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Minęły ferie zimowe. Był to czas wielu ciekawych propozycji Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu  i Rekreacji,
 a także poszczególnych szkół, które przygotowały ciekawą ofertę dla naszych dzieci i młodzieży. 

CZYTAJ STR. 14

Tak minęły ferie w gminie Serock
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Minęły ferie w województwie mazowieckim. Serockie dzieciaki na brak atrakcji w tym 
dwutygodniowym wolnym od szkoły czasie nie mogły narzekać. Gminne placówki kulturalne 
i edukacyjne przygotowały dla nich szereg atrakcji. Jakich? – przeczytacie w rozkładówce In-
formatora. 

W niniejszym numerze także o pracy urzędu w ostatnim miesiącu, rozpoczętych i planowa-
nych inwestycjach, relacje z wydarzeń szkolnych, zaproszenia na najbliższe przedsięwzięcia.

Rozpoczynamy w Informatorze cykl „Urzędnicy o swojej pracy” - w kolejnych numerach, 
w kilku zdaniach przybliżać będziemy osoby kierowników poszczególnych referatów – ich pra-
ce, ich pasje, abyście podczas wizyty w urzędzie wiedzieli  Państwo, kto czuwa nad pracą da-
nego referatu.

W tym roku obchodzić będziemy dwie ważne rocznice: 50-lecie powstania Jeziora Ze-
grzyńskiego i 60-lecie istnienia Klubu Sportowego Sokół Serock. Już teraz zapraszamy Pań-
stwa zarówno na przedsięwzięcia związane z tymi uroczystościami, jak i do włączenia się 
w przygotowanie materiałów do wystaw, publikacji.

Zapraszamy także na nasz fanpage na facebooku – www.facebook.com/umig.serock
Redakcja

Od jak dawna pracuje Pani w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku? Jakie funkcje 
pełni Pani  w urzędzie?

W Urzędzie Miasta i Gminy w Seroc-
ku pracuję od 16.01.1978 r. W styczniu 
bieżącego roku obchodziłam jubileusz
35-lecia pracy zawodowej. W urzędzie 
pełnię funkcję Kierownika Referatu Spraw 
Obywatelskich oraz Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego. 

Czym zajmuje się Pani referat, ile osób 
w nim pracuje?

Do zakresu działań referatu należą nastę-
pujące zadania: załatwianie spraw związanych 
z ustawą prawo o aktach stanu cywilnego, wy-
konywanie zadań z zakresu ewidencji ludno-
ści i dowodów osobistych, załatwianie spraw 
z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, 
prowadzenie sekretariatu burmistrza i zastępcy 
burmistrza, załatwianie spraw dotyczących ob-
sługi administracyjno – gospodarczej urzędu. 

Obecnie w referacie Spraw Obywatelskich 
zatrudnionych jest jedenastu pracowników.

Co Pani lubi w swojej pracy? 
Jestem zadowolona, że wykonuję satysfak-

cjonującą mnie pracę, równocześnie dobrze 
służącą innym ludziom. Od wielu lat skutecz-
nie przekazuję swoją wiedzę zarówno intere-
santom, jak i współpracownikom. Pomagają 
mi w tym moje osobiste cechy: cierpliwość, sa-
modzielność, dociekliwość i empatia. Zadowo-
lenie klienta, kiedy pomogę mu podjąć trafną 

URZĘDNICY O SWOJEJ PRACY

Pani Magdalena Łoniewska

decyzję, zaspokajającą jego oczekiwania, jest 
dla mnie najważniejsze. Moja praca pozwala 
mi na samorealizację, stawia wciąż nowe wy-
zwania, dzięki niej poznaję wielu ciekawych 
ludzi. Spotykam się na co dzień z wyrazami 
sympatii ze strony mieszkańców miasta. Waż-
na jest samoświadomość, że pewne rzeczy się 
wykonało dobrze, to wszystko bardzo cieszy!

W moim referacie pracują ludzie młodzi, 
otwarci na drugiego człowieka. Mają świado-
mość, że interesant nie musi wiedzieć wszyst-
kiego odnośnie załatwianej sprawy – po to 
właśnie jest urzędnik, by mu życzliwie udzielić 
wyczerpujących informacji.

A co jest dla Pani trudne?
Dostrzegam w swojej codziennej pracy luki 

w przepisach prawnych, niespójność przepisów, 
niekonsekwencję ustawodawcy. Najtrudniejsze 
są momenty, kiedy tak po ludzku chciałabym 
komuś pomóc, ale nie jestem w stanie przesko-
czyć barier ustawodawcy. 

A po pracy - jakie ma Pani pasje, zainte-
resowania, jak spędza wolny czas? 

Jestem zwolenniczką aktywnego trybu 
życia – jeżdżę na rowerze, chodzę na  dłu-
gie spacery. Lubię także podróże, dobry film, 
książkę, teatr. Dużo wolnego czasu poświęcam 
również mojej kochanej rodzinie, ukochanej 
9-letniej wnuczce Aleksandrze, którą bardzo 
rozpieszczam i na wszystko jej pozwalam.

Ulubione miejsce w Serocku?
Mój dom, kiedy jestem w nim razem z ro-

dziną. 

Co Pani lubi w Serocku?
Czyste środowisko naturalne, piękne krajo-

brazy i ciekawe miejsca do zwiedzania, to atuty 
naszego terenu. Serock przez ostatnie 20 lat stał 
się dynamicznie rozwijającym miastem, będącym 
centrum administracyjnym, handlowym i usługo-
wym gminy. Tu się urodziłam, wychowałam - ko-
cham to miasto, to moje miejsce na ziemi. 

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu suk-
cesów w pracy.

Agnieszka Woźniakowska

Referaty przyjmują interesantów i re-
alizują sprawy mieszkańców w godzinach 
pracy urzędu (pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 8.00 
– 16.00) bez konieczności wcześniejszego 
umawiania się. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Syl-
wester Sokolnicki  w zagadnieniach wykra-
czających poza sprawy merytoryczne refera-
tów przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, 
w godz. 12.00 – 15.00 (pokój nr 23). Sprawy 
nagłe, wymagające interwencji burmistrza 
poza dniem przyjęcia mieszkańców, prosimy 
zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 88 05. 

W tym samym czasie sugestie związane 
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony 
środowiska i pomocy społecznej przyjmuje 
zastępca burmistrza Józef Zając. Interesanci 
przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez 
konieczności dokonywania wcześniejszych 
zapisów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Se-
rocku Artur Borkowski przyjmuje intere-
santów w poniedziałki w godz. 18.30 – 20.30 
w pokoju 31, tel. 782 88 13; 782 88 00;
e-mail. radamiejska@serock.pl

Informacje dla mieszkańców:
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ZNAJDŹ NAS
NA FACEBOOKU 

 • oficjalny fanpage Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Serocku
https://www.facebook.com/umig.serock
• profil Referatu Komunikacji Społecznej 
 https://www.facebook.com/serock.zaan-
gazowany

NIE ZWLEKAJ! ZA BRAK 
WAŻNEGO DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI GROŻĄ 
NAM SANKCJĘ

Brak ważnego dowodu osobistego może 
utrudnić codzienne życie. Problemy pojawią 
się między innymi: przy odbiorze przesył-
ki, nie można również przekroczyć granicy 
z krajami Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 55  
znowelizowanej ustawy o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych, która weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2013 roku. Za brak ważne-
go dokumentu potwierdzającego tożsamość  
zostały nałożone następujące sankcje:

- kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca
- kara grzywny do 5000 zł.
W związku z powyższym uprzejmie in-

formujemy, że  do wymiany dowodu osobi-
stego niezbędny jest wypełniony wniosek 
oraz 2 zdjęcia. Na nowy dokument czekamy 
do trzech tygodni. Wniosek o nowy dowód 
osobisty składamy i odbieramy osobiście.

Referat Spraw Obywatelskich

BEZPŁATNA ZBIÓRKA 
ZUŻYTYCH OPON

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku informuje, że na tere-
nie Miasta i Gminy Serock organizuje kolej-
ną bezpłatną zbiórkę zużytych opon. Zużyte 
opony bez felg należy dostarczać we własnym 
zakresie na teren Miejsko-Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Serocku,  ul. Na-
sielska 21 w godz. 7.00-19.00, w podanych po-
niżej terminach:  • 18.03.2013 – 24.03.2013; 
• 22.04.2013 – 28.04.2013 (ostatni tydzień 
marca, kwietnia) 

Aktualności Inwestycje gminne

Urz�d Miasta i Gminy w Serocku uprzejmie 
informuje, �e w bie��cym roku zeznania roczne 

b�d� przyjmowane w dniach 22-26 kwietnia
w godz.  800 – 1500 w Sali �lubów pok. Nr 19.�

Referat Spraw Obywatelskich 

PODPISANA UMOWA NA ROZBU-
DOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZE-
POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W JADWISINIE

12 lutego podpisaliśmy umowę na zada-
nie pod nazwą: rozbudowa sieci kanalizacyj-
nej z przepompownią ścieków w Jadwisinie. 
Wykonawcą robót jest Zakład Usług Budow-
lanych INWOKAN Tomasz Mianowski z Wy-
szkowa, wybrany w trybie przetargu nieogra-
niczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. Zakres robót obejmuje:

1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej w ul. Szaniawskiego, Dworkowej 
i Konwaliowej w Jadwisinie o łącznej długo-
ści ok. 300 mb., 

2. budowę kanału tłocznego- dwa kanały 
o długości 390,6 mb każdy,

3. budowę i montaż przepompowni ścieków,
4. wykonanie 15 sztuk przyłączy kanali-

zacji sanitarnej,
5. zasilenie przepompowni wraz z insta-

lacją elektryczną,
6. rozbiórkę istniejącej przepompowni 

i nieczynnej oczyszczalni ścieków.
Wprowadzenie na budowę nastąpi 27 lu-

tego, natomiast termin zakończenia ustalono 
na koniec lipca.  Za wykonanie robót objętych 
umową ustalono wynagrodzenie ryczałtowe 
na podstawie kosztorysu ofertowego w wyso-
kości 679.206,00 zł brutto.

Inwestycja w części zostanie dofinansowa-
na przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

PRACE PRZY BUDOWIE BUDYNKU 
WIELORODZINNEGO W JADWISINIE 

Prace murarskie na budowie w Jadwisi-
nie postępują w dość szybkim tempie, dzięki 
czemu widać już ogólny zarys docelowego 
wyglądu pierwszej kondygnacji budynku. 
Zakończono prace związane z montażem 
instalacji wod-kan. Firma budowlana jest 
w trakcie budowy ścian nośnych oraz wylew-
ki chudego betonu pod posadzki.  

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji 

Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie

Opony zostaną odebrane przez firmę 
TRANSPOŁUDNIE, zajmującą się zbiórką 
i sortowaniem zużytych opon z przeznacze-
niem do utylizacji. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do wzięcia udziału w zbiórce. 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! 

Wszelkie czynności związane z wpi-
sem do Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
– prowadzonej przez Ministra Gospodarki 
są BEZPŁATNE.

W dalszym ciągu napływają liczne in-
formacje o żądaniach zapłaty kierowanych 
do przedsiębiorców, którzy dokonali wpisu 
w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospo-
darczej (CEIDG). 

Na rynku funkcjonują firmy przesy-
łające przedsiębiorcom oferty dokonania 
wpisu do prowadzonych przez siebie re-
jestrów. Żądają za to uiszczenia opłaty 
w wysokości od 110 do 248 zł. Należy pa-
miętać, że tego typu oferty mają charakter 
czysto informacyjny lub reklamowy i nie 
upoważniają do wykonywania działalno-
ści gospodarczej na terytorium Polski, jak 
również nie mają nic wspólnego z publicz-
nym rejestrem prowadzonym przez Mini-
stra Gospodarki.

Z uwagi na powyższe Urząd Miasta 
i Gminy w Serocku zaleca przedsiębiorcom 
szczególną ostrożność przy podejmowaniu 
współpracy z firmami oferującymi odpłat-
ne wpisy do prowadzonych przez siebie re-
jestrów. Przekazanie takim firmom danych 
oraz wniesienie ewentualnych opłat, jest do-
browolną decyzją przedsiębiorcy. 

W lipcu 2012 roku informowaliśmy 
o rozpoczęciu prac związanych z moderni-
zacją ewidencji gruntów oraz założeniem 
ewidencji budynków i lokali dla obrębów: 
Bolesławowo, Borowa Góra, Dębe, Dębin-
ki, Dosin, Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, 
Karolino, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo 
Zegrzyńskie, Marynino, Skubianka, Stanisła-
wowo, Stasi Las, Szadki, Święcienica, Wola 
Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie 
Borowe gm. Serock, które prowadzone są 
przez  firmę InterTIM z Warszawy.

W sierpniu i wrześniu 2012 roku przed-
stawiciele firmy przeprowadzali spis nieru-
chomości z natury w celu uzupełnienia da-
nych dotyczących budynków i gruntów.

Aktualnie firma InterTIM przystąpiła do 
czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. Właściciele nieruchomości po-
łożonych na w/w terenie powinni otrzymać pi-
semne zawiadomienia  ze wskazanym terminem 
oraz miejscem, w którym odbędzie się ustalenie 
granic działek stanowiących ich własność.

W interesie właścicieli jest udział w tych 
czynnościach, osobiście lub przez swojego 
przedstawiciela, gdyż przedstawiciele wyko-
nawcy wskazywać będą na gruncie punkty 
załamania granic działek ewidencyjnych, 
które w przyszłości zostaną przyjęte do ope-
ratu ewidencji gruntów i budynków. Niesta-
wiennictwo stron nie wstrzymuje czynności 
ustalenia przebiegu granic działek.  

Na tablicy informacyjnej w siedzibie 
Urzędu zostały wywieszone ogłoszenia 
zbiorcze dla osób będących właściciela-
mi działek, dla których nie ustalono ad-
resu do korespondencji. Dotyczy to osób 
będących właścicielami nieruchomości 
położonych na terenie objętym moder-
nizacją, które nie otrzymały indywidual-
nego zawiadomienia, a w ostatnim czasie 
zmieniły adres zamieszkania lub nie zgło-
siły w ewidencji gruntów swoich danych 
adresowych.

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

Inspektor ds. geodezji
Agnieszka Skurzewska

Kolejny etap prac związanych z modernizacją ewidencji 
gruntów oraz założeniem ewidencji budynków

JESTEŚ BEZROBOTNY
I MASZ POMYSŁ
NA BIZNES?
- SIĘGNIJ PO DOTACJE!

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od 
11.02.2013 r. prowadzi nabór wniosków na 
założenie własnej firmy. 

W ramach projektu przewidziano wspar-
cie finansowe na otworzenie własnej działalno-
ści gospodarczej dla 110 osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje w linku: http://
www.puplegionowo.pl/index.php?cmd=ak-
tualnosci&opt=pokaz&id=139 , oraz pod nu-
merem telefonu: (22) 764 03 11.

Referat Spraw Obywatelskich

Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia.
Charles Baudelaire

W Dniu Kobiet 
wszystkim Paniom

życzymy dużo radości, 
ciepła, zadowolenia z ról,

jakie pełnią w życiu osobistym
i zawodowym 

oraz wdzięczności od najbliższych. 
Obyście – Drogie Panie

– były zaproszeniem do szczęścia.
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XXXII sesja Rady Miejskiej 
30 stycznia 2013 r. odbyła się XXXII sesja 

Rady Miejskiej w Serocku, która swoim pro-
gramem obejmowała 15 punktów. Po wpro-
wadzeniu niewielkich zmian w porządku 
obrad radni przystąpili do jego realizacji. Tra-
dycyjnie zarówno przewodniczący rady, jak 
i burmistrz przedstawili informacje dotyczą-

ce ich działalności w okresie między sesjami.
W pierwszej kolejności zostały rozpa-

trzone projekty uchwał przedłożone przez 
burmistrza, a dotyczące nadania nazw ulic 
w Dosinie (ul. Liliowa) oraz w Serocku (ul. 
Jana Kochanowskiego). 

W związku ze zmianą sytuacji demogra-

ficznej w obwodach szkół, prowadzonych 
przez gminę, która wynika przede wszystkim 
z dynamiki przyrostu lub spadku liczby mło-
dzieży szkolnej w miejscowościach wchodzą-
cych w skład obwodów szkolnych, burmistrz 
wystąpił z projektem uchwały w sprawie zmia-
ny obwodów szkolnych. Propozycje zmian 

Szukamy właściciela, lub osoby chętnej 
do adopcji tego sympatycznego szczeniaczka. 
Suczka została znaleziona w połowie lutego w 
Serocku, w okolicach ulicy Pułtuskiej. Ma nie-
spełna 4 miesiące, umaszczenie czekoladowe 
i bardzo wesołe usposobienie. Według oceny 
lekarza weterynarii jest zdrowa i wyrośnie na 
suczkę średniej wielkości.

W ramach „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Segregacja odpadów, to podział odpadów 
według rodzaju materiału, z jakiego zostały 
wykonane, oddzielenie materiałów nadają-
cych się do powtórnego wykorzystania. 

Jedną z metod segregacji odpadów jest 
segregacja „u źródła” – czyli selekcja odpa-
dów prowadzona w zaciszu naszych domo-
wych gospodarstw. 

Selektywna zbiórka odpadów opakowa-
niowych „u źródła” prowadzona jest w gmi-
nie Serock od 2002 roku. Zadowalający jest 
fakt, że z roku na rok segregujemy coraz 
więcej odpadów. Poniższy wykres obrazuje 
wzrost ilości odebranych od Państwa odpa-
dów posegregowanych. W 2012 roku zebrali-
śmy łącznie 577 ton odpadów, które mogą być 
ponownie wykorzystane. 

Podsumowanie zbiórki odpadów segregowanych 
w gminie Serock

Zestawienie ilości zebranych odpadów 
segregowanych opakowaniowych w latach 
2010-2012 (ilość odpadów w Mg)

Papier Szkło
Tworzywa 
sztuczne Metal

2010 r. 122,2 177,5 51 2,21
2011 r. 50,35 88 247,41 2,61
2012 r. 203,3 232,4 137,2 4,1

Skala odpadów, z jaką każdego dnia mu-
simy się uporać, wzrasta każdego dnia. Dla-
tego tak ważną sprawą jest, aby każdy z nas 

włączył się w proces selektywnej zbiórki od-
padów oraz ich recyklingu. Dzięki temu bę-
dziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym 
środowisku, przyczynimy się do zmniejszenia 
ilości odpadów trafiających na składowiska, 
pozyskamy surowce wtórne, a także wspólnie 
zadbamy o poprawę estetyki i wizerunku na-
szej gminy. 

Miejsko-Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Serocku 30 stycznia 2013 r. z inicjatywy burmistrza 

Sylwestra Sokolnickiego, Rada Miejska w Se-
rocku podjęła uchwalę w sprawie zmiany ob-
wodów szkolnych w  Mieście i Gminie Serock.

Zróżnicowany rozwój poszczególnych 
rejonów gminy wpływa na zmiany w do-
tychczas funkcjonujących systemach, w tym 
w ustalonych w latach 80-tych i 90-tych ob-
wodach szkolnych. 

Intensywny rozwój mieszkalnictwa w rejo-
nie szkoły podstawowej w Jadwisinie spowodo-
wał, iż w ostatnich latach wzrosła o prawie 40% 
liczba dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, 
natomiast w sąsiedniej szkole podstawowej 
w Zegrzu liczba uczniów spadła o ponad 40%, 
gdyż obwód tej szkoły tworzą w dużej mierze 
miejscowości (Zegrze, Zegrze Południowe) 
w których na skutek transformacji spadła licz-
ba ludności. Taka sytuacja sprawia, iż w jednej 
szkole dzieci uczyłyby się w systemie zmiano-
wym, wystąpiłby problem z organizacją zajęć 
dodatkowych oraz zapewnieniem bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, natomiast 
bazę drugiej szkoły wykorzystywanoby tylko 

w połowie. (Należy dodać, iż w gminie Serock 
jest odczuwalny niż demograficzny w szkołach 
i ogólna liczba uczniów zmniejsza się).

Uchwałę o zmianie obwodów podjęto 
w celu zapewnienia uczniom zamieszkałym 
na terenie gminy porównywalnych warun-
ków w jakich będą się uczyć i rozwijać. Zmia-
ny polegają na wyłączeniu z obwodu Szkoły 
Podstawowej w Jadwisinie miejscowości: Do-
sin, Borowa Góra – (poza ulicą Nasielską oraz 
obszarem w obrębie ulic: Nasielska, Długa, 
Warszawska) i włączeniem tego obszaru do 
obwodu Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Zmiana zacznie obowiązywać od 1 wrze-
śnia 2014 r., aby umożliwić dzieciom natural-
ne wejście w nowe środowisko szkolne, po-
przez „oddział zerowy – dla dzieci 6-letnich”, 
który będzie uruchomiony od 1 września 
2013 r. przy szkole podstawowej w Zegrzu.

Warto także dodać, iż nowe tereny włączone 
do obwodu Szkoły Podstawowej w Zegrzu są po-
wiązane ze środowiskiem oświatowym w Zegrzu 
poprzez samorządowe przedszkole, do którego 
uczęszczają dzieci z tych miejscowości, oraz gim-

nazjum, które w swoim obwodzie zawiera także 
obwód szkoły podstawowej w Jadwisinie.

Do obydwu szkół: szkoły w Jadwisinie 
oraz szkoły w Zegrzu uczniowie są dowożeni 
tym samym autobusem szkolnym. Zmiana ob-
wodów szkolnych wiąże się z dostosowaniem 
tras i harmonogramów dowożenia do nowych 
rejonów szkolnych, w taki sposób, aby godziny 
dowożenia i odwożenia uczniów do obu szkół 
odbywały się w tym samym czasie, a odległość, 
którą uczniowie pokonują do przystanków au-
tobusu szkolnego, nie była zbyt duża. 

Propozycje zmian obwodów szkolnych były 
przedstawione i konsultowane ze środowiskiem 
szkolnym oraz z mieszkańcami terenów, któ-
rych te zmiany dotyczą. Wnioski i spostrzeżenia 
wymienione podczas spotkań, posłużą organo-
wi prowadzącemu szkoły oraz samym szkołom 
do podjęcia takich działań, które w jak najlep-
szy sposób przygotują placówki do powyższych 
zmian, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Alicja Melion 
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 

i Przedszkoli w Serocku

Nowe obwody szkolne

Informujemy, że w styczniu 2013 roku,  
w aptekach i ośrodkach zdrowia na tere-
nie gminy ustawione zostały nowe pojem-
niki, służące do zbiórki przeterminowa-
nych leków. Przeterminowane leki należą 
do odpadów niebezpiecznych, dlatego tak 
ważna jest ich selektywna zbiórka i uniesz-
kodliwienie w procesie termicznej utyliza-
cji. Leki zbudowane są z szeregu związków 
chemicznych, które po terminie przydat-
ności stanowią potencjalne zagrożenie 
dla zdrowia lub nawet życia ludzi, a także, 
w przypadku wyrzucania ich bezpośrednio 
razem ze zmieszanymi odpadami komunal-
nymi, bądź wrzucania do kanalizacji, stano-
wią duże zagrożenie dla środowiska. Dzieje 
się tak dlatego, że leki, pomimo upływu cza-
su zachowują dużą aktywność biologiczną, 
a związki w nich zawarte są bardzo trwałe 
i przedostając się do wód lub gleb potrafią 
je skazić na dziesięciolecia. Ich obecność 

Zbiórka przeterminowanych leków

Wykaz aptek i ośrodków zdrowia, gdzie 
można przekazać nieodpłatnie przetermi-
nowane leki: 

1. Apteka „CALENDULA”  w Serocku,
ul. Pułtuska 27,

2. Apteka „ZDROWIE” w Serocku,
ul. Pułtuska 16,

3. Apteka „AFI” w Serocku, ul. Rynek 17, 
4. Apteka w Zegrzu, ul. Drewnowskiego 4, 
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-

nej w Serocku, ul. Kędzierskich 2,
6. Ośrodek Zdrowia w Dębem, Dębe nr 38. 
Do pojemników wrzucamy zarówno leki 

w formie tabletek, kapsułek, drażetek, maści, jak 
i leki płynne oraz aerozole. Niezabrudzone pa-
pierowe opakowania lekarstw można wrzucić do 
niebieskiego worka lub pojemnika na papier.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Miasto i Gmina Serock”, osoba, która zde-
cyduje się na przygarnięcie suczki, bę-
dzie miała zapewnione dla niej bezpłatne 
usługi weterynaryjne tj. pakiet szczepień 
okresowych przeciw chorobom zakaźnym 
i wściekliźnie, zachipowanie, a także ste-
rylizację.

Zainteresowane osoby prosimy o pilny 
kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, tel: 22 782-88-39
i 22 782-88-40.

w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uod-
parniają się na nie, co z kolei może powo-
dować, iż do terapii potrzebne będą nowe 
leki lub większe ich dawki. 

dotyczą obwodów szkolnych ustalonych dla 
Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniaw-
skiego w Jadwisinie oraz Szkoły Podstawowej 
im. Wojska Polskiego w Zegrzu i są wyrazem 
podjęcia działań zmierzających do dostoso-
wania liczby uczniów zamieszkałych w danym 
obwodzie do możliwości lokalowych oraz ka-
drowych placówek. Szersze informacje na ten 
temat – poniżej. Projekt uchwały spotkał się 
z akceptacją radnych Rady Miejskiej i został 
przyjęty przy 12 głosach za, 1 głosie przeciw
i 2 głosach wstrzymujących się.

W dalszej kolejności, także z inicjatywy 
burmistrza, zostały podjęte uchwały, zmienia-
jące uchwały w sprawie określenia szczegó-

łowych zasad i trybu przyznawania i pozba-
wiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień 
za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury, 
sportu oraz w krajowym lub międzynarodo-
wym współzawodnictwie sportowym. Zmia-
nie uległa forma przyznawania wyróżnienia. 
Zrezygnowano z możliwości wyboru spośród 
trzech form przyznawania wyróżnień (dy-
plom, puchar bądź statuetka) i wprowadzono 
zapis z którego wynika, iż wyróżnienia będą 
przyznawane w postaci statuetki. 

Radni zgłosili również interpelacje i zapy-
tania, na które uzyskali odpowiedź ze strony 
burmistrza. Dużo uwagi poświęcono dysku-
sji na temat prac komisji doraźnej ds. oce-

ny i treści wprowadzenia zmian w Statucie 
Miasta i Gminy Serock. Radny Włodzimierz 
Skośkiewicz wystąpił z formalnym wnio-
skiem o odwołanie tej komisji, argumentu-
jąc go brakiem wymiernych efektów pracy 
tej  komisji. W wyniku imiennego głosowa-
nia, o które zawnioskował radny Rafał Tyka,
7 radnych opowiedziało się za odwołaniem 
tej komisji, 6 radnych było przeciw, natomiast 
2 radnych wstrzymało się od głosu.

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

Referat Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych 
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SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 35 - SEROCK

Biały dom, czyli opowieść o plebanii
Na najstarszych fotografiach i pocztówkach serockich zwraca uwagę piękny, piętrowy, biały budynek na wzgórzu pomiędzy grodziskiem 
a wzgórzem kościelnym. Usytuowany na wprost miejsca połączenia dwóch wielkich rzek, był widoczny z daleka i podziwiany przez podróżujących, 
na równi z czerwoną gotycką sylwetką kościoła. 

Budynek plebanii powstał wprawdzie na przełomie 
XIX i XX wieku, ale w tym miejscu od wieków budowano 
rezydencje kolejnych serockich proboszczów. Były one 
drewniane i chyba niezbyt wygodne. W wizytacji parafii 
z 1775 r. napisano, że mieszkanie ówczesnego proboszcza  
- dobre, ale niewygodne. Podobnie było w 1817 r., kiedy 
proboszczem był ks. Tomasz Erdmann, zanotowano wów-

czas: „plebania gontami pokryta, o trzech izbach, stara 
i wcale niewygodna, w złym stanie. Przy niej ogródek mały, 
kilka w nim fruktowych drzewek i tylko do jarzyny służący. 
Niedaleko od plebanii stoją chlewy dla świni. Szpichlerek 
mały ze stajnią na 3 konie z wozownią. Stodoła nowa słomą 
pokryta o dwóch klepiskach”. To pewnie te budynki widać 
na drzeworycie opublikowanym w 1871 r., w „Tygodniku 

Ilustrowanym”. Budynki te spłonęły w czasie wielkiego po-
żaru Serocka, który spustoszył miasto w dniach 9 – 10 lipca 
1893 r.

Budynek plebanii w swojej zasadniczej części powstał 
w latach 1898-1899, z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. 
Jana Wernera. Zgodnie z odnalezionym przeze mnie projektem 
architektonicznym, sporządzonym w 1895 r., a zatwierdzonym 

przez władze powiatowe i gubernialne w 1898 r., był to budynek 
jednokondygnacyjny. Źródła kościelne pozwalają stwierdzić, iż 
w czerwcu 1906 r. piętra jeszcze nie było. Nie ma piętra także na 
jednej z najstarszych serockich pocztówek wydanej przez Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze. Opis plebanii i związanych z nią 
budynków gospodarczych, w momencie przejmowania parafii 
przez księdza Jana Milewskiego w 1906 r., podaje iż było w niej
6 pokoi (w tym sypialnia, jadalnia i duży gościnny), 2 przedpo-
koje, kancelaria, kuchnia i trzy piwnice. Być może pewne prace 
związane z nadbudową na części wschodniej piętra rozpoczął 
jego poprzednik ks. Teofil Wrzesiński, bo zanotowano do rozli-
czenia wydatkowanie przez niego 146 rubli na restauracje bu-
dynku. Piętro powstało prawdopodobnie po 1909 r., a przed 
1913 r. Pomieszczenia na piętrze zapewniały wspaniały widok 
na Narew i Bug, a przy dobrej pogodzie pozwalały dostrzec 
wieże kościołów z sąsiednich parafii,  np. w Popowie. Z tej 
strony znajdował się też balkon, który stwarzał jeszcze lepszą 
możliwość podziwiania widoków. W pomieszczeniach na pię-
trze mieściły się pokoje gościnne dla odwiedzających parafię 
biskupów płockich. W czasach księdza Mariana Batogow-
skiego odbywały się tu spotkania duszpasterstwa młodzieży 
starszej. Budynek szczęśliwie przetrwał II wojnę światową, 
chociaż duże straty poniosła biblioteka księdza Franciszka 
Kuligowskiego. Przebolawszy tę stratę jako archidiakon kapi-
tuły kolegiackiej w Pułtusku, stworzył tu bibliotekę kapitulną, 
której nadał swoje imię, chociaż nie wiadomo czy za zgodą 
kurii. Po śmierci księdza prałata w 1963 r., biblioteka powę-
drowała do Płocka i została włączona co zbiorów Biblioteki 
Diecezjalnej. 

Dziś plebania prezentuje się jeszcze bardziej okazale, 
wyremontowana, stanowi ważny element wschodniej pa-
noramy Serocka.

Poza garażami nie posiada już żadnych budynków go-
spodarczych. Oprócz funkcji mieszkalnej pełni współcześnie 
funkcję administracyjną, bowiem mieszczą się tu kancelaria 
i archiwum parafialne.

Tekst i (współczesne) zdjęcia
Sławomir Jakubczak

Plebania i kościół na początku XX w. Drzeworyt z Tygodnika Ilustrowanego 1871 r.

Projekt architektoniczny plebanii z 1895 r.

Widok na plebanię i kościół od strony Narwi

Trzy wzgórza - grodzisko, plebania i kościół Widok na kościół i plebanię od strony Narwi w latach 30. XX w.

Rachunek Tygodnika Powszechnego dla Biblioteki Rachunek wydawnictwa Ossolineum
dla Biblioteki Kapituły pułtuskiej w Serocku

Pocztówka z komunistycznym
pozdrowieniem z Tygodnika Powszechnego 

do Biblioteki Kapituły Pułtuskiej w Serocku

Pieczęć księgozbioru ks. F. Kuligowskiego

Pocztówka Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego
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Lokalna Grupa Działania uzyskała z Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowe 
środki finansowe na wdrażanie Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań. 
W poniedziałek 28 stycznia 2013 roku odby-
ło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim 
w Warszawie z udziałem Członka Zarządu 
Województwa Janiny Orzełowskiej i Dyrektora  
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Radosława Rybickiego, podczas którego Prezes 
Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partner-
stwo Zalewu Zegrzyńskiego” Edward Troja-
nowski oraz przedstawiciele ww. jednostki po-
średniczącej podpisali odpowiednie umowy.

Dodatkowe środki przeznaczone będą 
na nowe projekty o łącznej kwocie dofinan-
sowania 3,5 mln zł. Projekty dotyczyć będą 
czterech zakresów dla różnych grup bene-
ficjentów:

1. Zachowanie i rewitalizacja obiek-
tów sakralnych o znacznej wartości hi-
storycznej i kulturowej (kościoły, kaplice, 

cmentarze) w ramach działania Odnowa 
Wsi, gdzie przewidywana dotacja wynosi 
900.000 zł.

2. Odnawialne źródła energii:
- Małe Projekty - 500.000 zł
- Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsię-

biorstw - 200.000 zł
- Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej kwotę - 100.000 zł
3. Propagowanie tradycji architektonicz-

nej w budownictwie:
- Odnowa Wsi - 400.000 zł
- Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsię-

biorstw - 400.00 zł
- Małe Projekty - 100.00 zł

4. Rozwój gospodarki elektronicznej:
- Odnowa Wsi - 400.000 zł
- Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsię-

biorstw - 300.000 zł
- Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej – 100.000 zł

- Małe Projekty – 100.000 zł
Informujemy  ponadto, że zgodnie z no-

wym brzmieniem rozporządzenia  Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie Małych 
Projektów dotacja na jedną operację została 
zwiększona z 25.000 do 50.000 zł, a limit na 
jednego beneficjenta ze 100.000 do 200.000 zł 
(nie dotyczy beneficjentów składających 
wnioski w ramach zakresów Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej).

Zachęcamy do składania wniosków 
w konkursie planowanym na okres 25 mar-
ca – 12 kwietnia 2013 roku, w którym łączna 
alokacja środków wyniesie 7.2 mln zł.

W marcu odbędą się szkolenia adreso-
wane do poszczególnych grup beneficjentów. 
Termin szkoleń zostanie podany do publicz-
nej wiadomości na stronie LGD PZZ, oraz
w  „Kurierze W”.

Więcej informacji:
http://partnerstwozalewu.org.pl/ 

Za nami pierwsze miesiące realizacji pro-
gramów osłonowych – Serockiej Karty Dużej 
Rodziny 3+ i programu w zakresie zmniej-
szania wydatków na leki. W 2012 r. programy 
te były realizowane przez 3 miesiące od paź-
dziernika do grudnia.

Z szacunkowych danych opartych na 
bazie ewidencji ludności, w naszej gminie  
zamieszkuje 130 rodzin wielodzietnych. Do 

końca 2012 r. o Serocką Kartę Dużej Rodziny 
3+ wystąpiły 103 rodziny. Na przysługujące 
świadczenia na rozpoczęcie roku szkolnego 
i na dojazdy do szkoły poza miejsce zamiesz-
kania z budżetu gminy wypłacono kwotę 
38 050 zł. Oprócz świadczeń rodziny wielo-
dzietne korzystały z przysługujących zniżek 
udzielanych przez gminne jednostki organi-
zacyjne, które obrazuje poniższa tabela: 

Nazwa jednostki
stosująca ulgę

Liczba
odbiorców

ulgi
Rodzaj  ulgi

Koszt
zastosowanych

ulg

Miejsko-Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej 

 9 za czynsz mieszkaniowy 1 611,73

Miejsko-Gminny Zakład 
Wodociągowy

31 za dostarczoną wodę 828,74

Ośrodek Kultury  12 zajęcia w OK 357,50 

Samorządowe Przedszkole 
w Serocku

15 świadczenia przekraczające 
podstawę programową

1 244,30

Samorządowe Przedszkole 
w Woli Kiełpińskiej

 2 świadczenia przekraczające 
podstawę programową

268,80

Samorządowe Przedszkole 
w Zegrzu

5 świadczenia przekraczające 
podstawę programową

470,47

Razem:                                                                                                                           4 781,54

Ogółem koszt  realizacji programu Se-
rocka Karta Dużej Rodziny 3+ w 2012 r. wy-
niósł 42 831,54 zł.  

Program w zakresie zmniejszania wydat-
ków poniesionych na leki adresowany jest do 
osób przewlekle chorych, których miesięcz-
ne wydatki na leki zapisane przez lekarza 
wynoszą co najmniej 100 zł, i których mie-
sięczny dochód na osobę w rodzinie (osoby 
samotnie gospodarującej) nie przekracza 
200% kryterium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej, t.j. 912 zł 
na osobę lub 1084 zł dla osoby samotnie go-
spodarującej. Do wniosku o świadczenie na 
leki należy dołączyć kopię recepty, fakturę 
za wykupione leki, zaświadczenie lekarskie 
o przewlekłej chorobie lub orzeczenie o nie-
pełnosprawności oraz dokumenty potwier-
dzające miesięczny dochód. 

W 2012 roku z pomocy w ramach tego 
programu skorzystało 30 osób, a kwota wy-
płaconych świadczeń wyniosła 6 259 zł.

Wnioski na pomoc w ramach wyżej opi-
sanych programów osłonowych  można  skła-
dać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Seroc-
ku przy ul. Pułtuskiej 16.

OPS w Serocku

Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ 

Zachęcamy osoby, które mieszkają na 
terenie Miasta i Gminy Serock, a nie są tu 
zameldowane, do rozliczania się w Urzę-
dzie Skarbowym w Legionowie. 

Zgodnie bowiem z obowiązującymi prze-
pisami prawa, w przypadku podatku PIT 
miejscem rozliczania osoby fizycznej jest 
Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca za-
mieszkania podatnika (a nie jego zameldo-
wania) w ostatnim dniu roku podatkowego. 
Czyli – aby rozliczyć się z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, nie trzeba być 
zameldowanym na pobyt stały czy czasowy 
w gminie Serock, wystarczy, że w ostatnim 
dniu roku podatkowego, czyli 31 grudnia 
2012 roku – miejscem faktycznego zamiesz-
kania był właśnie Serock.

Pieniądze z podatku dochodowego od 
osób fizycznych (czyli z rozliczeń rocznych 
PIT), trafiają w około 40 procentach z powro-
tem do budżetu gminy, w której mieszkamy. 
Pieniądze te przeznaczane są m.in. na oświatę, 
pomoc społeczną, budowę dróg, kanalizacji, 
kulturę, ochronę środowiska, inwestycje. Roz-
liczając się więc z podatku tam, gdzie faktycz-
nie mieszkamy, przyczyniamy się do poprawy 

Tu mieszkam, tu płacę podatki
jakości naszego życia i rozwoju gminy, z którą 
przez miejsce zamieszkania jesteśmy związani.

Warunek jest tylko jeden – aby Twoje 
podatki trafiły do gminy, w którym miesz-
kasz, w zeznaniu podatkowym powinieneś 
wskazać właśnie tę gminę. Wystarczy wy-
pełnić formularz ZAP 3 i wysłać pocztą 
lub złożyć osobiście w Urzędzie Skarbo-

wym w Legionowie.  Jak to zrobić - poka-
zujemy poniżej.

Przypominamy, że właściwe zeznania 
podatkowe (PIT – 36, PIT – 37, itd.), należy 
złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 
2013 roku. Od Ciebie zależy, czy Twoje po-
datki będą w Twojej gminie.

Referat Spraw Obywatelskich

Dodatkowe środki finansowe dla LGD

„Wszystkie Kolory Świata”
Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hała-

bały w Serocku bierze udział w projekcie „Wszyst-
kie Kolory Świata”, który jest odpowiedzią na 
dramatyczna sytuację dzieci w Czadzie. Chcemy 
uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie 
może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi 
emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu 
można uratować życie dziecka.

Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli 
UNICEF Majka Jeżowska.

Celem projektu jest:
• kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 

postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
• pokazanie uczniom, że pomaganie może-

być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
• zebranie środków na ratowanie życia 

dzieci w Czadzie.
W ramach akcji rodziny uszyły specjalne, 

charytatywne laleczki UNICEF.
Laleczki te nie są zwykłymi szmacianymi 

lalkami są symbolem pomocy, jakiej dzieci 
i ich rodziny chcą udzielić swoim rówieśnikom 
na szczepienia przeciw najpopularniejszym 
chorobom, takim jak: polio, gruźlica, odra.

W przedszkolu przeprowadzona zostanie li-

cytacja lalek a zebrane pieniądze trafią na konto 
dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Czadzie.

W dniu 18.02.2013 r. komisja konkurso-
wa w składzie:

• Alicja Melion - Dyrektor Zespołu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli w Serocku; • Barbara 
Tomczak - Dyrektor Samorządowego Przed-
szkola w Serocku, • Barbara Sumiła - Wicedy-
rektor Samorządowego Przedszkola w Serocku,
• Agnieszka Oktaba - Przewodnicząca Rady 
Rodziców, • Małgorzata Niemczyk - nauczyciel 

plastyki, • Bernadeta Żochowska - ajent – wy-
brała laleczkę, która będzie reprezentowała na-
szą placówkę.

Ta laleczka reprezen-
tuje nasze przedszkole 

w konkursie
„Wszystkie kolory 

świata”
Prosimy o oddawanie 

Waszych głosów!
Jak można
 głosować?

1. Zaloguj się na facebook’u
2. W okienku „szukaj” wpisz UNICEF 

Poland
3. W zakładce (po lewej stronie) kliknij 
„Wszystkie kolory świata”
4. Odszukaj w galerii naszą laleczkę
ZAGŁOSUJ NA MNIE!!!
(w terminie 25.03-07.04.2013r.)
Nagrodą w konkursie na najbardziejo-

ryginalną laleczkę jest koncert Ambasado-
ra Dobrej Woli UNICEF Majki Jeżowskiej 
w zwycięskiej szkole.

Samorządowe Przedszkole w Serocku
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Kwalifikacja wojskowa w 2013 roku

Łącznościowcy oddali krew
12 lutego 2013 odbyła się akcja poboru 

krwi  w Serocku, w której uczestniczyli także 
łącznościowcy Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki w Zegrzu.  

Na pokładzie autobusu do poboru krwi 
z warszawskiego Wojskowego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa (WCKiK) 21 osób 
oddało łącznie prawie 10 litrów tego życio-
dajnego płynu, potwierdzając chęć niesienia 
pomocy innym. Krew jest przecież potrzeb-
na dla osób, które straciły własną w wyniku 
wypadku albo zabiegu operacyjnego, osób 
z zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach 
i urazach. Potrzebują ją także pacjenci z cho-
robami rozrostowymi i nowotworowymi, 
w trakcie i po chemioterapii.

Krew na rynku w Serocku była zbierana 
m.in. dla potrzebującego dziecka jednego 

Zdjęcia, archiwalne publikacje, osobiste wspomnienia
- zbieramy materiały na wystawy okolicznościowe

W tym roku obchodzimy 50-lecie po-
wstania Jeziora Zegrzyńskiego. Ten ju-
bileusz stał się motywem przewodnim dla 
tegorocznych przedsięwzięć gminnych. To-
warzyszyć im będzie wystawa tematyczna, do 
przygotowania której potrzebujemy Państwa 
pomocy.

Być może mają Państwo w swoich al-
bumach fotografie Narwi, Bugu, pejza-

ży przedstawiających serocką panoramę 
sprzed powstania jeziora, czy budowę za-
pory w Dębem. Chętnie wysłuchamy także 
wspomnień związanych z tymi wydarze-
niami.

Drugą ważną rocznicą będzie 60-lecie 
powstania Klubu Sportowego Sokół Serock. 
Na tę okoliczność także planujemy wystawę. 
Historia serockiego sportu, historia ludzi 

związanych z propagowaniem aktywności, 
historia miejsc, w których tworzyło się zaple-
cze sportowe - również czekamy na Państwa 
zdjęcia, archiwalne publikacje, pocztówki, 
wspomnienia.

Prosimy o kontakt telefoniczny
22 782 62 81, mailowy: promocja@serock.pl 
lub osobisty – w pokoju nr 20 Urzędu Miasta
i Gminy w Serocku.

z jego mieszkańców. W tej akcji HDK uczest-
niczyli mieszkańcy miasta i gminy Serock, 
żołnierze i pracownicy wojska Centrum Szko-
lenia Łączności i Informatyki oraz 26 Woj-
skowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu. 
Pobór krwi sprawnie zorganizował wicepre-

zes Klubu HDK przy CSŁiI starszy chorąży 
Mirosław Posłuszny, który oddał łącznie już 
ponad 29 litów krwi i jest także posiadaczem 
najwyższego odznaczenia Polskiego Czerwo-
nego Krzyża - „Kryształowego Serca”, przy-
znanego mu za wybitne zasługi w rozwoju 
Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Uczest-
niczył w niej także dowódca batalionu zabez-
pieczenia CSŁiI podpułkownik Mieczysław 
Hucał, Prezes Oddziału Zegrze – Światowego 
Związku Polskich Żołnierzy Łączności (oddał 
łącznie 16,5 litra krwi).        

Kolejna taka akcja poboru krwi odbę-
dzie się 14 marca 2013 r. w Centrum Szko-
lenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz 
21 marca 2013 r. w Legionowie. 

Zapraszamy!
Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

Burmistrz Miasta i Gminy Serock infor-
muje, że kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn 
urodzonych w 1994 roku, zamieszkałych 
w miejscu zameldowania na pobyt stały lub 
czasowy - trwający ponad 3 miesiące na tere-
nie gminy Miasto i Gmina Serock - zostanie 
przeprowadzona w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Legionowie ul. gen. Władysła-
wa Sikorskiego 11, w dniach od 20 marca  do 
22 marca 2013 roku. 

Obowiązkiem stawienia się do kwalifika-
cji wojskowej w 2013 roku objęci są:

• mężczyźni urodzeni w 1994 roku, 
• mężczyźni urodzeni w latach 1989 – 1993, 

jeżeli jeszcze nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej, 

Ponadto do kwalifikacji wojskowej wzy-
wane się również:

• osoby urodzone w latach 1992 – 1993, 

które zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za cza-
sowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;

• kobiety urodzone w latach 1989 – 1994, 
posiadające kwalifikacje przydatne do czyn-
nej  służby wojskowej;

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

Celem kwalifikacji wojskowej jest określe-
nie zdolności fizycznej i psychicznej /nadanie 
odpowiedniej kategorii/ do czynnej służby 
wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających 
temu obowiązkowi, a także założenie ewiden-
cji wojskowej i przygotowanie wojskowych 
dokumentów osobistych (książeczek wojsko-
wych) do wydania.

Aktualnie nie ma prawnego obowiąz-

ku odbywania zasadniczej służby wojskowej 
oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów 
szkół wyższych. W związku z tym wszystkie 
osoby, w stosunku do których orzeczona zo-
stanie kategoria „A” do czynnej służby woj-
skowej są z  urzędu przenoszone do rezerwy 
po uprawomocnieniu się orzeczenia powia-
towej komisji lekarskiej. 

Dokładny termin stawiennictwa osób pod-
legających obowiązkowi kwalifikacji (dzień, 
godzina) zostanie określony w imiennych we-
zwaniach do kwalifikacji wojskowej.

Pełniejsza informacja o kwalifikacji wojsko-
wej w 2013 r. została zamieszczona na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock, 
www.serock.pl, telefon kontaktowy w Urzędzie 
Miasta i Gminy Serock -  22 782 65 88.

Edward Kowalewski
Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej

Samorządowe Przedszkole im. Krasna-
la Hałabały w Serocku zdobyło Patronat 
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
„Mamo, Tato, wolę wodę!”.

Jest to wyróżnie dla placówek, które 
najlepiej przeprowadziły zajęcia edukacyj-
ne oraz wykazały się szczególną dbałością 
o promowanie wśród swoich podopiecznych 
zdrowego trybu życia oraz właściwego odży-
wiania. Znaleźliśmy się w gronie 22 wyróż-
nionych placówek w województwie mazo-
wieckim. Program „Mamo, Tato, wolę wodę!” 

został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. 
w 2009 roku. Jego celem jest podkreślenie 
roli wody w codziennej diecie dziecka oraz 
wspieranie rodziców w kształtowaniu prawi-
dłowych nawyków żywieniowych wśród naj-
młodszych. Nowym elementem jest konkurs 
na przedszkola pod patronatem programu 
„Mamo, Tato, wolę wodę!”.

Do tegorocznej edycji przyłączyły się 1443 
placówki z całej Polski, a 236 z nich otrzyma-
ło tytuł patronacki. Przedszkola ubiegające 
się o patronat programu otrzymały pakiety 

z materiałami edukacyjnymi, na podstawie 
których musiały przeprowadzić zajęcia wpro-
wadzające dzieci w świat wody

Zakwalifikowaliśmy się do II etapu kon-
kursu, który rozpoczął się już 1 lutego 2013 
roku i trwać będzie do31 maja 2013r.

Partnerami merytorycznymi programu 
„Mamo, tato, wolę wodę!” są Instytut Żywno-
ści i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. 
IV edycja została także objęta patronatem ho-
norowym Ministra Edukacji Narodowej.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Kuba Gawlik, uczeń Szkoły Podstawowej 
w Zegrzu, mieszkaniec Stasiego Lasu został 
LAUREATEM konkursu matematycznego 
organizowanego przez Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty. 

Nagrodą za tak wspaniały sukces jest zwol-
nienie z pisania sprawdzianu szóstoklasisty. Tym 
samym Kuba ma już stres związany z przystą-
pieniem do sprawdzianu za sobą i zapewnioną 
maksymalną ilość punktów z tego sprawdzianu. 
Niejeden szóstoklasista zapewne zazdrości Ku-
bie i chciałby teraz być na jego miejscu.  

Kuba od najmłodszych lat rozwijał swoje 
zainteresowania matematyczne i systematycznie 
pogłębiał wiedzę pod czujnym okiem nauczycie-
la prowadzącego – pani Agnieszki Kamińskiej. 

był laureatem Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego „Kangur”. Jako piątoklasista 
w nagrodę wyjechał do Legolandu w Danii. 
Status laureata konkursu matematycznego or-
ganizowanego przez Mazowieckiego Kurato-
ra Oświaty jest ukoronowaniem jego ciężkiej 
sześcioletniej pracy.

Gratulujemy Kubie tak wspaniałego osią-
gnięcia.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Kuba Gawlik - laureatem konkursu matematycznego
Z ogromną pasją i zaangażowaniem rozwiązy-
wał coraz trudniejsze i bardziej skomplikowane 
zadania. Nigdy nie marudził, był zawsze chętny 
do podejmowania nowych wyzwań. 

Kuba ciężko zapracował na swój sukces. 
On dobrze zna powiedzenie, że „do sukcesu 
nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach”. 
Co roku zdobywał nowe doświadczenia, był 
laureatem lub finalistą konkursów gminnych, 
powiatowych i ogólnopolskich. Dwukrotnie 

„Mamo, Tato, wolę wodę!”
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FERIE 2013

Ferie zimowe, to doskonały czas aby ru-
szyć na stoki górskie w celu odpoczynku i na-
brania sił po pierwszym okresie nauki.

Kolejny raz ziściły się marzenia o białym 
szaleństwie dla 40 uczniów ze szkół pro-
wadzonych przez Miasto i Gminę Serock, 
nagrodzonych za nieprzeciętne osiągnięcia 
i dokonania w różnych obszarach życia szkol-
nego. W pierwszy niedzielny poranek ferii 
wyruszyli oni razem z 4 opiekunami w po-
dróż do Dzierżoniowa – partnerskiego miasta 
Serocka.

W czasie 7 dniowego pobytu władze 
miasta umożliwiły naszej młodzieży zwie-

Zima nie musi być nudna. Szczególnie, 
kiedy możemy spędzić ją aktywnie. Dzieciom 
i młodzieży, którzy lubią sport i aktywność 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku zapro-
ponował wiele możliwości spędzenia wolnego 
czasu podczas zimowych ferii. Otwarte zajęcia 
sportowo – rekreacyjne w szkołach na tere-
nie gminy (w których udział wzięło ponad
280 osób), dart, tenis stołowy, piłkarzy ki, czy 
możliwość skorzystania z kawiarenki – dziecia-
ki dobrze wiedzą, że znajdą tu coś dla siebie. 

A ponieważ wiemy, że w Serocku mło-
dych amatorów sportów jest wielu, chcieliśmy 
młodym pasjonatom zaproponować coś, co 
rozwinie ich wiedzę na temat sportu i pozwoli 
poznać szerszą arenę sportową. 1 lutego zor-
ganizowaliśmy wyjazd na mecz piłki siatkowej 
Plus Ligi Mężczyzn. Młodzi kibice energicznie 
dopingowali swoich faworytów i obserwowa-
li szczegóły gry siatkarzy. 8 lutego natomiast 
zabraliśmy młodych sportowców na Stadion 
Narodowy, gdzie młodzi mogli sprawdzić aku-
stykę stadionu, zwiedzić szatnię, w której do 
meczów Mistrzostw Europy przygotowywali 

się Cristiano Ronaldo, czy Robert Lewandow-
ski. Specjalne wycieczki tematyczne opraco-
wane zostały i prowadzone przez ekspertów 
znających Stadion Narodowy od podszewki. 

W terminie 27 stycznia - 3 lutego odbył się 
wyjazd w ramach wymiany miast partnerskich 
- grupa wybranych uczniów wyjechała na ty-
godniowe ferie do zaprzyjaźnionego Dzierżo-
niowa. Uczestnikom dopisała przede wszyst-
kim piękna zimowa pogoda. Dzieci uczyły się 
i doskonaliły jazdę na nartach i snowbordzie.

A w Serocku ponadto rozgrywki- turnieje 
dla dzieci i młodzieży: dart, w którym wygrał 
Patryk Jakubowski oraz Maja Kochańska, te-
nis stołowy – w kategorii Szkoła Podstawowa 
zwyciężyli Aleksandra Tananis oraz Jakub Dy-
tyniak, w kategorii gimnazjum zaś – Magdalena 
Kilik i Jakub Gajosa, w kategorii open – Arka-
diusz Krawczyń. W turnieju piłkarzyków wzię-
ło udział 6 drużyn- wygrała para Marek i Maja. 

5 drużyn chłopców ze szkół podstawowych 
i gimnazjów rywalizowało w turnieju trójek pił-
karskich. Uczestnicy nadali swoim drużynom 
wymyślne nazwy, z których część nawiązywa-

ła do najlepszych klubów na świecie. Poziom 
sportowy również nie zawiódł, choć prócz du-
cha walki liczyło się zadowolenie sportowców.  
Turniej z kompletem zwycięstw na koncie wy-
grała drużyna Ganja Mafia w składzie: Patryk 
Tyka, Rafał Choszcz, Jakub Sawicki. 

Uczestnicy poszczególnych turniejów 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale, na-
grody rzeczowe oraz słodkości.

5 lutego w szkole podstawowej miały odbyć 
się zawody wioślarskie jednak z powodu braku 
chętnych nie udało się ich zrealizować. Nie re-
zygnujemy jednak z planów i jeszcze spróbuje-
my je zorganizować w innym terminie. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował 
również miejsca do samodzielnej zabawy na 
świeżym powietrzu. Przy budynku nadal dzia-
ła saneczkowa górka a przy szkole podstawo-
wej lodowisko. 

Wszystkim uczestnikom, którzy spędzi-
li u nas ferie – serdecznie dziękujemy i za-
praszamy na nasze zajęcia również podczas 
trwania roku szkolnego. 

OSiR Serock

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Wiele atrakcji przygotował dla dzieci 
i młodzieży Ośrodek Kultury w Serocku. 

Dzieci spędziły czas na ciekawych wyjaz-
dach do:  

• Manufaktury Cukierków w Warszawie, 
gdzie uczestnicy mogli zobaczyć cały proces 
tworzenia małych słodkich dzieł sztuki. Cu-
kierki oraz lizaki wykonywane były metodą 
z XVII wieku;

• kina „Targówek” na film animowany pt. 
„Prawie jak gladiator”;

• Centrum Nauki Kopernik, w którym 
dzieciaki samodzielnie mogły przeprowadzać 
eksperymenty, dzięki którym skomplikowa-
ne zjawiska zachodzące w przyrodzie stały 
się zrozumiałe – nauka połączona ze świetną 
zabawą.

Ośrodek Kultury przygotował ponadto 
wiele atrakcji dla dużych i małych w Serocku:

Spektakl teatralny w wykonaniu Teatru 
Lalek Igraszka pt. „Złote Jajko” - to cieka-
wa opowieść przedstawiona za pomocą do-
brej muzyki, autorskich piosenek śpiewanych 

Uczniowie z gminy Serock na feriach
w zaprzyjaźnionym Dzierżoniowie

Walimskie, Wrocław z Panorama Racławic-
ką i Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczniowie przy okazji podziwiania zimo-
wych, górskich widoków mogli uczyć się oraz 
doskonalić jazdę na nartach na stoku Gór 
Sowich,  a ponadto korzystać z  dodatkowych  
atrakcji przygotowanych przez organizato-
rów: lodowiska, basenu i kręgli.

Wszyscy uczestnicy wrócili bardzo za-
dowoleni, bogatsi o nowe doświadczenia, 
pod wrażeniem ciepłego przyjęcia przez 
organizatorów, ich gościnności i otoczenia 
szczególną troską. 

ZOSiP

dzanie ratusza i zabytków Dzierżoniowa, 
a także innych atrakcyjnych miejsc Dolne-
go Śląska wśród których były m.in.: Sztolnie 

Zimowe ferie z OSiR-em

na żywo, wspaniałej gry aktorskiej, a przede 
wszystkim za pomocą miłych dla oka lalek. 
Na zakończenie każdy mógł z bliska przyjrzeć 
się kukiełkom oraz porozmawiać z aktorami.

Magiczny pokaz Ludmiły i Inki Kala-
chevskich - wspaniały pokaz magii na we-
soło, tańca z wężami i ogniem w wykonaniu 
Ludmiły dał niezapomniane wrażenia. Było 
mnóstwo zabawy i śmiechu podczas czarowa-

nia, a także wyczarowywania zwierząt. Dzieci 
miały okazję spróbować swych sił w poka-
zach iluzji. Inka zaprezentowała niesamowity 
i efektowny pokaz hula-hop oraz poprowa-
dziła emocjonujący konkurs sprawnościowy 
w kręceniu kołami, z udziałem dzieci. Z pew-
nością ten występ zostanie długo we wspo-
mnieniach uczestników.

Ciekawą formą spędzania czasu były dni 
z Ośrodkiem Kultury, podczas których dzie-
ci poznały tajemnice animacji filmowej oraz 
dubbingu, spędziły aktywnie czas na grach 
i zabawach przygotowanych przez instruktor-
ki Panią Ilonę Piątaki i Annę Kutkowską.

Podczas zajęć Fununiversity dzieci po-
czuły się jak prawdziwi naukowcy, natomiast 
podczas warsztatów cyrkowych poznały taj-
niki żonglerki, klaunady, ekwilibrystyki oraz 
plastyki ciała.

Warsztaty plastyczne prowadzone przez Pa-
nią Paulinę Nowaczyk-Pisarską stały się okazją 
do stworzenia wielu małych dzieł sztuki, a także 
masek i rekwizytów na bale karnawałowe.

Ośrodek Kultury gościł także nietypowe-
go aktora - psa o imieniu Ramzes, jednego 
z odtwórców  głównej roli popularnego se-
rialu „Komisarz Alex”. Podczas spotkania 
dzieciaki dowiedziały się wielu rzeczy o tre-
surze zwierząt oraz  jak wygląda praca nasze-
go aktora na planie serialu.

Wiele zabawy i radości dały bale masko-
we prowadzone przez klaunów i klaunetki, 
w których udział brały nie tylko dzieci, ale 
i ich opiekunowie.

Mamy nadzieję, że wspomnienia z ferii 
spędzonych w Ośrodku Kultury pozostaną 
w pamięciach dzieci na długo, i obiecujemy, 
że postaramy się, abyście w ciągu roku też się 
nie nudzili.  

Ośrodek Kultury w Serocku
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Było nam niezmiernie miło gościć na tej 
niecodziennej uroczystości pana Józefa Zają-
ca – zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock, panią Alicję Melion – dyrektora Zespo-
łu Obsługi Szkół i Przedszkoli, pana Marka 
Szajdę – przewodniczącego Komisji Oświaty, 
panią Jadwigę Stradomską – inspektora ds. 
oświaty, panią Katarzynę Bodzon – przed-
stawicielkę Rady Rodziców oraz dyrektorów 
szkół i przedszkoli z terenu gminy Serock. 
Szczególnie serdecznie powitaliśmy pana Mi-
rosława Jarosińskiego oraz panią Bogumiłę 
Kuleszę, którzy w minionych latach pełnili 
funkcję dyrektora naszej placówki. Na uro-
czystości gościli także byli członkowie rady 
pedagogicznej oraz pracownicy administracji 
i obsługi, którzy na stałe wpisali się w historię 
tej szkoły, a teraz przebywają na zasłużonym 
odpoczynku.

1 października 1973 roku Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Warszawie  zatwierdziło 
nazwę szkoły: Zbiorcza Szkoła Gminna im. 
Mikołaja Kopernika w Serocku. Od tamtego 
wydarzenia minie niedługo czterdzieści lat 
- to piękny jubileusz, chcieliśmy nadać mu 
odpowiednią rangę. Wręczenie nagród lau-
reatom konkursów szkolnych i gminnych, 
przybliżenie życiorysu Mikołaja Kopernika 
i jego cech, które są wzorem dla uczniów se-
rockiej placówki, wręczenie pamiątkowych 
statuetek osobom pełniącym funkcję dyrek-

Czterdzieści lat minęło...
czyli o wspaniałym jubileuszu
w szkole podstawowej w Serocku 

19 lutego 2013 uroczyście obchodziliśmy 40-lecie nadania naszej szkole imienia
Mikołaja Kopernika. Rok 2013 to również czas, kiedy przypada 540. rocznica
urodzin oraz 470. rocznica śmierci wielkiego, polskiego astronoma. 

tora na przestrzeni lat, przemówienia oko-
licznościowe – było mnóstwo wspomnień, 
podziękowań, wzruszeń.  

Motywem przewodnim jubileuszu był pro-
jekt edukacyjny „Od imienin do urodzin”, który 
rozpoczęliśmy w dniu imienin Mikołaja. Projekt 
obejmował m.in. konkursy, zajęcia tematyczne 
poświęcone życiu i działalności Mikołaja Ko-
pernika, zorganizowanie Szkolnego Centrum 
Nauki Kopernik, w którym młodsi uczniowie 
mogli przyglądać się doświadczeniom przepro-
wadzanym przez starszych kolegów pod okiem 
nauczycielki przyrody pani Anny Zdunek – So-
kołowskiej. Efekty tych przedsięwzięć goście 
mogli podziwiać na podsumowującej wystawie. 

Renesansowy taniec przeniósł wszystkich 
do czasów Kopernika. Następnie sceną za-
władnęli mali aktorzy, którzy zaprezentowali 
historyczny spektakl autorstwa p. Ewy Żmi-
jewskiej pt. „O tych, którzy głosili prawdę”. 
O swoim poszukiwaniu prawdy opowiedzie-
li: Mikołaj Kopernik, Święty Wojciech oraz 
Włodzimierz Wolski. Zacny jubilat otrzymał 
od dzieci laurkę, statuetkę Superpatrona oraz 
muzyczny upominek – piosenkę o Toruniu.

Jubileuszową uroczystość uświetniły: wy-
stęp chóru prowadzonego przez panią Bogu-
sławę Segiet oraz choreografia w wykonaniu 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 
pod kierunkiem pań: Ewy Modzelewskiej,  
Katarzyny Tulin i Barbary Klik.  

To wspaniałe wydarzenie na długo po-
zostanie w pamięci naszej oraz zaproszonych 
gości. 

Ewa Żmijewska i Edyta Łagowska


