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NUMER 11/119 LISTOPAD 2012
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK

ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU

Gmina uhonorowana
Certyfikatem Akcji

„Przejrzysta Polska”

X Bieg Niepodległości
i I Serocka Dycha

Niedzielne południe, 4 listopada 2012 r. Serocki rynek opanowany przez biegaczy. Rejestrują się, odbierają numery star-
towe w biurze zawodów, oglądają jeszcze raz trasy dystansów i rozgrzewają się w oczekiwaniu na start. Deszcz przegnany, 
słońce wychodzi zza chmur. Mnóstwo zawodników w różnym wieku, z różną kondycją, ale w świetnych humorach. Mnóstwo 
kibiców, którzy chcą wspierać nie tylko swoich bliskich czy znajomych, ale wszystkich, którzy tego dnia spróbują swoich sił 
w bieganiu.

CZYTAJ STR. 16
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
ARTUR BORKOWSKI

przyjmuje interesantów
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku

(Rynek 21, pokój nr 31)
w poniedziałki w godz. 18.30–20.30

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

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
SYLWESTER SOKOLNICKI

przyjmuje interesantów
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku

(Rynek 21, pokój nr 23)
w poniedziałki w godz. 12.00–15.00

tel./fax 22 782 88 00; 22 782 74 99
e-mail: burmistrz@serock.pl

Zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru Informatora. Wspominamy 
w nim podniosły czas odzyskania niepodległości, przeżywamy to święto na serockim 
rynku, podczas apelu pamięci, zwiedzamy wystawę „Wolność, granice, moc szacu-
nek”, a także bierzemy udział w innych, uroczystych wydarzeniach na terenie naszej 
gminy. W nowym numerze zapraszamy też na imprezy, które odbędą się z okazji nad-
chodzących Świąt Bożego Narodzenia – włączenie iluminacji bożonarodzeniowych, 
kiedy to na serockim rynku rozlegnie się gwar Mikołajów i Mikołajków, wspólne kolę-
dowanie podczas wieczoru wigilijnego, oraz zajęcia plastyczne dla rodzin „Świątecz-
ne ozdoby z sianka”. Wierzymy, że te wszystkie przedsięwzięcia wprowadzą Państwa 
w radosny nastrój oczekiwania na te, najmilsze sercu i najcieplejsze święta. 

Redakcja

Chłodny, jesienny poranek.
Z zacisza drewnianej chatki

słyszę zimne podmuchy
listopadowego wiatru

To on teraz jest górą, ma władzę...
 Z pięknych, dawniej jeszcze ślicznie ozdobionych

w soczyście zielone kolory drzew, zrywa ostatnie, pożółkłe już liście.
A my czekamy na Święta Bożego Narodzenia… 

Pierwsza gwiazdka od wieków w tradycji polskiej
wyznacza początek bożonarodzeniowego świętowania

 i spotkań przy wigilijnym stole.

Niech te spotkania staną się okazją
do szczerych rozmów, dobrych życzeń,

miłego wieczerzowania. 
Niech podczas tych świątecznych dni

nie zabraknie radości i ciepła.
W nadchodzącym  zaś, Nowym, 2013 Roku

życzymy Państwu
pomyślności i sił

do podejmowania nowych wyzwań.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Artur Borkowski
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89, 4 FMSEROCK na antenie! 89, 4 FMKażda 
środa godz. 11

W OKRESIE ŚWIĄT 
URZĄD PRACUJE 
INACZEJ

Informacja dotycząca funkcjonowania 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, w okresie 
świątecznym:

- 24 grudnia 2012 roku, wigilijny ponie-
działek – jest w serockim urzędzie dniem 
wolnym od pracy. Odpracowanie tego dnia 
nastąpi w sobotę, 08 grudnia 2012 roku, 
w godzinach 8:00 – 16:00.

- 31 grudnia 2012 roku, sylwestrowy po-
niedziałek – tego dnia urząd będzie czynny 
w godzinach 8:00 – 16:00.

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE 
W JADWISINIE

W Jadwisinie ul. Szkolna 71, od kil-
ku miesięcy prowadzi działalność żłobek 
i przedszkole „Wesołe żabki”. Nowa pla-
cówka funkcjonuje jako Centrum Treningu 
i Rozwoju Psychologicznego i oferuje usłu-
gi w zakresie terapii, pomocy psychologicz-
nej, konsultacji, szkoleń, zajęć dla dzieci 
i in. Wszelkie informacje na temat nowego 
żłobka  znajdują się na stronie internetowej 

Aktualności
www.ctirp.pl, pytania nalezy kierować na 
adres mailowy kontakt@ctirp.pl

STRAŻ MIEJSKA 
INFORMUJE 
O WYNIKACH KONTROLI 
PUNKTÓW SPRZEDAŻY 
ALKOHOLU 

W dniach 12-16 listopada 2012 r. funk-
cjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 
kontrolę punktów sprzedaży alkoholu pod 
kątem przestrzegania Ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałania al-
koholizmowi. Łącznie skontrolowano 48 
punktów działających na terenie Miasta 
i Gminy Serock.

W 15 punktach stwierdzono uchy-
bienia związane z brakiem wymaganego 
oznakowania. Właścicielom i sprzedawcom 
przypominano o zakazie sprzedaży alko-
holu osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz 
zachęcano do wzięcia udziału w projekcie 
„Pozory mylą, dowód nie” mającym na celu  
zapobieganie problemowi społecznemu, 
jakim jest sięganie po napoje alkoholowe 
przez małoletnich

Straż Miejska

„TO OD NAS SAMYCH 
ZALEŻY LOS INNYCH 
- OCAL ŻYCIE”

W dniach 29.09.2012 r. - 18.11.2012 r. w bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku od-
były się bezpłatne szkolenia z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej pod hasłem „To od 
nas samych zależy los innych - OCAL ŻYCIE” 
zorganizowane przez Straż Miejską w Serocku. 
W zajęciach wzięło udział 187 osób. Uczestnicy 
mogli wziąć udział, w siedmiu terminach szko-
leniowych, w zajęciach na różnych stopniach za-
wansowania tj. podstawowym, pediatrycznym 
i zaawansowanym. Połączenie teorii z praktyką 
pozwoliło uczestnikom na zdobycie niezbęd-
nych umiejętności potrzebnych do skutecznego 
udzielania pomocy przedmedycznej w sytuacji 
zagrażającej życiu lub zdrowiu.

Straż Miejska

„Wolność, granice, moc, szacunek” na serockim rynku

Na rynku w Serocku można było oglądać wystawę zatytułowaną „Wolność, granice, moc, szacunek”. Nazwa wystawy pochodzi od słów, które 
nad trumną Marszałka Piłsudskiego wygłosił w 1935 roku prezydent Ignacy Mościcki” Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek.” Ekspozy-
cja jest własnością Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, gościła już w wielu polskich miastach, w Serocku pozostała do 28 listopada. 

Referat Komunikacji Społecznej
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Inwestycje gminne

Ważne informacje na temat projektu 
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 
Rembelszczyzna – Gustorzyn”

W związku z inwestycją pn. „Budowa 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 
MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna 
– Gustorzyn” prowadzoną przez Operato-
ra Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYS-
TEM S.A. na terenie gminy Serock, Urząd 
Miasta i Gminy w Serocku przedstawia 
poniżej kilka ważniejszych informacji na 
temat tego projektu.

Gazociąg relacji Rembelszczyzna – Gu-
storzyn o średnicy 700 mm ma łącznie 176 km 
długości. Odcinek budowany na terenie gmi-
ny Serock będzie miał długość ok. 2,3 km.

Trasa gazociągu zlokalizowana jest w na 
terenie województwa mazowieckiego i ku-
jawsko – pomorskiego. W gminie Serock 
przebiegać będzie przez miejscowości: Lu-
dwinowo Dębskie i Dębe.

Budowa gazociągu Rembelszczyzna 
– Gustorzyn wraz z infrastrukturą nie-
zbędną do jego obsługi jest inwestycją 
towarzyszącą w zakresie budowy termi-
nalu gazu skroplonego w Świnoujściu. Ze 
względu na priorytetowe znacznie dla bez-
pieczeństwa energetycznego Polski i wa-
gę projektu, inwestycja realizowana jest 

na podstawie specustawy (Ustawa z dnia 
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w za-
kresie terminalu regazyfikacyjnego skro-
plonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz.U.09.84.700 ze zm.).

Planowany termin zakończenia inwesty-
cji to maj 2014 r. Na terenie gminy Serock 
zostało ukończone spisywanie protokołów 
z opisu zagospodarowania nieruchomości, 
odhumusowanie gruntów, rozwózka rur na 
plac budowy. W najbliższym czasie planowa-
ne jest rozpoczęcie spawania rur oraz prace 
ziemne i ułożenie gazociągu.

Szacunkowa wartość gazociągu to 
668 mln złotych, z czego 121,6 mln złotych 
stanowi dofinansowanie z unijnego Progra-
mu Infrastruktura i Środowisko.

Wykonawcą robót budowlanych jest wy-
brana w postępowaniu przetargowym firma
PGNIG Technologie S.A. Wykonawca działa 
w imieniu spółki GAZ – SYSTEM S.A.

Odszkodowania. Właścicielom grun-
tów, na terenie których prowadzone są 
prace związane z budową gazociągów, 
przysługują odszkodowania. Organem 
właściwym do wypłaty odszkodowania jest 

Wojewoda Mazowiecki. Na terenie gminy 
znajduje się 32 działki z ograniczeniem 
dotychczasowego korzystania z nierucho-
mości. W takim przypadku, postępowa-
nie odszkodowawcze zostanie wszczęte 
z Urzędu w momencie zakończenia budo-
wy gazociągu (maj 2014 roku). Wojewoda 
Mazowiecki wydaje decyzje administra-
cyjne w zakresie odszkodowania za ogra-
niczenie sposobu korzystania z nierucho-
mości na okres budowy oraz za szkody 
rolnicze i inne powstałe w trakcie budowy 
gazociągu na podstawie operatów szacun-
kowych sporządzonych po zakończeniu 
budowy. Wypłata odszkodowania nastąpi 
w terminie 14 dni od dnia, w którym de-
cyzja o ustaleniu odszkodowania stanie 
się ostateczna. Warto podkreślić, że Wy-
konawca robót budowlanych ma obowią-
zek przykrócenia nieruchomości do stanu 
pierwotnego, tzn. uporządkowania terenu. 
Inwestor czyli GAZ – SYSTEM S.A. jest 
w stałym i bezpośrednim kontakcie z wła-
ścicielami działek, przez które przebiega 
gazociąg. Spotkania informacyjne w spra-
wie warunków realizacji inwestycji odbyły 

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE
Referat Przygotowania i Realizacji Inwe-

stycji informuje, że zakończono prace bu-
dowlane przy rozbudowie sieci wodociągo-
wej w ul. Brzozowej, w Borowej Górze oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, 
w Serocku. Sieć kanalizacyjna była wykona-
na przy dużym udziale mieszkańców ulicy 
Słonecznej.  Opracowali oni dokumentację 
projektową na własny koszt, co znacznie 
przyspieszyło wykonanie inwestycji w tym 
rejonie.  

RUSZA BUDOWA ULICY WĄSKIEJ 
W SEROCKU

W dniu 12 listopada 2012 r. podpisa-
ny został z wykonawcą protokół wprowa-
dzenia na budowę ulicy Wąskiej w Seroc-
ku. Prace na odcinku od ulicy Niskiej do 
ul. Piaskowej (ok. 177 mb) obejmować 
będą budowę jezdni twardej z kostki beto-

nowej szer. 4,0 m, zjazdów na posesje oraz 
oświetlenia ulicznego w technologii LED. 
Inwestycja realizowana jest w trybie ustawy 
z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(ZRID). Całkowity koszt budowy ulicy 
wyniesie 182.247,99 zł brutto. Wykonaw-
ca został wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego i będzie nim firma ZA-
RBUD Arkadiusz Zaremba, z siedzibą w m. 
Ołdaki – Stefanowo 7b lok. 3, 06 – 126 Gzy. 
Termin zakończenia robót zgodnie z pod-
pisaną umową wyznaczony został na dzień 
10 lutego 2013 r., jednak jak zapewnia 
wykonawca, w przypadku występowania 
korzystnych warunków atmosferycznych, 
budowa drogi zakończona zostanie jeszcze 
w tym roku.

Informujemy ponadto, że po zakończe-
niu budowy zmianie ulegnie organizacja 

ruchu w rejonie ulic Niskiej, Wąskiej i Pia-
skowej w Serocku. Nowy, sporządzony dla 
celów budowy ul. Wąskiej, projekt organiza-
cji ruchu zakłada wprowadzenie ruchu jed-
nokierunkowego na ul. Wąskiej i Piaskowej 
tj. wjazd do kompleksu działek położonych 
w rejonie bulwaru nadbrzeżnego odby-
wał się będzie ul. Wąską, wyjazd natomiast 
ul. Piaskową. Dodatkowo na ul. Wąskiej 
i Piaskowej wprowadzona zostanie strefa 
zamieszkania, która nakłada na kierowców 
ograniczenie prędkości do 20 km/h, zakaz 
parkowania w miejscach poza wyznaczo-
nymi oraz pierwszeństwo w ruchu pieszych 
nad pojazdami.

Mamy nadzieję, że budowa ulicy Wąskiej 
poprawi walory estetyczne bulwaru nadrzecz-
nego, przyczyni się do poprawy komunikacji 
w rejonie oraz poprawi warunki zamieszki-
wania poprzez wyeliminowanie pylenia na-
wierzchni drogi (powstawania kurzu).

Straż Miejska informuje, iż od dnia 
19.11.2012 r.  na terenie Miasta i Gminy w Se-
rocku będą odbywały się kontrole posesji. Za-
kres kontroli będzie obejmował sprawdzenie 
posiadania niezbędnych umów:

- na wywóz odpadów
- na wywóz nieczystości płynnych
Ponadto kontrola obejmie przestrze-

ganie przepisów Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z dnia 
13 września 1996 r. w zw. z regulaminem 
o utrzymaniu czystości i porządku na 

terenie gminy Serock( Uchwała Nr 175/
XXI /08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  
28.02.2008 r. z poźn. zm.)

Sprawdzane będą:
Posiadanie tabliczki z numerem porząd-

kowym nieruchomości zgodnie z art. 64 Ko-
deksu Wykroczeń.

Obowiązek meldunkowy  (Ustawą o ewi-
dencji ludności i dowodach osobistych z 10 
kwietnia 1974 roku z poźn. zm.) 

Przestrzeganie regulaminu o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie. (Uchwała Nr 

175/XXI /08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  
28.02.2008 r z pozn. zmianami.

Przestrzeganie ustawy o ochronie zwie-
rząt ( Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochro-
nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt z poźn. zm.)

Przestrzeganie ustawy o  odpadach (Usta-
wa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
z poźn. zm.)

Bardzo prosimy o przygotowanie nie-
zbędnej dokumentacji.

Straż Miejska

Informacja Straży Miejskiej dotycząca kontroli posesji

się z mieszkańcami w dniu 7 lutego 2012 r. 
W dniu  18 września 2012 r. odbyło się na-
tomiast spotkanie w tut. Urzędzie z sołty-
sami wsi Ludwinowo Dębskie i Dębe. Jeśli 
zaistnieje taka konieczność kolejnego spo-
tkania informacyjnego dla mieszkańców, 
sołtysów oraz pozostałych zainteresowa-

nych, inwestor gotowy jest zorganizować 
je w ustalonym wspólnie terminie.

Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn 
pozwoli na przesył zwiększonych ilości gazu 
do północno – wschodniej i centralnej Polski, 
co poprawi bezpieczeństwo dostaw i stworzy 
dodatkowe warunki operatorom sieci dys-

trybucyjnych do gazyfikacji w tym regionie.
Niewątpliwą korzyścią dla gminy Serock 
będzie corocznie odprowadzany przez GAZ 
– SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości 
w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, 
z siedzibą w Legionowie, został przyjęty do 
projektu predefiniowanego pt. „Budowanie
kompetencji do współpracy między-samo-
rządowej i międzysektorowej jako narzędzi 
rozwoju lokalnego i regionalnego”, finanso-
wanego ze środków MF EOG 2009 – 2014 ”.

Projekt predefiniowany wspiera współ-
pracę jednostek samorządu terytorialnego na 
miejskich obszarach funkcjonalnych (miasto 
wraz z terenami otaczającymi, na które mia-
sto oddziałuje  i które oddziałują na miasto).

Celem projektu predefiniowanego, czyli
doradczego, jest  m in. pomoc w utworzeniu 
lokalnych partnerstw (w przypadku Związ-
ku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, lokalne 
partnerstwo faktyczne funkcjonuje od kilku 
lat i Związek posiada niezbędne dokumenty 
organizacyjne wymagane w projekcie), a na-
stępnie pomoc partnerstwom ubiegającym 
się o granty w komponencie konkursowym 
Programu Regionalnego MRR, w przygoto-
waniu dobrych wniosków aplikacyjnych.

Termin złożenia wniosków do Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego określony został 
na koniec lutego 2013 r.

 W przypadku uzyskania grantu z MRR 
(maksymalna wysokość dotacji 550.000 Euro) 
jednostki samorządu wchodzące w skład 

Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, opra-
cują w zależności od potrzeb strategię rozwo-
ju swojego obszaru, a także programy opera-
cyjne, studia wykonalności dla tych strategii 
oraz dokumentację projektowo – kosztoryso-
wą do przewidzianych zadań inwestycyjnych.

Spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Serocku zostało zorganizowane w celu wska-
zania głównych kierunków rozwoju terenu 
i wspólnych zadań, których realizacja przy-
czyni się do rozwoju lokalnego rynku pracy 
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Uczestnicy spotkania przedstawili pro-
pozycję zadań, których realizacja powinna 
zostać objęta wnioskiem :

1. System komunikacji wewnątrzobszaro-
wej, w tym budowa ścieżek rowerowych,

2. Dowiązanie do komunikacji z Warsza-
wą oraz powiązanie komunikacyjne z lotni-
skiem w Modlinie,

3. Przystosowanie obiektów publicznych 
dla osób niepełnosprawnych.

Związek Gmin 
Zalewu Zegrzyńskiego

Spotkanie członków Związku Gmin Zalewu 
Zegrzyńskiego dotyczące uczestnictwa w projekcie 
realizowanym przy udziale funduszy norweskich
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89, 4 FMSEROCK na antenie! 89, 4 FMKażda 
środa godz. 11

Rewolucja śmieciowa 
– PRZYPOMINAMY O ZACHOWANIU TERMINÓW !!!

Mniej czadu - apel wojewody mazowieckiego
Początek okresu jesienno-zimowego to 

także początek sezonu ogrzewania mieszkań, 
uszczelniania drzwi i okien, a nawet czasami 
zakrywania otworów wentylacyjnych. Nieste-
ty, również z tym okresem wiąże się wzrost 
liczby zatruć tlenkiem węgla – czadem, koń-
czących się często zgonem.  Dlatego też,  wspo-
mniane wcześnie czynności – tak wydawało-
by się proste i naturalne  wymagają rozwagi 
i wiedzy, aby nie dopuścić do nieszczęścia, 
jakim jest zatrucie czadem, czyli tlenkiem 
węgla.  Czad powstaje – w pewnym uprosz-
czeniu  wówczas, kiedy do spalania zabraknie 
tlenu i zamiast dwutlenku węgla, powstaje 
tlenek węgla. Przy oddychaniu  tlenek węgla 
łączy się na stałe z krwią, która wówczas nie 
dostarcza  niezbędnego do życia tlenu. Nastę-

puje zatrucie.Potem śmierć. Czadu nie moż-
na „wyczuć” ponieważ nie ma on zapachu. 
Nie można go zobaczyć, bo jest niewidoczny. 
Aby się przed nim ustrzec, praktycznie jedy-
nym sposobem jest  przezorne postępowa-
nie przy korzystaniu z domowych palenisk, 
w których występuje płomień i proces pale-
nia – nieważne czego – gazu, węgla, oleju czy 
drewna. Warunkiem dobrego spalania jest 
dostarczenie do paleniska dużej ilości powie-
trza i sprawdzony komin, który wyciąga dym 
i gazy powstałe przy spalaniu. Równocześnie 
w miejsce zużytego przy spalaniu powietrza 
należy zapewnić  dopływ świeżego powietrza 
do mieszkania poprzez uchylone okno, kratki 
w drzwiach i kratki nadmuchowe. Te oczywi-
ste, ale nie zawsze przestrzegane zasady, które 

mogą ustrzec przez zatruciem czadem można 
ująć w dwóch zdaniach:

- przewody kominowe muszą być spraw-
ne – muszą wyciągać spaliny

- musi istnieć stały dopływ świeżego po-
wietrza z zewnątrz.

Aby spełnić ww. warunki należy zadbać 
o regularne, fachowe przeglądy kominów, 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzew-
czych. Warto pomyśleć również o zainstalowa-
niu specjalnych czujników - detektorów czadu, 
ostrzegających o niebezpieczeństwie.

Apeluję więc do wszystkich mieszkań-
ców Mazowsza o przezorność w korzystaniu 
z urządzeń grzewczych.

 Dariusz Piątek
wicewojewoda mazowiecki

Z dniem 1 lipca 2013 roku w całym 
kraju będzie obowiązywać nowy system 
gospodarowania odpadami komunalny-
mi. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach nałożyła na Gminy obowiązek odbio-
ru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. 

W związku z powyższym, wszyscy właści-
ciele nieruchomości zamieszkujący na terenie 
Miasta i Gminy Serock, zostaną objęci zorga-
nizowanym systemem odbierania odpadów 
komunalnych przez Gminę. Wówczas opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
będą wnosili do Gminy. Niezmiernie waż-
nym staje się wówczas fakt, że osoby te będą 
musiały rozwiązać indywidualne umowy 
zawarte z przedsiębiorcami, z dniem 30 

czerwca 2013 roku. W innym razie nastąpić 
może sytuacja, że właściciele, którzy nie do-
pilnują tego obowiązku, będą musieli ponosić 
podwójne opłaty, jedną na rzecz Gminy, która 
obligatoryjnie rozpocznie odbieranie odpa-
dów komunalnych, a drugą na rzecz przed-
siębiorcy z powodu nie rozwiązania umowy. 

Ponadto informujemy, że zawarte dotych-
czas umowy pomiędzy właścicielami nieru-
chomości a przedsiębiorcami zajmującymi 
się odbieraniem odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, same nie wygasną 
jak również nie rozwiąże ich wejście w życie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach. Także Gminy nie będą miały 
kompetencji do rozwiązania indywidualnych 
umów, zawartych pomiędzy właścicielami 
nieruchomości, a przedsiębiorcami, nawet gdy 
przejmą od nich odbieranie odpadów.

Przedmiotowe umowy mogą być rozwią-
zane wyłącznie przez strony umowy. Dlatego 
też kwestię wypowiedzenia umowy muszą 
Państwo załatwić sami. Zachęcamy Państwa 
do wnikliwej analizy warunków wypowiedze-
nia swoich umów, w celu zachowania odpo-
wiednich terminów ich rozwiązania, aby nie 
nastąpiła sytuacja ponoszenia podwójnych 
opłat czy też ponoszenia kar umownych.

Wszelkie bieżące informacje, dotyczą-
ce wdrażania nowego systemu mogą Pań-
stwo uzyskać w Referacie Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 
nr 11, tel.: 22 782 88 40, 22 782 88 39 
lub w Miejsko-Gminnym Zakładzie Gospo-
darki Komunalnej w Serocku, pokój nr 10, 
tel. 22 782 75 73. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 
gmina przejęła opiekę nad Pomnikami Przy-
rody, dlatego też w bieżącym roku została 
przeprowadzona ich inwentaryzacja, w tym 
ocena stanu zdrowotnego drzew. Ponadto 
zinwentaryzowane drzewa zostały oznakowa-
ne nowymi tabliczkami, zgodnymi ze wzorem 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z dnia 10 grudnia 2004 roku w spra-
wie wzorów tablic.

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Serock 
znajduje się 28 pomników przyrody w postaci 
74 okazałych rozmiarów drzew. Wśród tych 
drzew jest 49 dębów szypułkowych, 10 sosen 

Informacja o udziale uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów naszej gminy, w eta-
pie szkolnym, w konkursach przedmiotowych 
prowadzonych przez Mazowieckiego Kurato-
ra Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Konkursy przedmiotowe skierowane są 
do uczniów szczególnie uzdolnionych, wyka-
zujących zainteresowanie związane z wybra-
nym przedmiotem. 

Udział w konkursach jest dobrowolny.
1. Ilość uczniów ze szkół podstawowych, 

biorących  udział w konkursie z: • języka pol-
skiego – 40, • matematyki – 40, • przyrody - 39

2. Ilość uczniów  z gimnazjów, biorących 
udział w konkursie z: • języka polskiego – 33, 
• historii – 15, • matematyki – 31, • fizyki
z astronomią – 7, • chemii – 13, • biologii – 
37, • geografii – 10, • języka angielskiego – 37,
• języka niemieckiego – 12, • języka francu-
skiego – 0, • języka rosyjskiego – 0.

Największym zainteresowaniem uczniów  
gimnazjum cieszyły się konkursy z biologii, 

języka angielskiego, języka polskiego i mate-
matyki.

Do następnego etapu - rejonowego za-
kwalifikowało się w sumie 12 uczniów.

W tym roku szkolnym Mazowiecki Ku-
rator Oświaty zlecił organizację i przeprowa-
dzenie powyższych konkursów Mazowieckie-
mu Samorządowemu Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli z siedzibą w Warszawie, ul. Świę-
tojerska 9.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 

Konkursy przedmiotowe w naszej gminie

W dniu 10.11.12 r.  odbyła się uroczystość 
związana z otwarciem nowej siedziby Ośrod-
ka Kultury, która rozpoczęła się koncertem 
instruktorów i ich podopiecznych pracują-
cych w Ośrodku.

Tego wieczoru wystąpili: Monika Misiu-
ra z zespołem Kantyczki, Maja Radomska 
z zespołem InCanto, Aleksandra Marek, in-
struktorka tańca nowoczesnego z elementami 
akrobatyki, dwie pary tańca towarzyskiego 
przygotowane przez Martę Kubiznę-Lemiesz-
kiewicz oraz Katarzyna Sobiecka - Tompo-
rowska  z Ludowym Zespółem Artystycznym 
„Serock”.

Przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki; 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, 
Artur Borkowski; Prezes Klubu Aktywne-
go Seniora, Maria Chimkowska, instruktor 
Ośrodka Kultury, Monika Misiura; Julia Paw-
lak z zespołu Kantyczki oraz Dyrektor Ośrod-
ka Kultury, Piotr Kowalczyk.

Ośrodek poświęcił ks. prałat dr Jan Kasiński.
Był czas na zwiedzanie obiektu i czas 

na wystąpienia i podziękowania zaproszo-
nych gości.

Gośćmi uroczystości otwierającej 

nową siedzibę Ośrodka Kultury w Serocku 
byli m.in.:

- władze gminy, byli radni wraz z obecnymi,
-  radni powiatu legionowskiego 

z tereny gminy
-  ks. dr Jan Kasiński,  

ks. Mieczysław Zdanowski
-  dyrektorzy, kierownicy jednostek 

organizacyjnych gminy, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli,

- przedstawiciele wojska, OSP, stowarzyszeń
- sołtysi
-  przyjaciele Ośrodka, 

uczestnicy zajęć oraz rodzice
Oprócz powstałej sześć lat temu sali wi-

dowiskowej, nowy Ośrodek to dodatkowe 
332 m2, w tym trzy pracownie (plastyczna 
56 m2, muzyczna 39 m2, audio-wizualno-
-teatralna i konferencyjna 50 m2) oraz 4 po-
mieszczenia biurowe o powierzchni 66 m2, 
magazyn strojów, archiwum. Łącznie Ośro-

Otwarcie nowej siedziby Ośrodka Kultury w Serocku

dek dysponuje powierzchnią 710 m2. Obiekt   
wybudowała firma „ISBUD” z Pułtuska.

Wyposażenie Ośrodka Kultury zostało 
dofinansowane ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Progra-
mu Rozwój Infrastruktury Kultury  - „Kom-
pleksowe wyposażenie Ośrodka Kultury 
w Serocku”

Ośrodek Kultury w Serocku

Gminne Pomniki Przyrody
pospolitych, 10 lip drobnolistnych, 3 jesiony 
wyniosłe, wiśnia ptasia i żywotnik zachodni. 
Pomniki te rozproszone są na terenie całej 
gminy. Najwięcej jednak znajduje się w Ja-
dwisinie, Zegrzu i Serocku.

Wiek drzew szacuje się na od 100 do 
nawet 400 lat. Drzewa – pomniki przyrody 
pokazują, że nie tylko ludzie zostawiają ślad 
po swojej przeszłości, ale również przyroda 
tworzy dowody swojej wiekowej obecności. 
Pamiętajmy, że drzewa służą człowiekowi i są 
chronione prawem.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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SEROCKI 
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 32 - SEROCK

Od „Jutrzenki” do Domu Kultury
Są takie miejsce, które kojarzą się z jakąś historią, czy też rodzajem prowadzonej w nich działalności. Przez kilkadziesiąt lat miejsce przy 
skrzyżowaniu ulic: Nasielskiej i Pułtuskiej kojarzyło się w zasadzie z działalnością straży pożarnej mimo, że jego historia zaczyna się od kultury, 
a przez ćwierć wieku działała tu księgarnia.
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W 1917 r. został tu wybudowany dom ludowy, który 
stał się siedzibą Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego 
„Jutrzenka”, powstałego zaledwie kilka miesięcy wcześniej. 
Dom ten często nazywano Domem Towarzystwa „Jutrzen-
ka”. Prezesem Towarzystwa był Franciszek Sikorski, a jed-
nym z jego założycieli zasłużony nauczyciel Adam Jorkun, 
wcześniej działacz Towarzystwa Muzycznego „Lira”. Do gru-
py inicjatorów budowy domu ludowego należeli: Stanisław 
i Marian Strzałkowscy, Feliks i Czesław Sokołowscy oraz 
Franciszek Janke.

W sali Towarzystwa „Jutrzenka” odbywały sięprzedsta-
wienia teatralne młodzieży szkolnej, a później także przed-
stawienia i różne kursy organizowane przez młodzieżowe 
stowarzyszenia katolickie.

Tu odbywały się ważne dla miasta zebrania oraz rodziły się  
różnorodne inicjatywy. W 1923 r. odbyło się np. przedstawienie 
szkolne z którego dochód był przeznaczony na zapoczątkowanie 
biblioteki szkolnej. Odbywały sie też zabawy,  z których dochód 
przeznaczano na szczytne cele, jak np. na budowę remizy stra-
żackiej, którą postawiono po sąsiedzku w 1925 r.

W 1944 r. w wyniku działań wojennych budynek został 
zniszczony w 40%, a obok powstały zbiorowe groby żołnierzy 
Armii Czerwonej. Ocalała część z salą widowiskową na 200 osób, 

została odremontowana i przejęta przez OSP. Władze miasta 
rozważały urządzenie w tej sali kina, ale ostatecznie uznano, iż 
w zniszczonym mieście jest ona potrzebna na różne zebrania 
i akademie „ku czci”. W 1948 r. ówczesny burmistrz, Włodzimierz 

Korsak, wpadł natomiast na bardzo niefortunny pomysł  urządze-
nia w znajdującej się obok remizie magazynu na zboże zabrane  
rolnikom, w ramach rozliczenia zaległych podatków. Wpłynęło to 
bardzo niekorzystnie na stan budynku o czym świadczą pisma OSP 

w sprawie ustalenia strat z tego wynikłych. Podobne skutki miało 
umiejscowienie niedaleko budynku, targowiska dla zwierząt..

W okresie PRL sala widowiskowa, do celów kultural-
nych, była wykorzystywana rzadko, częściej natomiast jako 
miejsce zabaw i imprez weselnych, przynoszących niewielki 
dochód strażakom. Bardziej dochodowy był raczej, popular-
ny wśród młodzieży, bar funkcjonujący w przybudówce od 
ulicy Pułtuskiej.

W 1968 r. na samym rogu ulic powstała księgarnia 
„Domu Książki”, prowadzona m.in. przez p. Wierzbicką, 
a w ostatnim okresie przez Małgorzatę Skośkiewicz.

W listopadzie 1989 r. w tej właśnie sali Komitet Oby-
watelski „Solidarność” zorganizował, pierwsze od pół wie-
ku, uroczyste obchody Święta Niepodległości. W części arty-
stycznej obchodów wystąpili z programem patriotycznym 
artyści z Warszawy, na czele z aktorem Jerzym Zassem.

Wybudowany, przez odrodzony samorząd, budynek 
przy stadionie miejskim szybko okazał się zbyt ciasny jako 
wspólna siedziba Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu. Szukając 
rozwiązań sprzyjających rozszerzeniu działalności kulturalnej 
zdecydowano się w 2004 r. na porozumienie z OSP i przejęcie 
przez gminę głównej części  budynku. Było to możliwe dla-
tego, że straż od kilku lat dysponowała nowymi garażami, 
a przebudowana polegająca m.in. na połączeniu dawnego 
garażu i sali widowiskowej, dawała nową i większą prze-

Remiza w latach 50. XX w.

Budynek z Salą Widowiskową Ośrodka Kultury w Serocku 

Kompleks budynków Ośrodka Kultury od strony wschodniej

strzeń. Otwarcie nowej Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury 
w Serocku miało miejsce 16 października 2006 r. - uświetnił 
je koncert Jacka Bończyka. Od tego czasu duża część dzia-
łalności Ośrodka Kultury koncentrowała się w tym miejscu. 
Poszły za tym dalsze działania gminy, uwieńczone podjęciem 
decyzji o rozbudowie obiektu, którą rozpoczęto od rozebrania 

przybudówek: wschodniej, w której działał bar oraz północ-
nej mieszkalnej. W niecałe dwa lata dzięki zaangażowaniu 
środków UE, powstała nowa siedziba pozwalająca rozwijać 
różnorodną działalność kulturalną.

 Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak

Księża Franciszek Kuligowski i Ludwik Ostaszewski po przedstawieniu z aktorami

Zdjęcie z przedstawienia.Zdjęcie z przedstawienia.

Sala Widowiskowa OK w Serocku.
Stare z nowym. 

Widok od strony budynku nowej remizy.

Przybudówka północna.
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Niepodległościowe świętowanie w Serocku 

Uroczyste obchody Święta Odzyskania 
Niepodległości w Serocku – zainaugurowa-
ne X Biegiem Niepodległości - rozpoczęła 
uroczysta sesja Rady Miejskiej w Seroc-
ku, która odbyła się 10 listopada. Spotka-
nie to stało się okazją do uhonorowania 
osób, które swą pracą społecznikowską 
na rzecz wspólnoty lokalnej, działaniami 
w dziedzinie kultury i sportu, czy też re-
alizacją życiowej pasji, zasłużyły sobie na 
podziękowanie ze strony władz samorzą-
dowych. Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Serocku, Artur Borkowski i Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokol-
nicki, odznaczyli medalem „Za Zasługi 
dla Miasta i Gminy Serock” Stanisława 
Witolda Bieniasa, artystę - malarza, od 
wielu lat zamieszkującego w naszej gminie 
i uwieczniającego jej krajobrazy, zabytki 
i ludzi na swoich obrazach. Wyróżnienia 
i pamiątkowe statuetki otrzymali: Joanna 
Folwarska, Karolina Szczęsna, Elżbieta Ku-
rowska-Żydak, Monika Krajewska, Małgo-
rzata Król, Agata Maruszak, Robert Osow-

ski, Stefan Woźniak, Leszek Wierzbowski, 
Leszek Błachnio, Tadeusz Kowalewski, 
Przemysław Leontiew. List z podziękowa-
niami wręczono księdzu dr Remigiuszo-

8 listopada 2012 r. o godz. 18.45 Garnizon 
Zegrze rozpoczął, koncertem pt. „Nasza Biało 
– Czerwona”, cykl przedsięwzięć z okazji ob-
chodów Narodowego Święta Niepodległości.

„Wolność stale trzeba zdobywać, nie 
można jej tylko posiadać. Przychodzi jako 
dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar 
i zmaganie wpisują się w ukryte i jawne karty 
historii. Całym sobą płaci człowiek za wol-
ność…” – niech słowa te będą potwierdze-
niem, że droga do niepodległości dla Polaków 
nie była drogą łatwą, dlatego należy zacho-
wywać w pamięci każdego Polaka chlubne 
karty historii naszego kraju. W Kościele Gar-

nizonowym licznie zgromadzona publicz-
ność, wśród której znaleźli się Komendant 
Centrum Szkolenia Łączności i Informaty-
ki, pułkownik dyplomowany Ireneusz Fura, 
Proboszcz Parafii Garnizonowej w Zegrzu,
ksiądz podpułkownik Waldemar Rawiński, 
żołnierze służby przygotowawczej do Naro-
dowych Sił Rezerwowych oraz mieszkańcy 
Garnizonu Zegrze, odbyła swoistą muzyczną 
lekcję historii. Klub Centrum Szkolenia Łącz-
ności i Informatyki do udziału w koncercie 
zaprosił chór mieszany i dziecięcy Towa-
rzystwa Muzycznego Artos im. Władysława 
Skoraczewskiego pod dyrekcją Pani Danuty 

Chmurskiej. Partie solowe podczas koncertu 
wykonywali solistka Opery Narodowej, Mag-
dalena Idzik – mezzosopran oraz Mateusz 
Jabiry, którym akompaniowała na fortepianie 
Małgorzata Piszek. Całość poprowadziła Mo-
nika Makowska – Wasowska. Koncert został 
bardzo dobrze przyjęty przez publiczność, 
długo w pamięci zegrzyńskiej widowni po-
zostanie piękna i wzruszająca interpretacja 
utworu pt. „Orlęta Lwowskie” w wykonaniu 
trójki młodych solistów w towarzystwie chó-
ru. Niepodległość to w pewnym sensie wier-
ność, a skoro wierność to i wolność.

Betina Dubiel

Koncert „Nasza Biało-Czerwona” w Zegrzu

wi Stacherskiemu, proboszczowi Parafii 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Popowie, za posługę duszpasterską oraz 
społecznikowską działalność w środowi-

sku parafian gmin: Serock i Somianka. Po 
uroczystej sesji zaproszeni goście, wśród 
których byli między innymi przedstawi-
ciele władz i Rady Powiatu Legionowskie-
go, wojska, policji, duchowieństwa, mieli 
okazję obejrzeć na rynku okolicznościową 
wystawę pt.„ Wolność, granice, szacunek”.

W niedzielę, 11 listopada, odbyła się 
patriotyczna w msza św. w intencji Ojczy-
zny - z udziałem pocztów sztandarowych 
CSŁiI w Zegrzu, Gminnych Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz szkół z terenu gmi-
ny. Po mszy św. na serockim rynku, gdzie 
zebrało się mnóstwo mieszkańców i gości, 
poczty sztandarowe i kompania honorowa 
CSŁiI w Zegrzu, odbywały się pozostałe 
uroczystości zaplanowane z okazji Świę-
ta Niepodległości. Po okolicznościowych 

przemówieniach, apelu poległych i salwie 
honorowej, reprezentacje różnych śro-
dowisk złożyły kwiaty przed tablicą pa-
miątkowa na ścianie ratusza. Uroczystość 
zakończyły podziękowania burmistrza, 
Sylwestra Sokolnickiego, skierowane do 

uczestników uroczystości  i zaproszenie na 
„Żywą lekcję historii” - przygotowaną na 
rynku przez Muzeum 2 Korpusu Polskiego 
w Józefowie. W ramach lekcji można było 
obejrzeć zabytkowe  uzbrojenie, ekwipunek 
żołnierski, dokumenty i zdjęcia, kolekcję 

orzełków i amunicji. Można było również 
skorzystać z przejażdżki karetką frontową, 
usłyszeć wybuch armaty, wycelować z ka-
rabinu i zjeść pyszną grochówkę z kuchni 
polowej.

Referat Komunikacji Społecznej
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Wojskowe Spotkania Teatralne w Zegrzu
Ostatnia sobota października 2012 r. ob-

fitowała w przedsięwzięcia artystyczne, bo-
wiem tego dnia w Klubie Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu 
odbyły się Wojskowe Spotkania Teatralne 
Grup Teatralnych Wojsk Lądowych.

Do udziału w tym wydarzeniu zostali 
zaproszeni artyści oraz instruktorzy z grup: 
Metrum z Klubu 11. Mazurskiego Pułku 
Artylerii w Węgorzewie, Grupy Poszukiwań 
Twórczych Inwencja z Klubu 1 Pułku Sape-
rów w Brzegu oraz aktorzy Teatru Impresja 
działającego w Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki w Zegrzu.

Pierwszym etapem spotkań były warszta-
ty taneczne i teatralne prowadzone przez wy-
bitne osobowości w tych dziedzinach – panią 
Marię Kuchowicz – choreografkę i tancerkę 
oraz pana Stanisława Dembskiego – reżysera 
i aktora. Podczas zajęć młodzi artyści mieli 
możliwość wyrażenia swojej ekspresji po-
przez improwizację taneczną, jak też pracę 
nad słowem, gestem, mimiką oraz ruchem 
scenicznym.

Po pracowitych godzinach warsztatowych 
i próbach do wieczornego pokazu, nadszedł 
czas na prezentację spektakli przed licznie 
zgromadzoną publicznością oraz zaproszo-
nymi gośćmi. Wśród nich znaleźli się: Szef 
Wydziału Kultury i Edukacji Oddziału Wy-
chowawczego Dowództwa Wojsk Lądowych, 
podpułkownik Mariusz Maciuszek, Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Józef Za-
jąc, Kapelan Parafii Garnizonowej w Zegrzu, 
ksiądz podpułkownik Waldemar Rawiński 
oraz przedstawiciel Komendanta CSŁiI Szef 
Sekcji Wychowawczej, major Krzysztof Pa-
lewski.

Główny Instruktor - Kierownik Klubu, 
Betina Dubiel zaprosiła wszystkich widzów 

List od Królowej
Kilka dni temu przyszedł do naszej 

szkoły niezwykły w swojej formie i treści 
list. Aż trudno uwierzyć, ale jego nadawcą 
jest… Królowa Elżbieta II, a adresatem My 
– uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Zapewne większość z Was pamięta, jak 
w czerwcu bieżącego roku obchodziliśmy 
uroczyście Tydzień Kultury Brytyjskiej z oka-
zji 60 – lecia panowania na tronie brytyjskim 
Jej Królewskiej Mości Elżbiety II z dynastii 

Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu po 
kilku miesiącach otrzymaliśmy odpowiedź 
i piękne podziękowania w postaci listu od Jej 
Wysokości Elżbiety II. Oto jego treść

„Królowa była wzruszona życzeniami, 
które przesłaliście do Niej i Księcia Edyn-
burga z okazji Diamentowego Jubileuszu Jej 
Królewskiej Mości.. Jest głęboko poruszo-
na wspaniałą odpowiedzią na ten Jubileusz 
i niezwykle wdzięczna za wysiłek, którego 
się podjęliście, aby wysłać Wasze uprzejme 
życzenia w tym szczególnym dla Jej Wyso-
kości roku. Królowa ma nadzieję, że zrozu-
miecie, iż z powodu ogromnej ilości listów, 
kartek i wiadomości, które otrzymała w ciągu 

ostatnich kilku miesięcy, nie było możliwe, 
aby odpisać do was wcześniej.” Oprócz listu 
otrzymaliśmy również piękną broszurkę upa-
miętniającą postać Królowej na przestrzeni 
wszystkich lat panowania, w której ponownie 
składa pełne wdzięczności podziękowania za 
życzliwe słowa wsparcia nadesłane przez nas 
z okazji 60. rocznicy wstąpienia Królowej Elż-
biety II na tron. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, 
iż mogliśmy w tak uroczysty sposób uczcić 
pamięć królowej i całej Rodziny Królewskiej, 
a najpiękniejszym podziękowaniem za wło-
żony trud jest dla nas ten list i ciepłe słowa 
Królowej.

Elżbieta BorkowskaPraca Oli Morawskiej z kl. III a

Praca Natalii Szachny z kl. V c

Windsor. Wśród wielu działań, do których 
włączona została cała społeczność szkolna, 
przeprowadzony został także konkurs pla-
styczny na kartkę z okazji Diamentowego Ju-
bileuszu Królowej. Spośród otrzymanych prac 
wyróżniliśmy dwie: Oli Morawskiej z kl. III 
a oraz Natalii Szachny z kl. V c. Po zredagowa-
niu życzeń kartki zostały niezwłocznie wysła-
ne na adres Buckingham Palace w Londynie.

oraz gości na magiczny wieczór ze sztuką. 
Artyści zaprezentowali spektakle taneczne 
i teatralne pt. „Do” i „Na Krawędzi” (Grupa 
Metrum) „T.M.C.M.” (Teatr Impresja) oraz 
„Mrok” (Grupa Inwencja). Całość popro-
wadził bardzo profesjonalnie konferansjer, 
Andrzej Krusiewicz. Zarówno tancerze, jak 
i aktorzy otrzymali gromkie brawa oraz sło-
wa uznania.

Po zakończeniu występów uczestnikom 
Wojskowych Spotkań Teatralnych zostały 

wręczone pamiątkowe statuetki. Po tak pięk-
nym i pełnym wzruszeń pokazie nie ma wąt-
pliwości, że chcielibyśmy zobaczyć naszych 
gości z Węgorzewa i Brzegu oraz gospodarzy 
z „Impresji” na kolejnych Spotkaniach w Ze-
grzu w przyszłym roku.

Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Sobiecka - Tomporowska
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89, 4 FMSEROCK na antenie! 89, 4 FMKażda 
środa godz. 11

Rozbiegany Serock, czyli X Bieg Niepodległości, 
I Serocka Dycha i I Serocka Piątka razem wzięte

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Przed bramą startową pojawiają się kolej-

ne zawodniczki i zawodnicy. Uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgim-
nazjalnych, członkowie klubów i stowarzy-
szeń sportowych, zawodnicy indywidualni 
z Serocka, jego okolic i całego kraju. Dystanse 
wydłużają się wraz z wiekiem startujących. 
Młodsi biegną 1 lub 2 okrążenia wokół rynku, 
starsi zbiegają ul. Zdrojową nad Jezioro Ze-
grzyńskie, by następnie, po 200 metrach stro-
mego podbiegu ul. Brukową, dotrzeć - wśród 
okrzyków dopingu i gratulacji - do mety na 
rynku. Tu dekorowani są - na bieżąco - me-
dalami i odbierają pamiątkowe koszulki i sło-
dycze. Tradycyjnie stratują też przedszkolaki, 
asekurowane i wspierane najczęściej przez 
starsze rodzeństwo lub kolegów, rodziców 
czy dziadków. Następnie biegną różnowie-
kowe teamy rodzinne w trudnych do przewi-
dzenia konfiguracjach, np.: tata z dzieckiem
w wózku, ciocia z siostrzenicą, mama z córką, 
mama z synkiem itp. Na wszystkich czekają 
na mecie medale, pluszaki i słodycze. Wszy-
scy sportowcy, po wysiłku, dostają ciepły po-
siłek i napoje.

X Bieg Niepodległości, to już serocka tra-
dycja, ale warto ją wzbogacać zgodnie z du-
chem czasu, stąd po raz pierwszy w progra-
mie zawodów marsz Nordic - Walking. Na 

pokonanie 5 kilometrowego dystansu zawod-
nicy mają limit 50 minut. Idą szybko z uśmie-
chem, bo na mecie czekają żony, mężowie, 
dzieci, a nawet wnuki. Na sportowej scenie 
Serocka pojawia się wśród zawodników duża 
grupa roześmianych pań w koszulkach z na-
pisem „Chudnijmy razem”- brawo!

Miło patrzeć, gdy na rynku cieszą się ze 
zwycięstwa całe sportowe rodziny, będące ży-

„Hubertus Inaczej” – jak 
mówi pomysłodawczyni 
imprezy Magdalena Jakubow-
ska-Gniadek, prowadząca od lat 
Stajnię Koni Sarmacya w Ludwinowie 
Zegrzyńskim - to okazja dla najmłod-
szych miłośników koni, dla których 
z reguły brak jest propozycji „huber-
tusowych” konkurencji na ich pozio-
mie. Konkurencji połączonych z zabawą 
oczywiście. Dla starszych bądź zaawan-
sowanych w jeździe konnej proponujemy 
konkurencje bardziej klasyczne. Dzieci, 
oglądając starszych mają szanse zobaczyć, co 
jeszcze może czekać je w jeździectwie. Wy-
starczy przykład naszej Julii, która dwa lata 
temu dzielnie startowała na torze przeszkód, 
a w tym roku w konkursie ujeżdżenia zajęła 

drugie miejsce. Hubertus, to również moż-
liwość spotkania się ze znajomymi, którzy 
w innych okolicznościach nigdy na to nie 
mają czasu. A poza wszystkim, możliwość 
spędzenia czasu wolnego w towarzystwie 
ślicznych i niezmiernie atrakcyjnych zwie-

rząt zamiast oglądania kolejnego od-
cinka serialu”. 

Spotkanie odbyło się w Se-
rocku, w Stajni Lidia prowa-
dzonej przy gospodarstwie 
agroturystycznym państwa 
Szubów. Mali i duzi miłośni-

cy koni mieli okazję pokazać swoje umiejęt-
ności jeździeckie w wielu konkurencjach sę-
dziowanych np. przez Katarzynę i Mariusza 
Malinowskich, jeżdżących w stylu western. 
Na zwycięzców czekały nagrody, które mię-
dzy innymi wręczał sołtys Cupla, Krzysztof 
Zakolski - hodowca i właściciel Wielkiego 
Damatiego, który zdobył najwyższe trofeum 
sezonu 2012 na torze służewieckim - „Na-
grodę porównawczą”.

Pogoda dopisała, goście i zawodnicy rów-
nież, a dzieci cieszyły się najbardziej dokar-
miając koniki własnoręcznie zrywana trawą.

Hubertus Inaczej 
- III edycja spotkań miłośników koni i jeździectwa

wym przykładem - propagowanego w czasie 
zawodów - aktywnego, zdrowego trybu życia. 
Zwycięzcami tutaj są wszyscy uczestnicy bie-
gów, nie ma zwyciężonych!

cza puchary zwycięzcom „piątki” i „dychy” 
oraz Serockim Championom, a poproszona 
o pomoc dziewczynka losuje numery star-
towe, których posiadacze dostają nagrody 
ufundowane przez licznych sponsorów.

Warto podkreślić, że w serockich biegach 
„na dychę” i „na piątkę” wzięło udział wielu 
znanych, utytułowanych biegaczy: Tadeusz 
Dziekoński - były Mistrz Świata w Ultramara-
tonie (na 100 km) w kategorii wiekowej M 60, 
Agnieszka Malinowska-Sypek – tegoroczna 
3 pozycja w Ultramaratonie w Krynicy Gór-
skiej, Adam Stanisław Olbryś mający za sobą 

np. 136 maratonów i 109 półmaratonów, Irina 
Hulanicka, Henryk Kuciejczyk oraz zwycięż-
czyni tegorocznej I Serockiej Piątki, Martyna 
Konarzewska i zwycięzca I Serockiej Dychy 
- Radosław Kłeczek.

Organizatorami tej sportowej imprezy, 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock, 
byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku 
oraz grupa Serock Biega.

Referat Komunikacji Społecznej

Jubileuszowy, X Bieg Niepodległosci jest 
też dobrym momentem do inauguracji I Se-
rockiej Dychy dla mężczyzn oraz I Serockiej 
Piątki dla kobiet. 147 panów i 31 pań wybiega 
na trasę prowadzącą w ogromnej części Bul-
warem Nadnarwiańskim i ul. Rybaki w je-
siennej scenerii Jeziora Zegrzyńskiego. Jedni 
biegną po zwycięstwo, inni chcą pokazać so-
bie samym, że potrafią, że dadzą radę. Ostatni

zawodnicy przybiegają po 1 godz. i 13 minu-
tach, mieszcząc się w limicie czasu.

Na zakończenie imprezy - już przy świetle 
latarni - burmistrz, Sylwester Sokolnick, wrę-
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15-lecie 
Ludowego Zespołu Artystycznego „Serock”

Z okazji jubileuszu, Ludowy Zespół Ar-
tystyczny „Serock” oraz zespół Mały „Se-
rock” - funkcjonujące przy Ośrodku Kul-
tury w Serocku - przygotowały program 
artystyczny pod kierownictwem instruktor-
ki Katarzyny Sobieckiej -Tomporowskiej. 

W piątek, 26 października, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych odbyło się spotkanie z seniorami z terenu miasta i gminy.  Spo-
tkanie zorganizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośro-
dek Kultury w Serocku.  Wzięło w nim udział około 100 gości zaproszonych 
przez burmistrza, Sylwestra Sokolnickiego, który złożył na ręce Przewod-
niczącej Klubu Aktywnego Seniora, pani Marii Chimkowskiej, kwiaty oraz 
życzenia dla wszystkich seniorów. Podkreślał  jak wielkie znaczenie ma ich 
udział w życiu lokalnej społeczności.  Dla gości wystąpił zespół In Canto 
z serockiego Ośrodka Kultury, śpiewajacy pod kierunkiem pani Mai Ra-
domskiej. Na spotkaniu byli obecni również: zastępca burmistrza, Józef 
Zając oraz Przewodniczacy Rady Miejskiej w Serocku, Artur Borkowski. 
Piątkowe popołudniowe spotkanie, w czasie którego wszystkim gościom 
dopisywał dobry humor, zakończyło się tańcami.

Referat Komunikacji Społecznej

Spotkanie z Seniorami

17 listopada 2012 r., oprócz wspaniałych 
tańców ludowych oraz przyśpiewek prze-
plecionych ciekawie opowiedzianą historią 
zespołu, mogliśmy zobaczyć prezentację 
multimedialną, która z pewnością wywołała 
wiele wspomnień. Wieczór był poświęcony 

nie tylko ciekawym wspomnieniom z do-
tychczasowej działalności zespołu. W części 
oficjalnej uroczystości, życzenia oraz gratu-
lacje złożyli jubilatom: zastępca burmistrza, 
Józef Zając - w imieniu własnym oraz burmi-
strza, Sylwestra Sokolnickiego, Janusz Paw-
lak - były dyrektor Ośrodka Kultury Sportu 
i Turystyki w Serocku, Jadwiga Łubek - była 
opiekunka zespołu oraz obecny dyrektor 
Ośrodka, Piotr Kowalczyk. Podczas spo-
tkania jubilaci odebrali mnóstwo gratulacji 
oraz symboliczne upominki, statuetki i dy-
plomy od władz miasta, zaproszonych gości, 
przyjaciół i sympatyków ludowej tradycji. 
Na zakończenie goście zostali poczęstowani 
okolicznościowym tortem oraz zaproszeni 
do obejrzenia wystawy zdjęć przygotowanej 
przez członków zespołu. 

Gratulujemy dotychczasowego dorobku 
i życzymy kolejnych lat pracy artystycznej!

Ośrodek Kultury w Serocku
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