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URZĘDNICY O SWOJEJ PRACY

Pani Anna Socha

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:

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 czerwca 2012 roku. Pełnię tu 
funkcję Kierownika Referatu Komunikacji 
Społecznej. 

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

Do zakresu działań Referatu Komunikacji 
Społecznej należy m.in.redagowanie Informa-
tora Gminy Serock, administracja strony in-
ternetowej i profilu na Facebooku, wysyłanie 
SMS-ów informujących mieszkańców o wy-
darzeniach kulturalnych i sportowych, a także 
o zagrożeniach na terenie gminy. Referat zaj-
muje się również obsługą formularza pytań do 
Burmistrza oraz głównej skrzynki mailowej 
UMiG. Oprócz wyżej wspomnianych obowiąz-
ków Referat Komunikacji Społecznej podejmu-
je szereg działań, dotyczących promocji miasta 
i naszego regionu – uczestniczymy w licznych 
wystawach, targach i festiwalach, redagujemy 
ulotki, foldery promocyjne, organizujemy kon-
kursy, a w ratuszu organizujemy wiele wystaw 
– zarówno tematycznych (okolicznościowych) 
jak i promujących prace nie tylko naszych lo-
kalnych artystów – fotografów i malarzy. Po-
nadto do naszych zadań należy współpraca 
z mediami, współpraca z miastami partnerski-
mi, obsługa medialna przedsięwzięć gminnych, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
stowarzyszeniami, fundacjami.

Obecnie w referacie pracują trzy osoby.

Co Pani lubi w swojej pracy? 
Praca daje mi ogromne zadowolenie i sa-

tysfakcję. Mam okazję wykorzystać swoją wie-

dzę i umiejętności. Lubię kontakt z interesan-
tami, zawsze staram się udzielić im rzetelnej 
informacji i pomóc w sprawach prostych i tych 
trudniejszych. Moja praca daje mi ogromną 
satysfakcję, zwłaszcza wtedy, gdy w wyniku 
współpracy z ciekawymi ludźmi mam możli-
wość zrealizowania kolejnego, ważnego projek-
tu – np. zorganizować kolejne wystawy, które 
zainteresują naszych mieszkańców, uwrażli-
wią ich na sztukę, a często wzbudzą troszkę 
patriotycznej zadumy. Ważna w mojej pracy 
jest też możliwość pokazania mieszkańcom, ile 
potencjału w nich drzemie, jak mogą pokazać 
swoje umiejętności i je wykorzystać – zachęca-
my ich do udziału w wystawach i festiwalach. 
Moja praca jest pełna wyzwań i różnych zadań 
– chętnie się ich podejmuję i cieszę się gdy uda-
je mi się je zrealizować.

A co jest dla Pani trudne?
Trudna jest właściwie tylko jedna rzecz, 

a mianowicie - ciekawych pomysłów w moim 
referacie rodzi się wiele, a dzień ma tylko 
24 godziny 

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

 Jeśli mam chwilę wolnego czasu – w se-
zonie letnim – trafiam zazwyczaj do mojego 
ogrodu, gdzie z pasją podcinam krzewy, koszę 
trawę, sadzę nowe roślinki, a po tej ciężkiej 
pracy po prostu patrzę jak wszystko kwitnie. 
Zimą moja miłość do roślin niestety obejmuje 
tylko rośliny doniczkowe. Poza ogrodnictwem 
lubię aktywnie spędzać czas – latem na rowe-
rze, zimą na nartach. Moja pasja to również 
podróże, dobra książka i spotkania z przyja-
ciółmi. Muszę wspomnieć o jeszcze jednym 
ulubionym zajęciu – w słoneczne, ciepłe dni 
pływam z rodziną ribem po Jeziorze Zegrzyń-
skim, podglądam zwierzęta, fotografuję, po-
dziwiam naszą gminę z perspektywy wody.

Ulubione miejsce w Serocku?
Jest kilka takich miejsc – malowniczy  rynek 

w Serocku; ruiny dworku Szaniawskiego w Ze-
grzynku – magiczne miejsce, owiane tajemnicą 
- cel moich spacerów; i mój dom w Jadwisinie, 
w którym odpoczywam i spędzam czas z rodziną. 

Co Pani lubi w Serocku?
Lubię Serock, ponieważ jest tu czyste po-

wietrze, mieszkają wspaniali ludzie i jest to 
miejsce, które ma ogromny potencjał. Panuje 
tu ład i porządek, malowniczy rynek zaprasza 
do odpoczynku,  fantastyczne widoki zapierają 
dech. Dodajmy do tego zabytki, obiekty sporto-
we, liczne ścieżki rowerowe i spacerowe, które 
zachęcają do aktywności fizycznej i mamy ob-
raz nowoczesnej gminy XXI wieku. 

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

Agnieszka Woźniakowska

Serockie gospodynie na targach w Toruniu
16-17 marca 2013  roku w Centrum Tar-

gowym „PARK” w Toruniu odbyła się III 
edycja Targów Turystycznych „WYPOCZY-
NEK” 2013. 

Targom tradycyjnie towarzyszył TORUŃ-
SKI FESTIWAL SMAKÓW, którego opieku-
nem merytorycznym był znawca kuchni sta-
ropolskiej – profesor Jarosław Dumanowski. 
Prezentacje kulinarne, degustacje i spotkania 
ze znawcami tradycji kulinarnych przypo-
mniały zwiedzającym smak polskiej kuchni 
regionalnej.

W tegorocznych targach wzięły udział pa-
nie z trzech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
gminy Serock – z Dosina, Marynina, Skubianki 
a także przedstawicielki  gospodarstw agrotury-
stycznych z Jadwisina i Łachy. Serockie gospo-
dynie przygotowały pieczywo na zakwasie, wę-
dliny tradycyjne, pierogi, placki ziemniaczane, 
nalewki oraz domowe ciasta. Pyszne jedzenie 
oraz barwny wystrój stoiska przyciągały rzesze 
zwiedzających, którzy przy okazji degustacji 
smakowitych potraw, mieli możliwość zapozna-
nia się z ofertą turystyczną naszej gminy.

Anna Socha

W dniu, kiedy oddajemy ten numer Informatora – za oknem zima w całej okaza-
łości. Jeszcze minionej nocy padał śnieg. Wierzymy jednak, że będą Państwo czytać ten 
tekst np. podczas odpoczynku na wiosennym spacerze. 

Wiosna w Serocku daje początek gminnym przedsięwzięciom kulturalno - rekreacyj-
nym. 26 kwietnia uroczystą sesją Rady Miejskiej rozpoczynamy obchody Święta Patrona 
Serocka. Inicjatywy, na które zapraszamy Państwa w tym numerze inaugurują tego-
roczne Wojciechowe Świętowanie. Na majowe eventy tych obchodów zaprosimy w na-
stępnym numerze. 

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na informacje o nowym systemie odbierania od-
padów komunalnych i wiążącym się z nim obowiązkiem złożenia deklaracji na odbiór 
odpadów. To ważne, żebyście nie przeoczyli Państwo terminu składania deklaracji. 

Ponieważ kwiecień, to jeszcze miesiąc składania rozliczeń rocznych, zachęcamy 
sympatyków gminy Serock, którzy z różnych powodów nie są zameldowani na jej terenie 
do rozliczania się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie. 

W niniejszym numerze przeczytają Państwo także o planowanych i realizowanych inwe-
stycjach, o organizowanych w najbliższym czasie przedsięwzięciach, o ważnych rocznicach. 

Życząc radosnych świąt wielkanocnych, zapraszamy do lektury.
Redakcja
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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 

Wraz z nadchodzącą wiosną rozpoczęli-
śmy nowe inwestycje i realizujemy te rozpo-
częte jeszcze przed okresem zimowym.

Został wyłoniony wykonawca na opra-
cowanie materiałów do wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla potrzeb budowy ulicy Jasnej 
w Jachrance. W 2013 roku wykonana zosta-
nie dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
budowy na całej długości ulicy Jasnej.

Podpisano umowę na wykonanie do-
kumentacji kosztorysowo- projektowej 
na wymianę trawy syntetycznej, budowę 
oświetlenia boiska i zagospodarowanie te-
renu wokół boiska przy Szkole Podstawo-
wej w Serocku. 

Podpisano umowę z firmą ZAR-BUD Ar-

kadiusz Zaręba na budowę chodnika w pasie 
drogi gminnej Nr 180416W w Wierzbicy. 
Wprowadzenie na budowę nastąpi 3 kwietnia, 
natomiast zakończenie inwestycji jest plano-
wane na koniec lipca br.

Wyłoniony został również wykonawca tj. 
firma ZIEL-BUD, zagospodarowania nabrze-
ża Zalewu Zegrzyńskiego wraz z pomostami. 
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 27 marca.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania 
dokumentacji do wniosku o pozwolenie na 
przebudowę wodociągu azbestocementowe-
go w Woli Kiełpińskiej i Szadkach.

Przygotowujemy również materiały do 
przetargu nieograniczonego na budowę ka-
nalizacji sanitarnej z przepompownią ście-
ków w Skubiance. 

W dniu 27 lutego br. wprowadzono na 
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dworko-
wej i Konwaliowej w Jadwisinie, wykonawcę- 
firmę INWOKAN. Zakończenie prac budow-
lanych jest planowane na 30 lipca.

Trwają prace budowlane przy rozpoczę-
tych już inwestycjach:

- przebudowa wodociągu azbestocemen-
towego w Wierzbicy,

- budowa budynku wielorodzinnego 
z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie,

- budowa kanalizacji sanitarnej z prze-
pompownią ścieków w ul. Okrężnej i Dojaz-
dowej w Jadwisinie.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji 

NA ZAWSZE
W NASZEJ PAMIĘCI

2 kwietnia mija 8 rocznica śmierci Ojca 
Świętego – błogosławionego Jana Pawła II. 

Wciąż nie cichnie echo jego słów o Polsce, 
o prawdzie, o wartościach. I choć dziś emocje 
koncentrują się na osobie nowo wybranego 
papieża Franciszka, niech 2 kwietnia towarzy-
szy im wspomnienie o Papieżu Polaku.  

-użyteczne w formie  prac porządkowych na 
terenie miasta i gminy oraz w placówkach 
oświatowych. Wymiar czasu pracy każdej 
osoby bezrobotnej wynosi 10 godzin tygo-
dniowo. Prace  potrwają do listopada.

Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 
kwotę 45 000 zł, z czego 27 000 zł pocho-
dzić będzie ze środków Powiatowego Urzędu 
Pracy w Legionowie, a 18 000 zł z budżetu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.

PORADY PRAWNE
I PSYCHOLOGICZNE 
W OŚRODKU POMOCY 
SPOŁECZNEJ

W  drugi  i  czwarty  poniedziałek  miesią-
ca w godz. od 16.00 do 19.00  można uzyskać 
pomoc w formie porady psychologicznej. Po-
moc ta kierowana jest przede wszystkim do 
osób doświadczających przemocy domowej,  
oraz osób  mających  problemy wychowawcze 
z dziećmi. Porad psychologicznych udziela 
psycholog - Patrycja Wosik-Wesołkowska.

W drugi i czwarty wtorek miesiąca 
w godz. 16.00 - 19.00 udzielane są porady 
prawne. Porad prawnych udziela radca praw-
ny Sylwia Sendrowicz.

Zapraszamy do korzystania z tej formy 
pomocy.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
DLA RODZIN

W sobotę 23 lutego w Ośrodku Kultury 
w Serocku odbyły się kolejne zajęcia plastycz-
ne dla rodzin. Uczestnicy zajęć mieli możli-
wość ozdobienia torby ekologicznej własną 
kompozycją. Do wykonania dzieła nasi arty-
ści otrzymali mnóstwo materiałów m.in. filc, 
koraliki, wstążki, cekiny, flamastry. W wy-

niku zajęć powstały naprawdę piękne torby 
ekologiczne.

Stworzenie takiej torby w gronie rodzin-
nym daje wiele radości i zabawy, a także sa-
tysfakcji z ochrony środowiska poprzez ogra-
niczenie zużycia plastikowych toreb.

PRZEDSZKOLAKI
PRZEPĘDZAŁY ZIMĘ

Zima nie odstraszyła naszych dzieciaków 
z serockiego przedszkola samorządowego. 
21 marca jak co roku maluchy przygotowały 
marzannę i niosąc ją przez miasto przepędzali 
zimę. Spodziewajcie się więc wiosny już nie-
bawem 

Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy

W dniu 25 lutego 2013 r. odbyła się 
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Seroc-
ku, która obejmowała swoim programem 
21 punktów. Obrady poprowadził Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku 
Pan Józef Lutomirski, który zaproponował 
zmianę porządku poprzez wprowadzenie 
pod obrady projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w statucie Miasta 
i Gminy Serock. Propozycja ta nie uzyskała 
wymaganej większości głosów radnych. Po 
przyjęciu porządku obrad przystąpiono do 
jego realizacji.

W pierwszej kolejności została rozpa-
trzona uchwała w sprawie skargi na działal-
ność burmistrza Miasta i Gminy Serock. Po 
przedstawieniu stanowiska Komisji Rewizyj-

nej oraz wyjaśnień Burmistrza, radni uznali 
skargę za bezzasadną.

Z inicjatywy burmistrza przedstawione 
zostały zmiany do podjętych w 2012 r. przez 
Radę Miejską tzw. programów osłonowych, 
tj. „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+” oraz 
gminnego programu osłonowego w zakresie 
zmniejszenia wydatków poniesionych na leki 
przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock. 
Zmiany dotyczyły przede wszystkim do-
precyzowania istniejących już zapisów oraz 
wprowadzenia dodatkowych zapisów doty-
czących ulg, m.in. za wodę i czynsz mieszka-
niowy w lokalach mieszkaniowych wchodzą-
cych w skład zasobu Miasta i Gminy Serock. 
W trakcie prezentacji projektu uchwały bur-
mistrz zapowiedział, że na następnej sesji 

zwróci się do Rady Miejskiej ze stosownym 
projektem uchwały wprowadzającej ulgi tak-
że w opłatach ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. Podczas dyskusji nad projektem 
uchwały radna Grażyna Woźnicka zapro-
ponowała zmianę do jej treści polegającą na 
wprowadzeniu zapisu dającego podstawę do 
zastosowania ulgi także w opłacie za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Wnio-
sek radnej uzyskał większość głosów, jednak-
że uchwała nie została przyjęta z uwagi na 
konieczność przeprowadzenia analizy praw-
nej w celu sformułowania spójnej z innymi 
przepisami prawa propozycji zmiany.

Kolejny projekt uchwały w sprawie wpro-
wadzenia zmian do uchwały w sprawie przy-

Relacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Serocku

OLGIERD DZIEKOŃSKI
W SEROCKU

5 marca na zaproszenie burmistrza Sylwe-
stra Sokolnickiego, Serock odwiedził Olgierd 
Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP. Podczas spotkania w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku, w którym udział wzięli tak-
że zastępca burmistrza Józef Zając oraz Edward 
Trojanowski – Prezes Zarządu Związku Stowa-
rzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” – 
omówione zostały m.in. tematy poprawy układu 
komunikacyjnego na terenie powiatu legionow-
skiego, zakończenie modernizacji drogi nr 61 na 
odcinku Legionowo - Zegrze Płd., modernizacja 
drogi 62 – Serock – Pomiechówek – Modlin 
(Port Lotniczy), czy przedłużenie linii kolejowej 
do Zegrza Płd. Spotkanie stało się także okazją 
do zaproszenia pana Dziekońskiego na obchody 
50-lecia powstania Jeziora Zegrzyńskiego. 

OSOBY BEZROBOTNE 
WYKONUJĄ PRACE
SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

Od 1 marca 2013 r. 15 osób bezrobotnych  
skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Legionowie wykonuje prace społecznie-
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Debata społeczna w Zegrzu
25 lutego 2013 r. o godz. 18.30 w Zegrzu, 

z inicjatywy Komendanta Komisariatu Policji 
w Serocku, przy wsparciu rady Osiedla Ze-
grze odbyła się debata społeczna, dotycząca 
bezpieczeństwa na terenie osiedla. W debacie 
uczestniczyło kierownictwo Policji, dzielni-
cowy, Komendant Straży Miejskiej, Dowód-
ca Jednostki Wojskowej oraz licznie przybyli 
mieszkańcy.

W trakcie spotkania przedstawiono 
charakterystykę przestępczości na terenie 
podległym Komisariatowi Policji w Seroc-
ku w latach 2008-2012. Głównym tematem 
spotkania były zaistniałe w Zegrzu przestęp-
stwa kradzieży z włamaniem do mieszkań. 
Mieszkańcy podzielili się swoimi uwagami 
oraz oczekiwaniami  wobec  Policji i Straży 
Miejskiej. Poruszano także tematy dotyczące 

bezpieczeństwa osób starszych, szczególnie 
zagrożonych m.in. przestępstwami oszustw 
metodą „na wnuczka”.

Komendant Komisariatu Policji w Serocku 
dziękuje wszystkim obecnym na debacie miesz-
kańcom za wskazane uwagi i zachęca do dalszej 
współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Telefon 
kontaktowy do dzielnicowego asp. Mariusza 
Łapińskiego 600 997 278. 

Sąsiedzka pomoc!
W dniu 6 marca 2013 r. o godz. 12.00 

w strażnicy OSP Stanisławowo odbyła się 
uroczysta zbiórka strażaków ochotników 
z OSP Stanisławowo i OSP Nuna. Powodem 
spotkania było przekazanie średniego sa-
mochodu pożarniczego z gminy Serock do 
gminy Nasielsk i oddanie go w użytkowanie 
strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nunie.

Uroczystego przekazania samochodu do 
gminy Nasielsk dokonał burmistrz Miasta 
i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, a od-
dania samochodu w użytkowanie strażakom 
z OSP Nuna, burmistrz Miasta i Gminy Na-
sielsk Grzegorz Arciszewski.

W krótkim wystąpieniu burmistrz Seroc-
ka zwrócił uwagę na potrzebę utrzymywa-
nia dobrych relacji pomiędzy sąsiadującymi 
gminami, szczególnie w zakresie niesienia 
wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach, 
a do takich należy zaliczyć przeciwdziałanie 
zagrożeniom i prowadzenie różnego rodzaju 
akcji ratowniczych.

jęcia gminnego programu osłonowego w za-
kresie zmniejszenia wydatków poniesionych 
na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy 
Serock uzyskał większość głosów. Przyjęte 
zmiany dają m.in. możliwość przedłożenia 
„bieżącej” faktury z zakupu leków, tj. z mie-
siąca złożenia wniosku oraz wprowadzają 
możliwość dołączenia do wniosku odpisu 
faktury.

Bardzo ważnym punktem porządku ob-
rad była dyskusja nad przedłożonymi przez 
burmistrza projektami uchwał związanymi 
ze zmienioną ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, która wprowadziła 
konieczność wdrożenia przez gminy nowego 
systemu gospodarowaniem odpadami komu-
nalnymi. Zarówno radni, jak i sołtysi zgłasza-
li wiele pytań w tym zakresie. Po wyjaśnieniu 
wszelkich wątpliwości, Rada Miejska przyjęła 
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock, okre-
ślając jednocześnie stawkę opłaty na jednego 
mieszkańca. Z treści podjętej uchwały wy-
nika, że w przypadku gdy odpady zbierane 
będą w sposób selektywny opłata wyniesie 
10zł oraz 20zł, jeśli odpady będą zbierane 
w sposób nieselektywny (zmieszany). Podjęta 
została także uchwała określająca wzór de-
klaracji, jaką każdy właściciel nieruchomości 

będzie miał obowiązek złożyć w terminie do 
30.04.2013 r.

W dalszej kolejności radni przyjęli 
uchwałę określającą termin, częstotliwość 
i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zgodnie z którą 
terminy opłaty pokrywają się z ratami wpłat 
podatku od nieruchomości. Opłaty będzie 
można wnosić przelewem na rachunek ban-
kowy urzędu, w kasie urzędu lub w drodze 
inkasa za pośrednictwem sołtysów.

Z inicjatywy burmistrza radni podjęli 
również uchwałę w sprawie taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę odbiorców za-
opatrywanych z urządzeń wodociągowych 
będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego 
Zakładu Wodociągowego na terenie gminy 
Miasto i Gmina Serock. Taryfa za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę została określona na 
poziomie 2,50 zł za 1m3 wody. Cena wody 
uwzględnia 4% wzrostu wskaźnika inflacji 
i jest najniższą ceną za 1m3 wody wśród oko-
licznych gmin.

W dalszej kolejności burmistrz przedsta-
wił projekt uchwały dotyczący przekazania 
gminie Nasielsk samochodu pożarniczego.

Burmistrz zwrócił się także do radnych 
o podjęcie uchwały w sprawie zaciągnię-
cia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w kwocie 383.800zł na realiza-
cję zadania „Przebudowa wodociągu azbe-

stocementowego w Wierzbicy”. Uchwała 
została przyjęta przy 11 głosach za i 1 głosie 
wstrzymującym. Dokonano zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta i Gmi-
ny Serock na lata 2013-2021 oraz zmian 
w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2013 r. 
Główne zmiany dotyczyły przede wszystkim 
zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 
realizację zadania „Przebudowa nawierzchni 
na ul. Miłosza w Serocku” oraz związana była 
z otrzymaniem środków z Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego na realizację „Pro-
gramu rozwoju tenisa stołowego w gminie 
Serock”. Radni przyjęli także protokół Komi-
sji Rewizyjnej z kontroli Miejsko-Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie 
prowadzonej gospodarki finansowej za okres 
styczeń- wrzesień 2012 r.

Radni zgłosili także zapytania i interpelacje, 
na które uzyskali odpowiedź ze strony burmi-
strza. W sprawach różnych dużo uwagi poświę-
cono tematowi komunikacji lokalnej. Radni 
i sołtysi zwrócili się również do burmistrza 
z prośbą o podjęcie działań w związku z kon-
trowersjami wokół prac działającej na zlecenie 
Starosty Legionowskiego firmy dokonującej 
ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych 
na terenie gminy Serock. Szczegółowe informa-
cje na temat przebiegu sesji znajdą się w proto-
kole z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej
 i Spraw Prawnych

Burmistrz Nasielska podziękował Radzie 
Miejskiej w Serocku i Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Serock za przekazanie w formie da-

rowizny samochodu ratowniczo – gaśniczego. 
Zadeklarował wolę współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa pożarowego obu gmin, a tak-
że w innych dziedzinach.

W uroczystości wzięli udział zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Za-
jąc, sołtys Stanisławowa pani Anna Roma-
nowska, Komendant Miejsko Gminny Straży 
Pożarnych w Serocku Marian Malinowski, 
mieszkańcy Stanisławowa oraz licznie zgro-
madzeni członkowie Ochotniczych Straży 
Pożarnych ze Stanisławowa i Nuny.

Przekazanie samochodów jednostce 
OSP Nuna, sąsiadowi zza miedzy, to do-
wód uznania za  dotychczasowa współpra-
cę, dobrosąsiedzkie stosunki i wzajemną 
pomoc w dziedzinie bezpieczeństwa poża-
rowego.

Uroczystość zakończyła się wymianą po-
glądów i dyskusją przy kawie, herbacie i do-
mowych wypiekach, sponsorowanych przez 
gospodarzy uroczystości, strażaków z OSP 
Stanisławowo.

ZAPRASZAMY W DNIACH 19, 22 i 23 
KWIETNIA PRZY RATUSZU W SEROCKU!

W dniach 19, 22 i 23 kwietnia w Seroc-
ku przy Ratuszu ul. Rynek 21, zaparkowany 
będzie nowoczesny gabinet mobilny, gdzie 
w komfortowych warunkach Panie będą 
mogły wykonać bezpłatne badania cytolo-
giczne i mammograficzne. Badania te służą 
zachowaniu jak najlepszego zdrowia kobiet. 
Bezpłatną profilaktyczną cytologię może wy-
konać kobieta w wieku pomiędzy 25 a 59 lat, 
która w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywała 
tego badania, a na bezpłatne badanie mam-
mograficzne zapraszamy Panie w wieku 50-69 
lat, które w przeciągu ostatnich 2 lat nie miały 
wykonanej profilaktycznej mammografii. Ba-

- Mammografia 23 kwietnia w godzinach 
10.30-17.30. 

Mammografia: rejestracja pod numerem
22-546-22-10, 22-546-32-88, cytologia bez 
rejestracji.

Na badanie należy zabrać ze sobą dowód 
osobisty i okulary, jeśli używa się ich do czy-
tania. 

Warto znaleźć chwilę, by zadbać o to co 
najcenniejsze – zdrowie! 

Akcja organizowana jest przez Urząd Mia-
sta i Gminy w Serocku we współpracy z war-
szawskim Centrum Onkologii. Informacje 
o badaniach można uzyskać pod numerem 
telefonu Centrum Onkologii 22 546 31 03.

Zapraszamy!

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

dania wykonywane będą bez wcześniejszych 
zapisów w następujących terminach:

- Cytologia w dniach 19, 22 i 23 kwietnia 
w godzinach od 10.30 do 18.00,

- Mammografia 19, 22 kwietnia w godzi-
nach 12.00-17.30,

Miasto i Gmina Serock laureatem „konkursu na najlepiej 
oświetloną gminę, miasto i osiedle 2012 roku”
organizowanego przez agencję SOMA

Targi ŚWIATŁO na stałe wpisały się w ka-
lendarz imprez targowych zarówno w Polsce, 
jak również za granicą. 

Spotkania gromadzą corocznie architektów, 
inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru, 
instalatorów oraz przedstawicieli władz samo-
rządowych, zarządów dróg i zakładów energe-
tycznych. Ogromnym zainteresowaniem cieszy 
się sektor poświęcony technologii LED. Wielki 
zaszczyt przypadł nam właśnie w tej dziedzinie 
gdyż w za zastosowanie oświetlenia LED-owe-
go do oświetlenia ulic osiedlowych w konkursie 
na  ,,Najlepiej oświetloną gminę, miasto i osie-
dle 2012 roku” Miasto i Gmina Serock zdobyła 
III miejsce.  Nagrodę dla gminy, 11 marca 2013 
roku podczas targów odebrał zastępca burmi-
strza Józef Zając. 
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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

Coraz większymi krokami zbliżamy się 
do uruchomienia nowego systemu odbiera-
nia odpadów komunalnych. Nowy system 
zacznie obowiązywać w całej Polsce już od
1 lipca 2013 roku. Gminy zostały zobligowane 
do odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, w za-
mian za wnoszoną przez mieszkańców opła-
tę. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie 
koszty funkcjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. Bardzo waż-
ne w nowym systemie jest to, że w ramach 
wnoszonej do gminy opłaty mieszkańcy będą 
mieli odebrane wszystkie odpady, które po-
wstaną w gospodarstwach domowych.

Przed uruchomieniem systemu, Państwo 
jako mieszkańcy jesteście zobowiązani do:

1. złożenia deklaracji o wysokości opła-
ty za odbieranie odpadów komunalnych 
–  w terminie do 30 kwietnia 2013 roku

W deklaracji należy wskazać liczbę osób 
zamieszkujących na nieruchomości (zamiesz-
kujących a nie zameldowanych), a także czy 
odpady będą przez Państwa zbierane w spo-
sób selektywny, czy nieselektywny (zmiesza-
ny). Właściciele, którzy na nieruchomościach 
przebywają czasowo/sezonowo, dodatkowo, 
w deklaracjach muszą wyszczególnić miesią-
ce, w których zamieszkują na nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Nr 298/XXXIII/2013 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013 r. 
miesięczna opłata stanowić będzie iloczyn liczby 
osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty. Stawka opłaty będzie uzależnio-
na od sposobu zbierania i odbierania odpadów 
i wynosić będzie 10  zł miesięcznie od osoby, 
w przypadku gdy odpady zbierane będą w spo-
sób selektywny i 20 zł, gdy odpady zbierane będą 
w sposób nieselektywny (zmieszany).

Zgodnie z Uchwałą Nr 300/XXXIII/
2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
25 lutego 2013 r. opłatę za odbieranie i za-

gospodarowanie odpadów należy uiszczać 
w terminach:

a) za I kwartał do 15 marca danego roku,
b) za II kwartał do 15 maja danego roku, 
c) za III kwartał do 15 września danego 

roku,
d) za IV kwartał do 15 listopada danego 

roku.
na rachunek bankowy Urzędu Miasta 

i Gminy w Serocku, w kasie urzędu lub u soł-
tysów wsi gminy Serock. Dopuszczalne jest 
również uiszczanie wpłat w okresach mie-
sięcznych lub za okres całego roku.

2. rozwiązania umowy na odbieranie 
odpadów, zawartej z przedsiębiorcą, tak aby 
przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 
2013 roku

Po tym terminie, wszyscy właściciele nie-
ruchomości, na których zamieszkują miesz-

kańcy będą mieli obowiązek wnosić opłatę na 
rzecz gminy, co nie oznacza, iż automatycznie 
wygasną umowy z dotychczasową firmą! Dla-
tego istotnym jest, aby odpowiednio wcześnie 
każdy z właścicieli nieruchomości przeanali-
zował umowę zawartą z przedsiębiorcą i zgod-
nie z zawartymi  tam zapisami wypowiedział ją 
we właściwym czasie. Pozwoli to na uniknięcie 
sytuacji, w której przez brak zachowania od-
powiedniego terminu wypowiedzenia „starej” 
umowy powstanie obowiązek płacenia za wy-
wóz śmieci zarówno gminie, jak  i przedsię-
biorcy, z którym jest zawarta umowa.

3. wyposażenia nieruchomości w po-
jemnik na odpady

Zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w gminach pojemniki 
muszą być wykonane z materiału zapew-
niającego trwałość, wyposażone w szczelnie 
zamykaną pokrywę oraz na kółkach, przy-
stosowane do opróżniania sprzętem specjali-
stycznym. Według założeń, uwzględnionych 
w uchwale określono również optymalną 
wielkość pojemników, dostosowaną do po-

trzeb zamieszkujących na nieruchomości 
osób i tak: 

a) pojemnik 120 l – gdy nieruchomość 
zamieszkuje do 4 osób włącznie,

b) pojemnik 240 l lub dwa pojemniki po 
120 l – gdy nieruchomość zamieszkuje od
5 osób do 8 osób włącznie,

c) pojemnik/pojemniki od 240 l do 1100 l 
dla nieruchomości wielorodzinnych, w zależ-
ności od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość.

Pojemniki używane w dostępnych cenach 
można odkupić od firm, z którymi mają Pań-
stwo obecnie podpisane umowy lub wyposa-
żyć nieruchomość w nowy pojemnik. 

Ofertę przedsiębiorców w tym zakresie 
przedstawiamy powyżej.

Worki na selektywną zbiórkę odpadów, 
poprzez przedsiębiorcę, wyłonionego w dro-
dze przetargu zapewni gmina.

Tak jak obecnie worki będą mieć następu-
jącą kolorystykę:

worek żółty – na plastik, metal i opako-
wania wielomateriałowe,

worek niebieski – na papie i tekturę,
worek zielony – na szkło.

Dodatkowo zostanie wprowadzony nowy 
kolor worka- brązowy na odpady biodegra-
dowalne (trawa, liście).

Worki, tak jak obecnie, będziecie Państwo 
dostawać na wymianę, czyli po wystawieniu 
zapełnionych worków, zostawiony zostanie 
przez przedsiębiorcę zestaw worków na kolejny 
miesiąc. W sytuacjach, gdy zostawiona przez 
Wykonawcę ilość worków, okaże się niewystar-
czająca, dodatkowe worki będzie można pobrać 
w Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21.

Uwaga: Zmiana systemu odbierania od-
padów dotyczy właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości niezamieszka-
łych, na których powstają odpady komunalne, 
czyli firmy, i instytucje np. sklepy, warsztaty, 
biura, ośrodki wczasowe, szkoły, w dalszym 
ciągu zobowiązane są do posiadania umowy 
na odbieranie odpadów, zawartej z przedsię-
biorcą prowadzącym działalność w zakresie 
odbierania odpadów i rozliczania się z przed-
siębiorcą z tej usługi.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

„Planeta Ziemia jest naszym najwięk-
szym dobrem. Cały świat jest domem dla 
wszystkich ludzi, więc wszyscy powinniśmy 
dbać o to, żeby był piękny.”

Światowy Dzień Ziemi to największe eko-
logiczne święto świata, obchodzone od 1970 
roku. Urząd Miasta i Gminy w Serocku wraz 
z dziećmi, młodzieżą i oczywiście społecz-
nością lokalną, co roku aktywnie włącza się 
w akcje związane z obchodami tego święta. 

W dniach 15-20 kwietnia 2013 roku na 
terenie naszej gminy zostanie przeprowadzona 
akcja wiosennego sprzątania gminy. Celem ak-
cji jest nie tylko uprzątnięcie zalegających śmie-
ci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ale 
także wzrost naszej świadomości ekologicznej, 
a tym samym kształtowanie w nas postaw spo-
łecznych, które owocują wspólną dbałością 

o środowisko. Zachęcamy wszystkich: zorgani-
zowane grupy mieszkańców, dzieci, młodzież, 
wszelkie organizacje społeczne do włączenia 
się w wiosenne porządki. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, tel: 22 782-88-39 i 22 782-88-40, 
e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl,  w celu 
ustalenia terminu oraz obszaru sprzątania. 

Urząd zapewni odpowiednią ilość wor-
ków i rękawic oraz odbiór zebranych śmieci.

W ramach obchodów Dnia Ziemi, zapra-
szamy wszystkich nie tylko do wiosennych 
porządków, ale także do odwiedzenia nasze-
go stoiska promocyjnego, zorganizowanego 
w dniu 28 kwietnia 2013 r. na Rynku Miej-
skim w Serocku. W ekologicznym stoisku 
będą mogli Państwo uzyskać informacje na 

temat nowego systemu odbierania odpadów 
komunalnych, zasad postępowania z elektro-
odpadami oraz zasad prawidłowego zagospo-
darowania odpadów powstających w gospo-
darstwach domowych. Dodatkowo, każdy 
z odwiedzających stoisko będzie mógł wziąć 
udział w konkursach.

Uwaga: Każdy, kto w dniach od 2 do 26 
kwietnia 2013 roku, przyniesie elektroodpa-
dy do Miejsko – Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 
21 otrzyma kupon uprawniający do odbioru 
w stoisku promocyjnym sadzonek roślin oraz 
ekoupominków.

Szczegóły na www.serock.pl i pod nr tel: 
22 782-88-39 i 22 782-88-40

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Światowy Dzień Ziemi 2013

Nowe zasady na nasze odpady

Firma:

Błysk-Bis Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 1,

06-200 Maków
Mazowiecki

Zakład Kształtowania
Terenów Zielonych
Marek Włodarczyk,

ul. Nasielska 26, 05-140 Serock

Zakład Usług Komunalnych
Krzysztof Goźliński,

Stasi Las, ul. Główna 17,
05-140 Serock

AG-Complex Sp. z o.o.
ul. Marywilska 44,
03-042 Warszawa

120 l 70 zł 66 zł 60 zł 35,06 zł

240 l 85 zł 89 zł 80 zł 46,13 zł

1100 l 500 zł 450 zł 500 zł 240,47 zł

R
odzaj 

pojem
nika:
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SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 36 - SEROCK

Dawniej droga do rynku i kościoła 
– dziś też trasa spacerowa

Walory położenia Serocka na wysokiej  nadnarwiańskiej skarpie są dobrze znane. Skarpa ta jest pozostałością wyżyny lodowcowej, a konkretnie są 
to wzgórza moreny czołowej. Przecinają je wąwozy wyżłobione przez mniejsze i większe strumyki, dziś już najczęściej zanikłe,  jedynie okresowo 
odprowadzające wody opadowe i roztopowe. Najbardziej znanym jest ten oddzielający grodzisko od wzgórza z plebanią. 

Dziś nosi on nazwę Trakt Spacerowy i zaczynając się 
w zachodniej części ulicy Radzymińskiej prowadzi w kie-
runku kościoła i rynku, na grodzisko i nad rzekę. 20 lat temu 
był to swego rodzaju cuchnący ściek, dla nieskanalizowanej 
sporej części miasta. Względy estetyczne spowodowały, 
że władze samorządowe najpierw ograniczyły nielegalne 

odprowadzenie ścieków, a następnie uporządkowały Trakt 
- najpierw w jego górnej, a później również w dolnej naj-
głębszej części.

Miejsce to było urocze i przyciągało uwagę artystów. 
Z okresu I wojny światowej, z lat 1915-1916 znamy fo-
tografie wykonane przez fotografów, współpracujących 

z armią niemiecką. Znamy nazwiska dwóch z nich: R. Sen-
necke z Berlina i Kieslicha, działającego dla Komendantu-
ry z Warszawy. Fotografia pierwszego w wersji pokoloro-
wanej znalazła się na okładce 33 tomu „Die Geschichte 
des Völkerkrieges’, wydanego w kolonii i Monachium 
w 1915 r.

Miejsce to przyciągało uwagę i później. Na początku 
lat 50. XX w.  fotografował ówczesny prezes Związku polskich 
Artystów Fotografików Leonard Sempoliński (1902-1988).  
Wykonana przez niego fotografia znalazł się na pocztówce 
emitowanej przez wydawnictwo Książka i Wiedza.

Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak

Młodzi serocczanie na mostku w czasach II wojny światowej

Nowoodkryta pocztówka z ok. 1916 r.

Pocztówka z fotografią Sempolińskiego

Pocztówka niemiecka z 1915 r.

Pocztówka z obiegu maj 1917 r. Widok współczesny

Trakt spacerowy wiosną 2002 r.Elementy małej architektury

Widok na skrzyżowanie Traktu spacerowego z ulicami Poniatowskiego i Św. Wojciecha

Schody i chodnik od ul. Radzymińskiej do Św. Wojciecha
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Dzień Kobiet w Ośrodku Kultury w Serocku
7 marca w Ośrodku Kultury w Serocku 

odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet.  
Na zaproszenie burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, Sylwestra Sokolnickiego przybyło 
niemal 100 pań, którym złożył  serdeczne 
życzenia. Wspólne świętowanie poprzedził 
program artystyczny specjalnie na tę okazję 
przygotowany przez grupę „Popera”. Po jej 
występach, zakończonych bisem, każda z pań 
miała okazję spróbować swoich sił wokal-
nych w karaoke albo skorzystać usług ma-
nikiurzystki. Biesiadowanie i rozmowy przy 
słodkim poczęstunku przygotowanym przez 
panie z naszej gminy oraz Ośrodek Kultury 

Na rok szkolny 2013/2014 Miasto i Gmi-
na Serock przygotowuje więcej miejsc przed-
szkolnych o oddział przedszkolny w Szkole 
Podstawowej w Zegrzu. 

Oddziały przedszkolne zorganizowane 
w szkołach, w większości dla dzieci sześcio-
letnich proponują porównywalne warunki 
popytu do przedszkoli.  Dzieci mogą przeby-
wać w oddziale przedszkolnym powyżej 5 go-
dzin dziennie, pod stałą opieką nauczycieli 
oddziału. Objęte są opieką psychologiczno 
– pedagogiczną i w miarę potrzeb zajęciami 
specjalistycznymi.  Mogą korzystać z trzech 
posiłków przygotowywanych w kuchniach 
szkolnych. Sale oddziałów przedszkolnych 
urządzone są w standardzie przedszkolnym, 
dzieci korzystają z placów zabaw urządzo-
nych przy szkołach/przedszkolach oraz z wy-
posażenia miejsc do zabaw otrzymanych 
w ramach programu „Radosna szkoła”. 

Zorganizowanie miejsc do eduka-
cji przedszkolnej dla dzieci sześcioletnich 
w szkołach podstawowych pozwoli na udo-
stępnienie większej ilości miejsc w przed-
szkolach młodszym dzieciom.  

Zapraszamy dzieci sześcioletnie do klas 

pierwszych szkół podstawowych, które są 
przygotowane do potrzeb sześciolatków.

W ostatnich latach zdobywaliśmy doświad-
czenie w pracy z dziećmi sześcioletnimi, w kla-
sach ze zróżnicowanymi wiekowo uczniami. 
Mamy wypracowany system edukacji dzieci 
sześcioletnich oraz dobrze przygotowanych do 
pracy nauczycieli. Szkoły współpracują z przed-
szkolami, rodzice w większości znają szkoły 
działające na terenie gminy, które zapraszały ro-
dziców na spotkania, konsultacje i zajęcia. 

Program nauczania dostosowany jest do 
umiejętności dzieci sześcioletnich i jest tak 
wprowadzany, aby uczniowie nie mieli proble-
mów z opanowaniem wiedzy i umiejętności. 

Dzieci korzystają na zajęciach sporto-
wych z sal gimnastycznych, mają także zaję-
cia w sali komputerowej oraz uczą się języka 
obcego.  Klasy otoczone są szczególnym nad-
zorem i wsparciem ze strony dyrektora szko-
ły. Dzieci po skończonych zajęciach mogą 
pozostawać w świetlicach szkolnych.

Gminna oferta oświatowa uzupełniana 
jest przez placówki niepubliczne, których 
istotny rozwój nastąpił w ub. roku szkolnym.  
Na terenie gminy funkcjonują 3 niepublicz-

ne placówki oferujące miejsca do edukacji 
przedszkolnej:

- Niepubliczne Przedszkole „Dzieciątka 
Jezus” w Stasim Lesie, dysponuje 54 miejsca-
mi przedszkolnymi,

- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe 
Skrzaty” w Serocku, dysponuje 40 miejscami 
przedszkolnymi,

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Uni-
wersytet Malucha” w Serocku, dysponuje 
25 miejscami przedszkolnymi. 

W przedszkolach i punktach przedszkol-
nych grupy przedszkolne są mniej liczne niż 
w przedszkolach publicznych, co stwarza warun-
ki do indywidualizowania pracy z dzieckiem. 

Przedszkola i punkty przedszkolne otrzy-
mują dotacje z budżetu gminy na każde dziec-
ko uczęszczające do przedszkola,  co powinno 
mieć wpływ na wysokość opłat wnoszonych 
przez rodziców. 

Mamy nadzieję, iż przedszkola niepu-
bliczne funkcjonujące na terenie gminy zy-
skują coraz większe zaufanie oraz uznanie 
rodziców i będą także wybierane na miejsce 
edukacji dziecka.

Dyrektor ZOSiP

Rozpoczęły się zapisy dzieci do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych oraz do szkół

W kwietniu 1940 roku tysiące polskich ofi-
cerów, i policjantów (w dużej mierze oficerów 
rezerwy – lekarzy, urzędników, nauczycieli, 
naukowców, artystów) z obozu w Kozielsku, 
ale także jeńców z obozów w Starobielsku 
i Ostaszkowie zginęło z rąk Sowietów.  4410 
jeńców z obozu w Kozielsku, 3811 jeńców 
z obozu w Starobielsku i 6314 jeńców z obozu 
w Ostaszkowie uznanych zostało jako wrogo-
wie władzy sowieckiej i poniosło śmierć od 
strzału w głowę. Trzy lata później, w kwietniu 
1943 roku odkryto zbiorowe groby w Katyniu. 
Przeprowadzone ekshumacje i identyfikacje 
części ofiar wiązały się z koniecznością ujaw-
nienia zbrodni katyńskiej. Przez dziesiątki lat 
potem temat zbrodni niknął we mgle milcze-
nia, Sowieci przypisywali ją Niemcom, a próby 
głoszenia prawdy były natychmiast gaszone 
przez cenzurę. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku 
władze ZSRR oficjalnie przyznały, że była to 
„jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”.

14 listopada 2007 roku Sejm RPustano-
wił  dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. 

W 2010 roku gmina Serock przystąpiła 
do akcji Stowarzyszenia Parafiada „Katyń… 
ocalić od zapomnienia”. W trakcie obchodów 
70. rocznicy zbrodni katyńskiej – w kwietniu 
2010 roku w gminie Serock posadzone zosta-
ły dęby, upamiętniające siedem osób – ofice-
rów Wojska Polskiego i Policjantów Policji 
Państwowej – pochodzących lub związanych 
z gminą Serock.  Jedną osobę upamiętni-

li kombatanci z Ostrołęki przez posadzenie 
dębu w Ostrołęce. W 2011 roku natomiast 
posadzone zostały kolejne dwa dęby. 

Poniżej przypominamy nazwiska ofiar 
zbrodni katyńskiej związanych z gminą Se-
rock oraz miejsca, w których rosną poświeco-
ne im dęby.

Oficerowie Wojska Polskiego:
Ryszard Robert Bock – porucznik rezerwy 

– dąb na terenie Centrum Integracyjnego Opie-
ki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku

Mieczysław Marian Głowacki – podpo-
rucznik rezerwy – teren przykościelny w Woli 
Kiełpińskiej

Chaim Boruch Inwentarz – podporucz-
nik rezerwy – teren przy Szkole Podstawowej 
w Serocku

Marian Janicki – porucznik rezerwy ka-
walerii – dąb posadzono w  Ostrołęce

Witold Piasecki – kapitan służby stałej 
– teren przy Zespole Szkół w Zegrzu

Kazimierz Pilch – major służby stałej – te-

ren Centrum Szkolenia, Łączności i Informa-
tyki w Zegrzu

Ryszard Urbański – porucznik rezerwy 
– Park Miejski w Serocku

Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
podczas uroczystości obchodów katyńskich 
w dniach 9 – 10 listopada 2007 r. oficerowie 
zamordowani w Katyniu, Miednoje i Charko-
wie zostali pośmiertnie mianowani na kolejne 
stopnie wojskowe. 

Policjanci Policji Wojskowej:
Kazimierz Andrzejaczek – posterunkowy 

Policji Państwowej – teren przy Szkole Pod-
stawowej w Jadwisinie

Feliks Sobolewski – posterunkowy Policji 
Państwowej – teren przy Komisariacie Policji 
w Serocku

Jan Uniewicz – posterunkowy Policji 
Państwowej – teren przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Serocku

Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go Policjanci Policji Państwowej zostali po-
śmiertnie mianowani na stopień aspiranta 
Policji Państwowej. 

Od 8 kwietnia 2013 roku, na serockim ryn-
ku będzie można oglądać wystawę poświęconą 
Serockim Katyńczykom. 13 kwietnia zaś w Sali 
Widowiskowej Ośrodka Kultury odbędzie się 
projekcja filmu Katyń. Zapraszamy. 

Pamiętajmy także o rocznicy katastrofy 
polskiego samolotu rządowego, który 10 kwiet-
nia 2010 roku rozbił się w Smoleńsku. 

Agnieszka Woźniakowska

Podaruj mi proszę 1% swojego podatku.
MACIEJ GRZYB

 
                                          

Zwracamy się do Wszystkich Ludzi Wielkiego Serca, którym los innych 
nie jest obojętny.

Maciuś w maju 2013 r. skończy 11 lat. Jest dzieckiem autystycznym. Od 2006 r. brał udział 
w terapii indywidualnej  w CWI ,, Krok po Kroku ” w Warszawie. Obecnie Maciuś uczęszcza 
do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 99 przy ul. Bartniczej 2 w Warszawie, gdzie uczy się 
jak właściwie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i uspołeczniać się .Chłopiec uczestniczy 
także w zajęciach logopedycznych, terapii polisensorycznej i integracji sensorycznej, dzięki 
którym pod okiem specjalistów robi coraz większe postępy. W tym roku szkolnym rozpoczął 
zajęcia z hipoterapii i na basenie, które bardzo mu się podobają. Ze względu na stan zdrowia 
chłopiec wymaga częstych konsultacji lekarskich i różnych zabiegów rehabilitacyjnych. 
Nasz syn jest też członkiem Fundacji Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą’’, ul. Łomiańska 5,
01-685  Warszawa, która posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).  Zeszłoroczna 
pomoc Państwa bardzo nam pomogła, za którą z całego serca bardzo dziękujemy.

W tym roku zasady przekazywania 1% na konto organizacji pożytku 
publicznego nie zmieniły się. 

Pieniądze będą przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,
po rozliczeniu przez Państwa Zeznania Podatkowego –PIT.

W części PIT-u pod nazwą : WNIOSEK O PRZEKAZANIE  1%  PODATKU 
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI  POŻYTKU PUBLICZNEGO( OPP ),

I tak w rubryce ,,Numer KRS’’ wpisujemy: 0000037904.
Należy też wypełnić rubrykę: Wnioskowana kwota

Aby pieniądze trafiły na indywidualne konto Maciusia, koniecznie trzeba 
wpisać nazwisko  i imię dziecka tj. GRZYB MACIEJ i nr ew. 3838 i 

określić cel, na jaki chcemy przekazać pieniądze np. rehabilitacja. 
Te informacje wpisujemy w pozycji PIT: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

w rubryce pod nazwą  ,,Cel szczegółowy 1%’’, odpowiednio w :
poz. 127- PIT -28
poz. 304- PIT-36

poz. 107- PIT-36L
poz. 125- PIT-37
poz. 60– PIT-38
poz. 53- PIT- 39

Dziękujemy z góry za okazane serce i życzliwość.
                                                     Maciuś i jego rodzice.

Telefon kontaktowy : 228774570, 607776294, 607082482

trwały do późnego wieczora. Na zakończe-
nie spotkania każda z uczestniczek wieczoru 
została obdarowana różą. Uroczystość była 
świetną okazją do spotkania i integracji pań 
z naszej gminy. Cieszy nas fakt, że to spotka-

nie było efektem współpracy wielu środowisk. 
Serdeczne podziękowania za inicjatywę i po-
moc podczas organizacji składamy na ręce 
Pani Agnieszki Oktaby. Jej pomysły i zaanga-
żowanie stworzyły miłą atmosferę.

Katyń - kwiecień 1940
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Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
„Jezioro Zegrzyńskie w zimowym obiektywie”

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.

26 lutego 2013 roku w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku został rozstrzygnięty 
konkurs fotograficzny „Jezioro Zegrzyń-
skie w zimowym obiektywie”. Zimowe kra-
jobrazy Jeziora Zegrzyńskiego, samotne 
ławeczki oczekujące odpoczynku spacero-
wiczów, kryształki lodu odbijające promie-
nie zachodzącego słońca - trzydzieści prac 
- malowniczych, tajemniczych, emocjonu-
jących. Komisja konkursowa miała niełatwe 
zadanie.

Po weryfikacji zgłoszonych prac i spraw-
dzeniu ich zgodności z regulaminem kon-
kursu (punkt: warunki i zasady uczestnictwa 
w konkursie) jury w składzie:

1. Sylwester Sokolnicki – Burmistrz Mia-
sta i Gminy Serock

2. Leszek Bagiński - Dyrektor RZGW 
Warszawa

3. Beata Roszkowska –Urząd Miasta 
i Gminy w Serocku

4. Marta Rosolska – Rosolska Photography
5. Mikołaj Madejak – portal www.jezioro.

zegrzynskie.pl

wybrała 3 zwycięskie prace:
I miejsce – „Idzie mgła” – fot. Leszek 

Błachnio
II miejsce – „Lśnienie jeziora” – fot. Ro-

bert Socha
III miejsce – „Zimowy spokój” – fot. Do-

rota Klimaszewska

Postanowiono przyznać także 5 wyróż-
nień następującym osobom:

1. „Przypłyńcie po mnie – samotność zi-
mowa” – fot. Agnieszka Ramu – Bredek

2. „Zimowa sielanka” – fot. Jacek Biegajski

I miejsce – „Idzie mgła” – fot. Leszek Błachnio

3. „Uśpione drzewo” – fot. Dominik Ku-
balski

4. „Zimowe diamenty na Zalewie” – fot. 
Jerzy Maciej Maciejewski

5. „Dzieło bobra” – fot. Lucyna Dą-
browska

Za udział w konkursie serdecznie dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom, zwycięzcom 
– gratulujemy.

II miejsce –  „Lśnienie jeziora”
– fot. Robert SochaBłachnio

III miejsce –  „Zimowy spokój”
– fot. Dorota Klimaszewska

W dniach 28 lutego – 3 marca 2013 roku 
w Warszawskim Centrum Expo XXI odbyły się 
targi Wiatr i Woda – największa – jak podkre-
ślają organizatorzy - impreza branży żeglarskiej 
w Polsce. Impreza, podczas której spotykają się 
przede wszystkim amatorzy żeglarstwa i spor-
tów wodnych, ale także osoby, które poszukują 
ciekawego miejsca na spędzenie wakacyjnego 
czasu. A skoro w temacie są woda, odpoczy-
nek i aktywność, nie mogło na targach zabrak-
nąć też motywu Jeziora Zegrzyńskiego, które 
od pięćdziesięciu już lat zalewa propozycjami 
na spędzenie wolnego czasu.

25 edycja targów Wiatr i Woda w Warszawie

przyjeżdżają w każdym wolnym czasie, o spor-
tach, jakie uprawiają na Jeziorze Zegrzyńskim, 
o przedsięwzięciach kulturalnych, w których 
biorą udział, o rejsach, które cieszą się wśród 
nich ogromnym zainteresowaniem. To dla nas 
sygnał, że działania, jakie podejmujemy w celu 
promocji i budowania pozytywnego wizerun-
ku gminy mają pozytywny odzew.

Wśród amatorów Jeziora Zegrzyńskiego 
znalazł się m.in. Jerzy Iwaszkiewicz – dzienni-
karz i felietonista, pasjonat żeglarstwa (który 
do dziś pływa po naszym jeziorze na jachcie 
o wdzięcznej nazwie IWASZKO), który zafun-
dował nam niezły sprawdzian z tematyki żeglar-
skiej i regionalnej.

Wielkim zainteresowaniem podczas tar-
gów cieszyła się hala, w której prezentowane 
były jachty i łodzie– wywierające ogrom-
ne wrażenie szczególnie na najmłodszych 
uczestnikach, którzy z radością biegali po po-
kładach łapiąc wirtualny wiatr w żagle.

Przedsięwzięcie było także okazją do spo-
tkania z tymi, którym nieobce wielkie wypra-
wy – Kubą Strzyczkowskim, dziennikarzem 
Programu 3 Polskiego radia, który na scenie 
opowiadał o samotnym rejsie przez Atlantyk, 
czy Marcinem Gienieczko – podróżnikiem 
i fotografem, który przepłynął jedną z najwięk-
szym rzek na Północy – syberyjską Lenę. 

Jesteśmy przekonani, że rozmowy, które 
mieliśmy przyjemność odbyć podczas targów, 
zaowocują obecnością jeszcze większej ilości 
miłośników sportów wodnych nad Jeziorem 
Zegrzyńskim.

Wszystkich, którzy odwiedzili nasze sto-
isko serdecznie pozdrawiamy i raz jeszcze za-
praszamy do nas.

Agnieszka Woźniakowska

To był nasz pierwszy raz na powyższych 
targach. Do wspólnej promocji Jeziora Ze-
grzyńskiego zaprosiliśmy dwie pozostałe 
gminy z powiatu legionowskiego, leżące nad 
jeziorem- Nieporęt i Wieliszew. Na wspólnym 
stoisku zainteresowani mogli znaleźć informa-
cje o każdej z gmin, dostać pamiątkowe gifty, 
czy posmakować serockiego specjału kulinar-
nego – pysznego precla. Przede wszystkim jed-
nak zapraszaliśmy do naszych gmin.

Pozytywnie zaskoczył nas fakt, jak wiele 
osób zna Serock i się z nim utożsamia. Mnó-
stwo osób odwiedzających nasze stoisko opo-
wiadało nam o wakacjach, urlopach spędza-
nych w naszej gminie, o działkach, na które 
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W dniu 15.03.2013r. w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury w Serocku odbyły się

Gminne Eliminacje 36. Konkursu Recy-
tatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA.

Do etapu gminnego zgłoszono 30 osób 
z placówek Oświatowo – Wychowawczych 
Miasta i Gminy Serock.           

Komisja w składzie:
1.  Ewa Sokół-Malesza – reżyser teatru la-

lek, reżser, instruktor  teatralny
2. Betina Dubiel – instruktor teeatralny, 

kierownik Klubu CSŁiI
3. Jacek Jarzyna– aktor, reżyser teatralny, 

wykładowca Akademii Teatralnej w Warsza-
wie

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników 
jury wyłoniło laureatów w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych, którzy będą reprezen-
tować gminę w eliminacjach powiatowych.

w kat. Szkoła Podstawowa, kl. 0-III:  
Laureaci: WIKTORIA KRAM, WIKTOR 
SIUŚKO

w kat. Szkoła Podstawowa, kl. IV-VI: 
Laureat: ALEKSANDRA PAWLICKA

 w kat. Gimnazjum, kl.  I-III: Laureat-
ki: KLAUDIA SZYMAŃSKA, KATARZYNA 
CISZKOWSKA

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić

w kat. Szkoła Podstawowa, kl. 0-III: Ka-
rolinę Aniszewską, Agatę Karpińską

w kat. Szkoła Podstawowa, kl. IV-VI: 
Weronikę Sierpawską, Karolinę Kowalską

w kat. Gimnazjum, kl. I-III: Oliwię 
Kuczkowską

Gminne Eliminacje 36. Konkursu Recytatorskiego 
WARSZAWSKA SYRENKA

Starszy szeregowy Aleksandra Socha-Sze-
lagowski z Grupy Sportowej Centrum Szko-
lenia Łączności i Informatyki w Zegrzu zajęła 
trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata 
(22-23 luty br.) Grand Prix FIE (Międzyna-
rodowa Federacja Szermiercza) szablistek 
w belgijskim Gand. 

Aleksandra  Socha (AZS AWF Warszawa), 
zawody rozpoczęła od turnieju głównego po-
twierdzając, że jest w tym sezonie w bardzo do-
brej formie. W walce o półfinał Polka stoczyła 
jednostronny pojedynek z Ireną Vechii. Socha 
kontrolowała przebieg rywalizacji od samego 
początku do końca wygrywając ostatecznie 15-7. 
Najlepsza aktualnie polska szablistka w półfina-
le przegrała z Ukrainką Olgą Kharlan 10-15. 

„To była bardzo dobra walka w wykonaniu Oli. 
Przed ostatnią rundą przegrywała tylko 7-8. 
W końcówce nieco lepiej w środkowej części 
planszy radziła sobie Kharlan i awansowała do 
finału. Podkreślę jeszcze raz. To kolejny świetny 
występ, ale oczywiście to nas nie uśpi i pracuje-
my ciężko dalej”. - powiedział Andrzej Molatta, 
trener kadry szablistek. W zawodach startowało 
łącznie 156 zawodniczek. Klasyfikacja general-

na zawodniczek tego turnieju przedstawia się 
następująco: pierwsze miejsce - Mariel Zagunis 
(USA), drugie - Olga Kharlan (Ukraina), trzecie 
Aleksandra Socha (Polska) oraz Dina Galiakba-
rova (Rosja).  Aleksandra Socha -Szelagowski 
w rankingu FIE sklasyfikowana jest na  5 miej-
scu wśród  355 zawodniczek.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcia: archiwum CSŁiI

Na podium w zawodach Pucharu Świata

17 marca odbył się koncert laureatów 
XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany 
Wawer”.

Przesłuchania konkursowe trwały 3 dni. 
Profesjonalne jury w składzie Dominika Świą-
tek, Bartosz Kuśmierczyk i Stanisław Waszak 
wysłuchało 219 solistów i 20 zespołów. 

Do konkursu przystąpił zespół wokalny 
„Kantyczki” z Ośrodka Kultury w Serocku. 
Kantyczki zaśpiewały piosenkę pt. „Kwiat 
jednej nocy”. Zaangażowanie dziewczynek, 
wspaniała interpretacja i śpiew zostały nagro-
dzone I miejscem. Zespół prowadzi instruk-
torka Monika Misiura. Instruktorka zespołu 
jest osobą o wyjątkowej wrażliwości i zaanga-

nie jedno miejsce na podium w ogólnopol-
skich przeglądach dla wokalistów: I miejsce  
w XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wa-
wer” w 2010 r.; wyróżnienie w IX Konkursie 
Piosenkarskim „Tulipanada” w 2011 r.; II miej-
sce w XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej ”Rozśpiewany Wa-
wer” w 2012 r.

Zespół może pochwalić się także nagra-
nymi płytami z kolędami dołączonymi do ga-
zety Powiatowej (2008); Informatora Gmin-
nego (2010, 2011).

Ogromne podziękowania należą się ro-
dzicom dziewczynek, którzy czuwają nad 
tym, aby systematycznie uczęszczały na za-
jęcia i wspierają zespół swoją obecnością na 
każdych występach.

Ośrodek Kultury w Serocku

Pierwsze miejsce dla zespołu „Kantyczki”

żowaniu. Swoim entuzjazmem zaraża dzieci 
i pracowników Ośrodka Kultury. Jej umiejęt-
ności i talent nie przestają zadziwiać.

Dziewczynki uczęszczają do zespołu od 
7 lat. aktywnie pracują i rozwijają swoje zdol-
ności muzyczne. Występują na wielu impre-
zach gminnych. Na swoim koncie mają już 

Ośrodek Kultury w Serocku
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WielkanocŚwięto Zmartwychwstania Pańskiego, to 
najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan. 
Pierwotnie Wielkanoc obchodzono w dniu ży-
dowskiej Paschy. Od soboru nicejskiego w 325 r. 
Wielkanoc wyznacza pierwsza wiosenna peł-
nia księżyca – stąd ruchomość święta. 

Duchowość świąt wielkanocnych
Świąteczny poranek wielkanocny po-

przedza czterdziestodniowy post, którego 
zwieńczeniem jest Triduum Paschalne. Każ-
dy z trzech dni Wielkiego Tygodnia ma swoją 
wymowę. W Wielki Czwartek wspomina się 
ustanowienie sakramentów kapłaństwa i Eu-
charystii. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej 
ma miejsce symboliczne obmycie nóg dwu-
nastu mężczyznom, tego dnia cichną dzwon-
ki i muzyka, z ołtarza zdejmuje się świece 
i obrus, gaśnie wieczna lampka. Najświętszy 
Sakrament przenosi się do Ciemnicy. Do 
późnych godzin nocnych trwa adoracja.

Wielki Piątek, to dzień śmierci Pana Jezu-
sa. Tego dnia nie odprawia się Mszy świętej. 
Podczas Liturgii Słowa ma miejsce adoracja 
krzyża.  Najświętszy Sakrament zostaje prze-
niesiony do kaplicy adoracji, która najczęściej 
umiejscowiona jest przy symbolicznym gro-
bie Jezusa. Trwa adoracja. 

Wieczór Wielkiej Soboty liturgicznie 
należy już do Wigilii Paschalnej. Obrzędom 
towarzyszy Liturgia Światła, Liturgia Słowa, 
Liturgia Chrzcielna i Liturgia Eucharystycz-
na. Procesja rezurekcyjna – w wielu parafiach 
przenoszona na poranek niedzielny -  to już 
czas radosnego świętowania Zmartwych-
wstania Pańskiego. 

Na szczęście, na powodzenie 
Ale czas wielkanocny, to nie tylko strona 

duchowa. Towarzyszą mu także zwyczaje bo-
gate w zabawę, symbolikę, przepowiadanie. 
Czynności, których źródło przypisuje się za-

chowaniom postaci  biblijnych, towarzyszącym 
Jezusowi w drodze krzyżowej, mają zapewnić 
powodzenie, dostatek, spokój, szczęście. 

 Święcenie palm w niedzielę poprzedza-
jącą Wielkanoc – jest nawiązaniem do wita-
nia Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy przez 
tłum. Jeszcze do dziś w różnych regionach 
wierzy się, że włożone do wazonu lub we-
tknięte za obraz palemki ochronią mieszkanie 
przed nieszczęściami i nieprzychylnymi ocza-
mi sąsiadów. 

stołach podczas czterdziestu dni postu, kiedy 
więc nadszedł czas świętowania, na ziemię 
wylewano całe sagany żuru, zaś śledzia za 
karę, że przez sześć niedziel wyganiał ze stołu 
mięso – wieszano na drzewie.

Nie wiadomo, skąd wziął się zwyczaj 
malowania jajek - pisanek. Niektóre źró-
dła podają, że Matka Boska, błagając Piłata 
o darowanie życia swojemu Synowi zanio-
sła jego dzieciom kolorowe jajka. Niemniej 
jednak ten zwyczaj zachował się do dziś i ma 

Święcenie pokarmów – na pamiątkę pas-
chy spożywanej przez Żydów zapewnić ma 
dobrobyt, dostatek, szczęście. Każda z potraw 
symbolizuje inne ‘powodzenie’. Wierzono 
także że obmycie twarzy w wodzie, w której 
gotowały się jajka na święconkę – oczyszcza 
twarz z piegów i mankamentów urody. 

Ciekawym zwyczajem jest też w niektó-
rych regionach Polski wieszanie śledzia, czy 
pogrzeb żuru. Te dwie potrawy gościły na 

chronić przed złymi duchami. Z jajkami 
związanych jest wiele zabaw i zwyczajów. Na 
wsiach, po spożyciu śniadania wielkanocne-
go młodzież gromadziła się na wyżynie, by 
z górki puszczać jajka. Osobie, której jajko 
stłukło się jako pierwsze wymyślano kary. 
Skorupki jaj zjedzonych podczas śniadania 
rozsypywało się na rogach domów, co miało 
ustrzec budynek przed trafieniem pioruna. 
Znany też jest zwyczaj rozsypywania skoru-
pek na polach – w celu zapewnienia urodza-
ju glebom. 

Najbardziej znanym zwyczajem jest oble-
wanie się wodą w Poniedziałek Wielkanocny, 
tzw. śmigus dyngus. Niektórzy przypisują ten 
zwyczaj Marii Magdalenie, Joannie i Marii, 
które zobaczywszy pusty grób przekazały tę 
nowinę napotykanym ludziom. Gromadzący 
się pod grobem tłum faryzeusze mieli rozpę-
dzić oblewając ich wodą. Jeszcze do niedawna 
szczególnie na wsiach łączono ten zwyczaj z  
możliwością okazania  przez młodych męż-
czyzn zainteresowania dziewczynom .

Dziś już niewiele z tych efektownych 
tradycji się zachowało. Warto jednak kulty-
wować te, które jeszcze pamiętamy – wszak 
Wielkanoc, to czas radosnego świętowania, 
beztroski, zabawy. 

Agnieszka Woźniakowska
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