY na 10 km, 

IV nordic walking - 5 km, bieg rodzinny

STOISKO PROMOCYJNE DZIEÑ ZIEMI 2014
- informacje o prawid³owej segregacji odpadów
- odbiór sadzonek roœlin i ekoupominków 
(szczegó³y na www.miasto.serock.pl)

- konkursy z nagrodami
- Ko³a Gospodyñ Wiejskich z  ekosmako³ykami

4 maja 2014, serocki rynek

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
ORAZ PRZEWODNICZ¥CY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZAJ¥ NA

rêkodzie³a artystyczne, stoiska promocyjne i handlowe


