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URZĘDNICY O SWOJEJ PRACY

Pani Anna Kamola

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 pracuję już siódmy rok. Roz-
poczynałam pracę w lipcu 2006 roku jako in-
spektor do spraw ochrony środowiska. Obec-
nie jestem kierownikiem Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

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

W referacie zatrudnione są 3 osoby. Re-
ferat realizuje zadania wynikające m.in. 
z ustaw Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o ochronie przyrody, ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, ustawy 
o ochronie zwierząt i ustawy o odpadach. To 
naprawdę szeroki i bardzo ciekawy zakres. 
Prowadzimy również działania wspomagają-
ce edukację ekologiczną mieszkańców, dzieci 
i młodzieży. Przeprowadzamy konkursy i im-
prezy o tematyce ekologicznej, organizujemy 
akcje sprzątania świata, wyjazdy edukacyjne.

Co Pani lubi w swojej pracy? 
To, że jest różnorodna i na pewno nie po-

zwala się nudzić. Wspaniałe jest to, że pra-
ca w urzędzie jest pracą z ludźmi i dla ludzi. 
Tworzymy zgrany zespół i czuję, że przez na-
szą pracę wpływamy bezpośrednio na kształ-
towanie wizerunku naszej gminy. Poza tym 
mieszkam na terenie gminy, więc pracując tu 
mam poczucie, że sprawy dotyczące naszych 
mieszkańców to także moje sprawy. To daje 
bardzo dużą satysfakcję, a zarazem sprawia, 
że jest to praca bardzo wymagająca. Niektóre 
sprawy są naprawdę trudne i wymagają du-
żego zaangażowania, ale to z kolei mobilizuje 

do rozwoju. W mojej pracy podoba mi się to, 
że każdy dzień jest inny, niepowtarzalny. Lu-
bię jak osoby, które załatwiają sprawy w na-
szym referacie, wychodzą uśmiechnięte i za-
dowolone, choć nie zawsze uda się rozwiązać 
każdy problem...

A co jest dla Pani trudne?
Nie jestem osobą, która narzeka, ale na 

pewno dużo łatwiej pracowałoby się, gdyby 
przepisy ustaw były bardziej precyzyjne, da-
wały odpowiedź na każdą sytuację, ale nie-
stety tak nie jest. Szkoda, bo często sprawy 
dotyczące szeroko rozumianej ochrony środo-
wiska, to sprawy trudne, nawet konfliktowe...

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

Nie będę oryginalna jak powiem, że kiedy 
tylko pozwala pogoda i czas, jeżdżę rowerem, 
ale naprawdę to uwielbiam. Położenie i sposób 
zagospodarowania naszej gminy stwarzają 
idealne warunki do uprawiania tego sportu. 
Naprawdę to wspaniałe móc jechać wiosną 

polną drogą wśród pachnących sadów, latem 
wśród łanów zbóż, a za chwilę podążać przez 
las i słyszeć śpiew ptaków... To jest właśnie 
piękne w naszej gminie, że można w przeciągu 
kilku minut odjechać od zabudowań i relakso-
wać się na łonie natury! Mieszkańcy dużych 
miast mogą o czymś takim pomarzyć, albo pła-
cić za to grube pieniądze, a u nas to wszystko 
jest na wyciągniecie ręki. A w innych wolnych 
chwilach, oczywiście rodzina - rodzinne wy-
jazdy, spotkania z przyjaciółmi, chwila relaksu 
z dobrą książką, czasem teatr.

Ulubione miejsce w Serocku?
Tak sobie myślę, że nie mam jednego ulu-

bionego. Generalnie jest tak, że jak wracam do 
domu, to za każdym razem stwierdzam, że to 
moje miejsce, że czuję się tu u siebie.

Co Pani lubi w Serocku?
Podoba mi się w naszej gminie jej poło-

żenie. Każdy kto chce spędzić aktywnie czas 
może znaleźć coś dla siebie – chcesz upra-
wiać sporty wodne – jest Jezioro Zegrzyń-
skie, chcesz biegać, jeździć rowerem – masz 
mnóstwo terenów ku temu. Poza tym podo-
ba mi się to, że tu naprawdę dużo się dzieje. 
Organizowane są dla mieszkańców różne 
imprezy kulturalne, sportowe. Lubię obchody 
Święta Patrona Serocka i Święto Darów Zie-
mi. Lubię oprawę tych świąt i to, że zawsze 
towarzyszy im ciekawy koncert. Zapraszam 
wszystkich do korzystania z walorów i atrak-
cji naszej gminy ;)  

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

Agnieszka Woźniakowska

Maj w tym roku przyniesie trochę wytchnienia – w związku z możliwością przedłuże-
nia sobie weekendów poświątecznych. Po wyjątkowo długiej zimie perspektywa spędzenia 
kilku dni na odpoczynku w towarzystwie słońca znajdzie niejednego amatora. Życzymy 
tego słońca jak najwięcej!

A w Serocku w maju - wiele interesujących przedsięwzięć. Zapraszamy w wolnym 
czasie do oglądania wystaw: w ratuszu, na molo, w parku miejskim. Szczególnie jednak 
zapraszamy do wspólnego świętowania – 26 maja na serockim rynku odbędzie się festyn
z okazji Święta Patrona Serocka.  Udział w korowodzie, serocki walczyk – zagrany wspól-
nie na fletach – liczymy na Państwa wsparcie - szczegóły w niniejszym numerze Infor-
matora. W naszym miesięczniku kwietniowym ponadto m.in.: informacje o rozpoczętych
i realizowanych inwestycjach, zmiany w Karcie Dużej Rodziny 3+, koncepcja zagospoda-
rowania nadbrzeża Jeziora Zegrzyńskiego, relacje z przedsięwzięć kulturalnych i sporto-
wych, wywiad z Tadeuszem Morawskim – twórcą palindromów, rozkłady jazdy nowych 
połączeń komunikacyjnych. 

Zapraszamy do lektury
Redakcja

27 marca 2013 r. Rada Miejska w Serocku 
podjęła uchwałę nr 307/XXXIV/2013 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock-sekcja F1 ob-
ręb Jadwisin.

W toku procedury planistycznej uzyska-
no wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia. 
Projekt planu poddany był procedurze wy-
łożenia do publicznego wglądu.  Przeprowa-
dzono również dyskusję publiczną.

Uchwalenie planu przyczyni się do określe-
nia jasnych zasad i przepisów zagospodarowa-

nia i użytkowania przedmiotowych terenów. 
Zwiększy także ochronę środowiska natural-
nego oraz obiektów zabytkowych, przyczyni 
się do szybszego rozwoju inwestycyjnego oraz 
społeczno – gospodarczego gminy. Uwzględ-
niając aspekty środowiskowe oraz walory hi-
storyczno – krajobrazowe terenu realizacja 
ustaleń planu nie zakłóci ładu przestrzennego 
ani zrównoważonego rozwoju, który jest pod-
stawą działań Miasta i GminySerock.

Dokumentację planistyczną przekazano do 
Wojewody, który w ramach prowadzonego nad-

zoru prawnego podda ją weryfikacji. W przy-
padku pozytywnej opinii, uchwała skierowana 
będzie do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. Po 14 dniach od 
ogłoszenia, plan zacznie obowiązywać.

Tekst uchwały dostępny jest na stronie 
internetowej gminy www.bip.serock.pl w za-
kładce – Uchwały Rady Miejskiej. Docelowo 
plan dostępny będzie w zakładce – planowa-
nie przestrzenne.

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Serock – sekcja F1 obręb Jadwisin - uchwalony
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Aktualności Inwestycje gminne
NASZ SOŁTYS –
NAJLEPSZY GOSPODARZ.
PLEBISCYT ZAKOŃCZONY!
WYNIKI, GRATULACJE 
I PODZIĘKOWANIA

Za nami pierwszy w historii powiatu le-
gionowskiego, wielki plebiscyt Gazety Po-
wiatowej na najlepszego sołtysa. 9 kwietnia 
zakończyło się głosowanie finałowe, zwycięz-
cami zostali:  w kategorii - sołectwo do 500 
mieszkańców: Krzysztof Zakolski, sołectwo 
Cupel, gmina Serock; w kategorii - sołec-
two ponad 500 mieszkańców: Jan Sołtys, 
sołectwo Łajski, gmina Wieliszew.

Gratulujemy! Zwycięzcy otrzymują tytuł 
„Nasz Sołtys – Najlepszy Gospodarz Powiatu 
Legionowskiego” oraz laptopy ufundowane 
przez Starostę Legionowskiego i Bank Spół-
dzielczy w Legionowie.

SMS NA II MIEJSCU

Wielki sukces odniosło Stowarzyszenie 
Miłośników Skubianki w konkursie „Pokaż, 
że wszędzie się kręci TVN”. 1939 osób oddało 

głosy na zgłoszone przez SMS nagranie wersji 
TVNowej ramówki, dzięki czemu uplasowało 
się ono na II miejscu w konkursie!

Laureaci otrzymają nagrodę rzeczową 
– bon o wartości 3000 zł na zakupy dowol-
nych artykułów w sklepach RTV/AGD. SMS 
planuje zakup profesjonalnych słuchawek, 
które pomogą dzieciakom rozwijać zdolności 
wokalne. Dodatkowo 5 osób ze stowarzysze-
nia będzie mogło zasiąść na widowni jednego 
z odcinków programu X-Factor. 

Gratulujemy Miłośnikom tego wielkiego 
sukcesu!

W poprzednim miesiącu rozpoczęliśmy 
wiele inwestycji, które są jednymi z większych          
w skali całego roku:

1. Budowa chodnika w pasie drogi gmin-
nej w Wierzbicy. Trwają przygotowania tere-
nu np. wycinka drzew w miejscu gdzie zosta-
nie wybudowany chodnik. 

2. Przebudowa wodociągu azbestocemen-
towego w Wierzbicy. Wykonawca wykonał do 
tej pory część robót przewidzianych w umo-
wie i będzie kontynuował prace w terminie 
uzgodnionym z wykonawcą budowy nowego 
chodnika. 

3. Budowa kanalizacji w ul. Dojazdowej 
i Okrężnej w Jadwisinie. Trwają przygotowa-
nia do rozruchu przepompowni. Do realizacji 
pozostała budowa przyłączy kanalizacyjnych.

4. Budowa budynku wielorodzinnego 
w Jadwisinie. Prace nad budową budynku 
w stanie surowym zamkniętym potrwają do 
końca czerwca br.

5. Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu 
Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomosta-
mi. Rozpoczęto prace nad bagrowaniem 
fragmentu jeziora między istniejącym ką-

nowe z szachownicami, stoły do tenisa, ko-
sze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki 
na rowery, maszty flagowe oraz stanowisko 
ratownika.

6. 15 kwietnia br. podpisano umowę na 
przebudowę nawierzchni drogi ul. Czesła-
wa Miłosza w Serocku z firmą PARTNER 
Spółka Jawna Krzysztof Czarnecki, Maciej 
Korolec z Chotomowa. Wykonawca został 
wyłoniony w drodze postępowania o za-
mówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego. Zakres wykonywanych 
robót obejmuje przebudowę jezdni na dłu-
gości około 300 m i zjazdów z kostki beto-
nowej. Z uwagi na nowa geometrię drogi 
przebudowany będzie fragment oświetlenia 
drogowego. Jednocześnie w ramach tej in-
westycji wybudowane zostanie przedłuże-
nie istniejącego wodociągu wraz z odejścia-
mi do posesji w granicach pasa drogowego, 
co umożliwi późniejsze włączenie przyłączy 
wodociągowych bez naruszania wykonanej 
nawierzchni.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji 

pieliskiem, a końcem betonowego nabrzeża. 
Trwa niwelowanie terenu pod docelowe za-
gospodarowanie tj. boisko do siatkówki pla-
żowej, boisko do koszykówki z nawierzchnią 
syntetyczną, naziemne kładki drewniane, 
pomost pływający. W kolejnym etapie za-
planowano remont istniejącego budynku 
WOPR, budowę wodnego placu zabaw dla 
dzieci, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 
oświetlenia, nagłośnienia wraz z montażem 
drobnych form architektonicznych i elemen-
tów wyposażenia: ławki, leżaki, stoły beto-

Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku 
wraz z pomostami

Budowa budynku wielorodzinnego w Jadwisinie

Przebudowa nawierzchni drogi
ul. Cz. Miłosza w Serocku

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej i Dojazdowej
w Jadwisinie

Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w Wierzbicy

Anna Dybowska

Marcin Dybowski

Patronat honorowy:  Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Wystawa malarstwa

„Świadomość materii”
3 czerwca - 3 lipca 2013

Ratusz w Serocku
ul.Rynek 21

wernisaż wystawy 8 czerwca godz. 18.00

Punkt pobrań – na serockim rynku- czyn-
ny 18 maja w godzinach 9:30 – 14:00 przyjmie 
tego dnia ograniczoną liczbę krwiodawców 
(max 50 osób).

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA 
NA SEROCKIM MOLO

Urok Jeziora Zegrzyńskiego zatrzymany 
na fotografiach. Od 13 maja 2013 roku na se-
rockim molo będzie można oglądać wystawę 
fotograficzną autorstwa Leny Krych. Wysta-
wę zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Nie 
śmiecę na relaksie” oraz Urząd Miasta i Gminy 
w Serocku będzie można oglądać przez cały 
sezon letni. Zapraszamy

WEŹ UDZIAŁ
W KOROWODZIE

Zapraszamy do wzięcia udziału w korowo-
dzie podczas Wojciechowego świętowania. Po 
raz drugi festyn z okazji Święta Patrona Seroc-
ka św. Wojciecha (26 maja 2013 r.) – rozpocz-
nie się korowodem, który przejdzie ulicami 
Serocka – ze stadionu miejskiego na rynek. 

Wszystkie koła, stowarzyszenia, orga-
nizacje, instytucje i inne grupy zapraszamy 
do wzięcia udziału w korowodzie. Hasło 
tegorocznych obchodów, to 50 lat Jeziora 
Zegrzyńskiego. Proponujemy więc, by w ele-
mentach prezentacji znalazł się motyw wod-
ny. Liczymy na Waszą kreatywność  

Aby wziąć udział w korowodzie, należy 
do dnia 7 maja 2013 roku złożyć kartę zgło-
szeniową w Ośrodku Kultury. Kartę można 
pobrać na stronie www.serock.pl.  

Zgodnie z zeszłoroczną zapowiedzią 
podjęcia próby bicia Światowego Rekor-
du Guinnessa w zespołowej grze na flecie 
w czasie obchodów Święta Patrona Serocka 
św. Wojciecha w 2013 r., zwróciliśmy się do 
londyńskiego biura koordynującego i wery-
fikującego wnioski  zgłaszających chęć bicia 
rekordów. Okazało się, że obecny rekord zo-
stał osiągnięty przez 3742 uczestników zespo-
łowej gry na flecie podczas imprezy w Hiro-
saki, Aomori, (Japonia) w dniu 31 lipca 2011 
roku. Mimo, iż wierzymy w spontaniczność 
i zamiłowanie Serocczan do udziału w lokal-
nych przedsięwzięciach, czego przykładem 

było zeszłoroczne wspólne granie na fletach 
w czasie wojciechowego  świętowania na ryn-
ku, to realnie oceniamy nasze serockie możli-
wości co do bicia rekordu. Rezygnacja z walki 
o wpis do Księgi Rekordów Guinnessa jed-
nak nie przeszkodzi w podjęciu kolejnego 
muzycznego wyzwania na miarę serockich 
możliwości. Zapraszamy więc już dzisiaj do 
wzięcia udziału w II edycji zespołowej gry 
na flecie, w czasie wojciechowego festynu na 
rynku, 26 maja br. Niech popłyną dźwięki 
„Serockiego walczyka”.

Poniżej zamieszczamy nutki i liczymy na 
Państwa udział w tym przedsięwzięciu.

Zagramy Serockiego walczyka

ODDAJ KREW

Oddział Terenowy PCK w Legionowie za-
prasza 18 .05.2013 r. do udziału w otwartej akcji 
pobrań krwi w ambulansie Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział 
terenowy w Nowym Dworze Mazowieckim. 
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Modernizacja ewidencji gruntów
wraz z założeniem ewidencji budynków

Umowa na zagospodarowanie nabrzeża Zalewu
Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami podpisana!

27 marca podpisano umowę na zagospo-
darowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego 
w Serocku wraz z pomostami. Wykonawcą 
robót, wyłonionym w drodze przetargu nie-
ograniczonego jest firma ZIEL-BUD Woj-
ciech Rukat z Warszawy.

Wyszczególnienie prac objętych umową:
- remont istniejącego budynku WOPR,
- budowa wodnego placu zabaw dla dzie-

ci, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, oświe-
tlenia, nagłośnienia, boiska do siatkówki pla-
żowej, boiska do koszykówki z nawierzchnią 
syntetyczną, naziemnych kładek drewnia-
nych, pomostu pływającego,

- budowa plaży trawiastej i plaży piasz-
czystej,

- budowa punktu widokowego,
- montaż drobnych form architektonicznych 

i elementów wyposażenia: ławki, leżaki, stoły be-
tonowe z szachownicami, stoły do tenisa, kosze 
na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowe-
ry, maszty flagowe oraz stanowisko ratownika,

- montaż piramidy wspinaczkowej-lina-
rium,

- montaż plażowej kolumny natryskowej,
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,
- wykonanie nasadzeń roślin oraz robót 

nawierzchniowych dróg i placów,
- bagrowanie fragmentu zalewu między 

istniejącym kąpieliskiem, a końcem betono-
wego nabrzeża,

- roboty demontażowe: rozebranie bu-

dynku drewnianego, ogrodzenia, nawierzch-
ni i elementów betonowych.

Wprowadzenie wykonawcy na teren 
budowy odbyło się 10 kwietnia br., a prze-
widywane zakończenie robót ustalono na
30 kwietnia 2014 roku.

Na ww. inwestycję uzyskaliśmy wsparcie 
finansowe w wysokości 500.000 zł ze środka 
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 
z wyłączeniem realizacji operacji polegają-
cych na funkcjonowaniu lokalnej grupy ry-
backiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności 
i aktywizacji społeczności w ramach Progra-
mu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsza-
rów rybackich 2007-2013”.

W związku z powtarzającymi się pytaniami 
mieszkańców na temat prowadzonej na terenie 
gminy Serock modernizacji gruntów i budynków, 
pragniemy przekazać więcej informacji o prowa-
dzonych przez firmę InterTIM działaniach. 

Marszałek Województwa wraz ze Starostą 
Legionowskim, dzięki pozyskanym środkom 
z Unii Europejskiej przystąpili do realizacji 
projektu:

„Wsparcie prac związanych z przekształ-
ceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 
do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. 
budynków oraz modernizacja tego rejestru, 
przekształcenie mapy zasadniczej do postaci 
numerycznej, prace związane z przekształce-
niem do postaci cyfrowej innych danych prze-
strzennych, skanowanie dokumentów uzupeł-
niających wpisy w EGiB”.

Pracami związanymi z modernizacją 
ewidencji gruntów oraz założeniem ewi-
dencji budynków i lokali w gminie Serock 
zostały objęte obręby: Bolesławowo, Bo-
rowa Góra, Dębe, Dębinki, Dosin, Guty, 
Izbica, Jachranka, Jadwisin, Karolino, Lu-
dwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyń-
skie, Marynino, Skubianka, Stanisławowo, 
Stasi Las, Szadki, Święcienica, Wola Kieł-

pińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie 
Borowe. 

Wykonawcą prac, wyłonionym przez 
Marszałka w drodze przetargu, jest firma In-
terTIM, Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 
180, 04-036 Warszawa (tel. 22 122 88 08). 
Prace prowadzone są od czerwca 2012 roku 
do listopada 2013 r.

Modernizacja ewidencji gruntów to 
zespół prac podejmowanych przez Sta-
rostę w celu uzupełnienia już funkcjonu-
jącego operatu ewidencji gruntów i bu-
dynków o brakujące dane, dostosowanie 
istniejących operatów ewidencji gruntów 
i budynków do wymogów nakładanych 
przepisami i poprawienie funkcjonowania 
operatu ewidencji gruntów i budynków. 
Weryfikację w zakresie zgodności treści 
mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym 
w terenie przeprowadza się co najmniej 
raz na 15 lat. Modernizacje ewidencji 
gruntów i założenie ewidencji budynków 
i lokali na obrębach wyłączonych obec-
nie z opracowania przeprowadzane były 
w latach poprzednich w miejscowościach 
tj. Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska, 
Łacha, Nowa Wieś w 2010 r. oraz w Wierz-
bicy w 2008 r.

Ponadto założenie ewidencji budynków 
jest ustawowym obowiązkiem Starosty wyni-
kającym z § 80 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 
29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Regio-
nalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków oraz spełnieniem ocze-
kiwań władz gmin wnioskujących do Starosty 
o zaktualizowanie danych zawartych w ope-
racie ewidencji gruntów i budynków w za-
kresie użytków gruntowych.

Zasady zakładania ewidencji i jej moder-
nizacji określa przytoczone już powyżej Roz-
porządzenie oraz szereg instrukcji i wytycz-
nych technicznych (między innymi Instrukcja 
G5). Zgodnie z tymi zasadami dla wykazania 
budynków na mapie ewidencyjnej dokonuje 
się ich pomiarów terenowych – „z natury”. Dla 
ujawnienia budynków w rejestrze budynków 
sporządza się dla każdego budynku kartotekę 
obejmującą takie dane jak rok budowy, mate-
riał, z którego zbudowano budynek, ilość kon-
dygnacji i powierzchnię zabudowy.

W ramach realizacji prac Wykonawca 
prowadzi prace terenowe polegające w pierw-
szej fazie na wywiadzie terenowym i wykona-
niu dokumentacji fotograficznej budynków 
znajdujących się w terenie. Po tych działa-
niach przeprowadzane są pomiary terenowe. 

W dalszej kolejności zostanie opracowany 
projekt operatu opisowo – kartograficznego 
i wyłożony do wglądu zainteresowanym stro-
nom, o czym mieszkańcy obrębów, których 
dotyczą prace, zostaną poinformowani po-
przez informacje Starosty umieszczone w pra-
sie oraz na tablicach informacyjnych w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Serocku  i u sołtysów.

Pracownicy firmy InterTIM wykonujący 
prace geodezyjne powinni okazać na każde 
wezwanie zainteresowanych osób upoważ-
nienie do wykonywania tych prac sygnowane 
przez Starostę i Wydział Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami Starostwa Powiato-
wego w Legionowie.

Prosimy uprzejmie o przekazywanie in-
formacji na temat prowadzonej przez formę 
InterTIM prac na piśmie, które przekazywane 
będą do Geodety Powiatowego.

W powyższej sprawie można także 
kontaktować się bezpośrednio z Geodetą 
Powiatowym Pawłem Łukaszczukiem, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 
pod numerem telefonu 513 340 745, który 
udzieli wyczerpujących wyjaśnień.

Kierownik Referatu Gospodarki
Gruntami i Planowania Przestrzennego

Joanna Gwadera

Pierwsze miesiące roku 2013 miały wyjąt-
kowy charakter. 

Przedłużająca się zima i następujące 
po niej ocieplenie skutkujące szybkim top-
nieniem zalegającego śniegu niekorzyst-
nie wpłynęło na sytuację hydrologiczną 
w kraju. Wystąpienia nagłych roztopów 
przyczyniło się do wzrostu poziomu 
wód w rzekach i stało się jednocześnie 
poważną przesłanką do wprowadzenia 
na terenie województwa mazowieckiego 
III najwyższego stopnia zagrożenia hy-
drologicznego.

Z uwagi na wysokie stany wód w rze-
kach niektóre samorządy wprowadziły 
podwyższone stany gotowości służb - po-
gotowia lub alarmy przeciwpowodziowe 
- adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Stan 
alarmowy ogłoszony został m.in. w gmi-
nach: Wyszków i Somianka (powiat wy-
szkowski), Dąbrówka i Radzymin (powiat 
wołomiński). Poziomy wód układały się 
wówczas w strefie stanów wysokich (górny 
i środkowy bieg rzeki), z przekroczeniem 

stanu ostrzegawczego we Frankopolu i alar-
mowego w Wyszkowie. Wysoki stan wód 
utrzymywał się również na Narwi.

Z uwagi na niekorzystne prognozy do-
tyczące rzeki Bug i Narew w dniu 15 kwiet-
nia 2013 r. miało miejsce wyjazdowe spo-
tkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. W trakcie spotkania pod 
przewodnictwem Starosty Powiatu Legio-
nowskiego dokonano oceny zagrożenia 
powodziowego oraz stopnia przygotowa-
nia organów i służb do przeciwdziałaniu 
zagrożeniu.

Ze względu na wysoki stan wody w rze-
ce Bug utrzymujący się w granicach odpo-
wiedzialności gminy na poziomie ostrze-
gawczym Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
zarządzeniem nr 71/B/2013 od godziny 
16.00 dnia 15 kwietnia 2013 r. wprowadził 
pogotowie przeciwpowodziowe w sołec-
twach Kania Polska, Kania Nowa, Cupel 
i Nowa Wieś. Tego samego dnia podjęto 
również decyzję o uruchomieniu stałego 
monitoringu stanu wód na rzece Bug i Na-

rew powierzając to zadanie do realizacji 
Straży Miejskiej w Serocku.

Działania realizowane przez strażników 
gminnych wspierali pracownicy Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej Zarządu 
Zlewni Narwi w Dębe, którzy na bieżąco na-
prawiali uszkodzenia zapór bocznych (wałów 
przeciwpowodziowych) będące efektem nisz-
czycielskiej działalności bobrów. 

W granicach obszaru objętego odpo-
wiedzialnością gminy najwyższy stan wody 
utrzymywał się w miejscowości Kania Polska. 
Bezpośrednią przyczyną tego zjawiska był 
przyrost wody w rzece Bug który miał miejsce 
w Wyszkowie. Długotrwałe utrzymywanie się 
tak wysokiego poziomu skutkowało nadmier-
nym przesiąkaniem zapór bocznych.

Od 18 kwietnia odnotowano stopniowy 
powolny spadek wody. Można się spodzie-
wać, że burmistrz Miasta i Gminy Serock 
w najbliższych dniach podejmie decyzję 
o odwołaniu stanu pogotowania przeciwpo-
wodziowego.

Krzysztof Kita

Skutki długiej zimy
– roztopy i zagrożenie powodziowe
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8 kwietnia 2013 r. została podjęta  uchwała 
Nr 326/XXXIV/2013 wprowadzająca zmiany 
do programu Serocka Karta Dużej Rodziny 
3+. Wprowadzone zmiany rozszerzyły katalog 
ulg dla rodzin wielodzietnych, doprecyzowa-
ne zostały zapisy odnośnie korzystania z ulg 
oraz wprowadzono możliwość przystąpienia 
do programu lokalnych przedsiębiorców, któ-
rzy będą mogli zaoferować ulgi na swoje pro-
dukty i usługi dla rodzin wielodzietnych.

Rozszerzony katalog  ulg  oraz doprecy-
zowanie zasad stosowania już istniejących 
ulg podjęto z inicjatywy Burmistrza Miasta 
i Gminy i w odpowiedzi na pojawiające się 
sugestie ze strony rodzin wielodzietnych.

Rodziny wielodzietne legitymujące się 
Serocką Kartą Dużej Rodziny 3+ będą objęte 
50% ulgą w opłatach za gospodarowanie od-
padami komunalnymi (po 1.07.2013 r.). 

W przypadku, gdy rodzina wielodziet-
na  zamieszkuje wspólnie z rodzicami, któ-
rzy posiadają tytuł prawny do lokalu, ulga 

ta będzie przysługiwała rodzicom i będzie 
obejmowała członków rodziny wielodzietnej. 
Rodzice rodzin wielodzietnych posiadających 
tytuł prawny do lokalu, w którym zamiesz-
kuje i jest zameldowana rodzina wielodziet-
na  będą mogli również korzystać z 50% ulgi 
w opłatach za czynsz mieszkaniowy i z 30% 
ulgi za zaopatrzenie w wodę. 

Ulga za zaopatrzenie w wodę dla rodzin 
wielodzietnych  zamieszkujących  w lokalach  
wspólnoty mieszkaniowej  lub wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy  sto-
sowana będzie przez zarządcę  lokalu.

Ulgi wynikające z programu Serocka 
Karta Dużej Rodziny 3+ są naliczane od 
okresu rozliczeniowego, w którym rodzina 
wielodzietna wystąpi do jednostki stosują-
cej daną ulgę. Rodzina traci prawo do ulgi,  
w przypadku nie regulowania opłat przez 
co najmniej 2 kolejne okresy rozliczeniowe. 
Jeżeli zwłoka ta była spowodowana zdarze-
niami losowymi lub innymi  trudnymi oko-

Zmiany w programie Serocka Karta Dużej Rodziny 3+

licznościami, wówczas Burmistrz Miasta 
i Gminy może wydać zgodę na przywrócenie 
utraconej ulgi  po uprzednim uregulowaniu 
zaległych należności. 

Wprowadzone zmiany do programu Se-
rocka Karta Dużej Rodziny 3+ wejdą w ży-
cie po 14 dniach od opublikowania uchwały 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego, o czym poinformujemy na  stro-
nie internetowej.  

Anna Orłowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

„Wiosenna akcja sprzątania gminy”
„Obszar chroniony ma zawsze dwie strony
Ekologia jest kwiatem.
Wiednie jeśli nie jesteś jej bratem”

W dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 roku 
zorganizowana została przez Urząd Miasta 
i Gminy w Serocku kolejna już  „Wiosenna 
akcja sprzątania gminy”, połączona z obcho-
dami „Dnia Ziemi 2013”. Chętnych do przy-
łączenia się do akcji nie zabrakło. Jak zwykle 
w akcję włączyły się bardzo aktywnie placów-
ki oświatowe z terenu gminy, łącznie z przed-

ilość worków i rękawic, a Miejsko – Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku 
odbiór zebranych śmieci. 

Uczestnictwo w takich akcjach to lekcja, 
która uwrażliwia na piękno przyrody i zachę-

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

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się do akcji i zachęcamy do włącza-
nia się do porządków przez cały rok. Oso-
bom chętnym do podejmowania współpracy 
w tym zakresie zapewnimy worki, rękawice 
i odbiór zebranych śmieci.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

szkolakami, uczestnicy warsztatów prowa-
dzonych przez Integracyjne Centrum Opieki 
Wychowania Terapii w Serocku, Koło Węd-
karzy z Serocka i Sołectwa z terenu naszej 
gminy. Wszystkim uczestnikom wiosennych 
porządków urząd zapewnił odpowiednią 

Od 2012 roku, zgodnie z ustawą o ochro-
nie zwierząt, rada gminy, corocznie do dnia 
31 marca, określa program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt. 

Rada Miejska w Serocku realizując 
powyższy obowiązek przyjęła uchwałą Nr 
311/XXXIV/2013 z dnia 27.03.2013 r. Pro-
gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Miasto i Gmina Serock 
w 2013 roku.

W programie opracowanym do realizacji 
w 2013 roku, zachęcamy właścicieli do stery-
lizacji i kastracji zwierząt domowych. Jest to 
najskuteczniejszy sposób ograniczania nad-
populacji zwierząt i bezpośrednio przekłada 
się na ograniczanie zjawiska bezdomności 
zwierząt.

Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt 
domowych, finansowane będą właścicielom 
zwierząt, którzy są zameldowani w gminie. 
Warunkiem uzyskania dofinansowania ste-
rylizacji lub kastracji psa jest dopełnienie 
obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciw 
wściekliźnie, trwałe oznakowanie zwierzęcia 
za pomocą elektronicznego mikroproceso-

ra oraz uiszczenie opłaty od posiadania psa 
w wysokości 40 zł. 

Ponadto program opracowany na bieżą-
cy rok zakłada plan znakowania zwierząt na 
terenie gminy, który obejmuje prócz znako-
wania psów trafiających do adopcji, w ra-
mach akcji „Pies czeka na człowieka”, również 
nieodpłatne znakowanie psów należących do 
mieszkańców gminy i znakowanie psów prze-
bywających w schronisku.

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

Przypominamy, że ogłoszenia o pie-
skach poszukujących opiekunów ukazują 
się na stronie www.serock.pl w zakładce 
„Pies czeka na człowieka”, a osoba, która 
zdecyduje się na przygarnięcie zwierzę-
cia, będzie miała zapewnione dla swojego 
nowego pupila bezpłatne usługi wetery-
naryjne takie jak pakiet szczepień okre-
sowych przeciw chorobom zakaźnym 
i wściekliźnie, trwałe oznakowanie przez 
wszczepienie pod skórę psa elektronicz-
nego mikroprocesora wraz z wprowa-
dzeniem danych do ogólnopolskiej bazy 

zwierząt oznakowanych a także steryliza-
cję lub kastrację.

Dodatkowo od tego roku do programu 
wprowadzono zapis, że osobie adoptującej 
bezdomne zwierzę gmina zapewni podanie 
leków i preparatów mających na celu odro-
baczenie, odkleszczenie i odpchlenie zwie-
rzęcia. 

Miło nam poinformować, że dzięki 
prowadzonej akcji „Pies czeka na człowie-
ka”  w 2012 roku 10 bezdomnych psiaków 
znalazło opiekunów, a od początku 2013 
roku, już 12 pieskom udało się znaleźć 
nowy dom, bez porównania lepszy niż po-
byt w schronisku. 

Od początku roku w zakładce „Pies czeka 
na człowieka” zamieszczamy również infor-
macje o pieskach, które trafiły do schroniska 
z terenu naszej gminy (być może w ten spo-
sób będą mogli Państwo wśród nich rozpo-
znać swoje zagubione zwierzęta).

Wszystkich szczegółów na temat Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2013 
roku dowiedzą się Państwo w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
tel: 22 782-88-39 oraz 22 782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Program opieki na zwierzętami

Coraz większymi krokami zbliżamy się 
do uruchomienia nowego systemu odbiera-
nia odpadów komunalnych. Nowy system za-
cznie obowiązywać już od 1 lipca 2013 roku. 
Do 30 kwietnia 2013 wszyscy właściciele 
nieruchomości zamieszkałych zobowiązani 
byli do złożenia pierwszej deklaracji o wy-
sokości opłaty za odbieranie odpadów ko-

munalnych. Jeśli Państwo nie dopełnili tego 
obowiązku przypominamy o niezwłocznym 
złożeniu deklaracji. Informujemy również, 
że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, w stosunku do nieru-
chomości nowo zamieszkanych, deklarację
o wysokości opłaty należy składać w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieru-

chomości pierwszego mieszkańca. Wszel-
kie informacje na temat nowego systemu 
odbierania odpadów komunalnych znajdą 
Państwo na stronie internetowej www.serock.pl
oraz uzyskają bezpośrednio w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku oraz Miejsko 
– Gminnym Zakładzie Gospodarki Komu-
nalnej w Serocku. 

Nowe zasady na nasze odpady
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SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 37 - JADWISIN

Folwark świętego Stanisława Kostki
Wielu osobom Jadwisin kojarzy się z arystokratycznym rodem Radziwiłłów, ich pałacem i parkiem go otaczającym, a przecież miejscowość ta ma 
też drugie oblicze – pofolwarczne i popegeerowskie zabudowania oraz pola ziemniaków. To oblicze zmienia się też bardzo dynamicznie. Powstaje 
wiele nowych domów,  coraz mniej jest pól uprawnych, powstają nowe chodniki, stawia się latarnie oraz rozbudowuje kanalizację. 

Nie chcąc powtarzać historii początków tej wsi, opo-
wieść rozpoczniemy od tuż powojennych czasów.

We wrześniu 1946 r. Warszawska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w Warszawie przejęła w zarząd 550 hektarowy 
majątek Jadwisin. Był on w kompletnej ruinie, pola leżały 

odłogiem, budynki gospodarcze były zniszczone. Spółdziel-
nia zamierzała tu stworzyć ośrodek ogrodniczy i produko-
wać w nim rośliny dekoracyjne oraz rozsady dla swoich war-
szawskich osiedli na Żoliborzu, Bielanach, Kole i Rakowcu. 
Planowano tu hodować także warzywa do prowadzonej 

w Warszawie gospody, jadłodajni dla biednych dzieci. Wy-
datkując dość poważne środki do 1948 r. wyremontowano 
budynek mieszkalny dla pracowników tzw ośmiorak oraz 
spichlerz, zakupiono młockarnię i 2 traktory oraz 16 tys. 
sadzonek różnych drzew i krzewów, które posadzono 
w szklarniach. Głośnym echem odbiło się padnięcie 5 koni 
i kuca. UBP podejrzewał nawet sabotaż, ale śledztwo wy-
kazało jedynie bezmyślność pracowników, którzy nakarmili 
zwierzęta mokrym łubinem, skażonym nawozem.

Warszawska Spółdzielnia była związana z PPS, dlate-
go po zjednoczeniu partii pomysły związane z Jadwisinem 
upadły. Pałac z parkiem stał się początkowo siedzibą Cen-
tralnej Szkoły Instruktorów Kulturalno-Oświatowych, a na-
stępnie Urzędu Rady Ministrów. 

Zagospodarowanie pól uprawnych powierzono nato-
miast utworzonemu w tym celu PGR-owi, który w latach 
60. XX w. został zastąpiony przez Instytut Ziemniaka i Zakład 
Doświadczalny Ziemniaka. Dzisiaj jest to Oddział Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, który więk-
szość ziemi wydzierżawił, pozostawiając sobie jedynie pole 
doświadczalne o pow. 8 ha, z sześcioma różnymi profilami 
glebowymi, charakterystycznymi dla Polski. Badania pro-
wadzone są w Jadwisinie  w dwóch jednostkach: Zakładzie 
Agronomi Ziemniaka oraz Zakładzie Przechowalnictwa i Prze-
twórstwa Ziemniaka. Ich wyniki są bardzo wysoko oceniane, 
o czym świadczą liczne publikacje naukowe oraz ministe-
rialne nagrody. Wielu pracowników naukowych włączało się 
aktywnie w życie gminy zarówno w czasach „komuny”, jak 
i po odrodzeniu samorządu, pełniąc ważne funkcje w radzie 
gminy oraz w organizacjach politycznych i społecznych.

Mieszkańcy „ośmioraka” zwanego też Pekinem mają 
zostać przeniesieni do powstającego właśnie budynku ko-
munalnego, ale należy się chyba zastanowić co dalej ze sta-
rym budynkiem? Warto zastanowić się, czy nie zachować go 
jako  przykładu architektury wiejskiej? Przecież najczęściej 
budowano czworaki, a my mamy ośmiorak. Bez żadnej stra-
ty można za to rozebrać sąsiadujący z nim, szpetny budynek 
z komórkami na opał. 

W jednym z takich budynków folwarcznych urodził się 
w Jadwisinie  w 1899 r. Stanisław Arkuszewski  (zm. 1983 r.) 
działacz KPP, uczestnik bitwy pod Lenino , zastępca ds. po-
litycznych 1 brygady kawalerii, w latach 1947-52 dyrektor 
Centralnego zarządu hodowli Koni, a w latach 1952-57 dy-
rektor Państwowych Torów Wyścigów Konnych.

Wspomnieć należy, że w latach 20–tych przez pe-
wien czas administratorem folwarku w Jadwisinie był 
słynny generał Bolesław Roja, m.in. dowódca III Brygady 
Legionów.               

Dla estetyki przestrzeni publicznej Jadwisina ważna 
jest nie tylko rozbiórka i remont starych budynków, ale też 
zadbanie o tak cenne obiekty jak stara aleja z pomnikami 
przyrody oraz słynna już figura św. Stanisława Kostki. 

Dzieło słynnego rzeźbiarza Ludwika Kauffmanna po-
wstałe w 1849 r. na zamówienie Stanisława Krasińskiego 
do kościoła w Zegrzu, w wyniku jego rozbiórki rzeźba sta-
ła się w 1894 r figurą przydrożną. W PRL-u nieprzyjazne 
obiektom kultu religijnego władze gminne odgrodziły 
świętego od ludzi płotem i dopiero w 2005 r. mógł on 
odzyskać blask. Potwierdziły się jednak wyrażane wów-
czas obawy, że renowacja może mieć krótkotrwały efekt. 
Widać dziś wyraźnie, że figura powinna zostać obudo-
wana, stając się elementem kapliczki. Najlepiej z trzema 
ścianami szklanymi, tylną ścianą murowaną oraz z zada-
szeniem. Tylko w takich warunkach ten cenny obiekt nie 
będzie narażony na niszczenie.

Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak

Budowa budynku socjalnegoBudynek gospodarczy dawnego PGR

Figura św. Stanisława Kostki po renowacji

Stary budyneczekStare domySzpetne komórkiBudynek mieszkalny dawnego folwarku od wschodu

Stara aleja

Jadwisin na mapie z 1914 r.
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2 MAJA
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Ustanowione przez Sejm w lutym 2004 r. 

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

Dziś inaczej. Zawieszenie flagi na balkonach 
i w oknach domów nie grozi sankcjami, nie trze-
ba ich pospiesznie ściągać przed świętem 3 maja, 
by nie rozgniewać władzy. Dziś możemy w ten 
sposób, bez lęku, podkreślać naszą przynależność 
do kraju. Mimo to wielu z nas do wywieszenia 
flagi wciąż podchodzi z dystansem. Zachęcamy 
wszystkich, by 2 maja to uczynić, a na co dzień 
docenić fakt, że żyjemy w czasach, które nie od-
żegnują się od narodowych symboli.

3 MAJA
Konstytucja 3 Maja
Uchwalona 3 maja w 1791 roku w celu 

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

3 maja 1791 r. na Zamku Królewskim 
marszałek sejmu Małachowski pyta zebra-
nych, co najbardziej zagraża Rzeczpospoli-
tej, odpowiedź brzmi jednoznacznie: kon-
sternacja wojsk rosyjskich, przeszkadzanie 

reform. Wszyscy są zgodni, że pomóc może 
jedynie Konstytucja.

Konstytucja, będąca kompromisem między 
stronnictwem królewskim, a patriotycznym 
przyniosła ze sobą gruntowane reformy pań-
stwowe. Wprowadzała dziedziczność tronu, 
znosiła złote wolności, zgubne liberum veto oraz 
podział na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. 
W konstytucji widoczne są również wpływy 
oświeceniowe, jak na przykład myśl Monte-
skiusza o trójpodziale władzy na ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą. Powołanie instytucji 
odpowiedzialności parlamentarnej ministrów, 
instytucje kontrasygnaty, prawo o miastach to 
kolejne dokonania ustawy zasadniczej z 1971 
roku. Konstytucja uderzyła w interesy magna-
terii, wzmacniając tym samym pozycję szlachty 
średniej, wzięła również pod opiekę chłopów, 
łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.

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

Konstytucja obowiązywała do 1792 r., 
obalona przez Targowicę.

8 MAJA
Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności
To był dzień zwycięstwa nad nazizmem

i kilkuletnim koszmarem, jaki ogarniał cały świat. 
Jednocześnie dzień klęski narodów wschodniej 
Europy, oddanych przez zachodnich aliantów 
pod sowieckie panowanie. Kiedy 8 maja 1945 
roku o godzinie 15.00 ogłoszono koniec wojny 
światowej, spodziewano się, że jeszcze długo nie 
będziemy cieszyć się wolnością. W 1945 roku 
na konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie rzą-
dy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii,
w porozumieniu z ZSRR, oddały państwa Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej w sowiecką strefę 
wpływów. Dla nas oznaczało to jedno – znowu 
nie byliśmy wolni. Pozostało tak aż do 1989 r. 
kiedy rozpoczęliśmy budowanie polskiej demo-

kracji. Ale wtedy 8 maja 1945 r. Polska, która 
zbrojnie uczestniczyła w większości kampanii 
wojennych i bitew II wojny światowej, odniosła 
niepodważalny triumf. 

27 MAJA
Dzień Samorządu terytorialnego
27 maja obchodzony jest jako Dzień Sa-

morządu Terytorialnego. W Polsce został reak-
tywowany w 1990 roku – wówczas utworzono 
gminy, jako wspólnoty mieszkańców z mocy 
prawa, z odrębnym budżetem i mieniem komu-
nalnym. Demokratyzacja rozpoczęta w latach 
1989-1990, to działania na rzecz przechodzenia 
od systemu ,,realnego socjalizmu’’, do gospodar-
ki rynkowej, decentralizacji władzy państwowej 
i reaktywowania samorządu terytorialnego. 
Wprowadzono bezpośrednie wybory rad gmin-
nych, odpowiedzialność lokalną władzy wyko-
nawczej (wójta, burmistrza) przed odpowiednią 
władzą legislacyjną (rada gminy), samodziel-
ność finansową ośrodków samorządowych, 
kontrolę władzy wykonawczej nad lokalną ad-
ministracją (urzędem gminy).

W wyniku obrad Okrągłego Stołu, już
w 1990 roku Sejm kontraktowy przyjął ustawę 
o samorządzie terytorialnym. Kiedy po 45 la-
tach rządów komunistycznych Polska stała 
się krajem w pełni demokratycznym, kiedy 
27 maja 1990 roku przeprowadzono pierw-
sze w pełni wolne, demokratyczne wybory 
samorządowe, powstała także gmina Serock, 
a w pierwszych demokratycznych wyborach, 
na burmistrza Miasta i Gminy Serock, wy-
brano Sylwestra Sokolnickiego. W 1998 roku, 
w drugim etapie reformy samorządowej, po-
wstał samorządowy powiat i województwo.

Dzisiaj przed samorządem stoją nowe wy-
zwania, wyzwania podnoszone poprzeczką eu-
ropejską, wyzwania na rzecz rozwoju lokalnego. 
Nadajemy tym wyzwaniom kształt współpracy 
z mieszkańcami naszej gminy, poszanowaniem 
ich praw i dbałością o ich dobro.

Majowe świętowanie

Tradycja szkoły podstawowej w Jadwisinie
Od 2003 r. staramy się w sposób szcze-

gólny czcić pamięć o Jerzym Szaniawskim 
organizując w naszej placówce w dniach
10 II - 16 III (data jego urodzin i śmierci) tzw. 
Dni Patrona. 

Zależy nam na tym, by naszej społeczno-
ści szkolnej oraz społeczności lokalnej przy-
bliżać najważniejsze fakty z życia i twórczości 

J. Szaniawskiego oraz jego najbliższej rodziny, 
wykorzystując do tego co roku inne metody 
i formy pracy. 

Głównym punktem tegorocznych obcho-
dów zasługującym na szczególną uwagę była 
prelekcja zaproszonego gościa - teatrologa - 
p. prof. Eleonory Udalskiej. 

 Podczas kolejnej już wizyty w naszej 

szkole, pani profesor opowiadała nam o sztu-
kach radiowych napisanych przez naszego 
Patrona, o jakże oryginalnych w swojej for-
mie opowiadaniach „Profesora Tutki” oraz 
o J. Szaniawskim jako niedocenionym twórcy 
eseju.

Uczniowie, rodzice, pracownicy szko-
ły oraz Ci, którzy przyjęli nasze zapro-

szenie, wysłuchali również słuchowiska 
radiowego zatytułowanego „Pamięci
J. Szaniawskiego…”, przygotowanego przez 
uczniów kl. VI. 

Wykorzystując słowo mówione, efek-
ty specjalne oraz bogate i zróżnicowane 
tło muzyczne, staraliśmy się przybliżyć 

zebranym, dotychczas najwybitniejszą 
postać - zrodzoną tu - na zegrzyneckiej 
ziemi. Wrażliwego człowieka o wielkim 
sercu i ogromnym talencie. Wspaniałego 
twórcę teatru, który potrafił wsłuchiwać 
się w szept starych drzew, w szum rzeki, 
w śpiew ptaków i z rytmu przyrody odczy-

tywać odwieczne prawdy, o których nam 
potem opowiadał w swych pięknych sztu-
kach, uczących bezinteresownego umiło-
wania wartości nieprzemijających. 

Anna Błaszczyk
Katarzyna Godlewska

Jolanta Pikora

Poszukujesz pieniędzy
na rozwój?

Nie wiesz gdzie szukać? 
POMOŻEMY!

W ramach podpisanej umowy o współ-
pracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gmi-
ny w Serocku a Fundacją eBiznes Club 
podjęliśmy działania mające na celu 
rozbudzenie lokalnej przedsiębiorczości 
poprzez organizowanie różnego rodzaju 
szkoleń dla osób podejmujących działal-
ność gospodarczą, przedsiębiorców i in-
westorów.
Spotkania skierowane są do:

a.  przedsiębiorców posiadających głów-
ne lub dodatkowe miejsce wykonywa-

nia działalności gospodarczej na tere-
nie Miasta i Gminy Serock,

b.  osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą zamierzających prowa-
dzić działalność na terenie Miasta 
i Gminy Serock, 

c. bezrobotnych zameldowanych na tere-
nie Miasta i Gmina Serock, 
d.  rolników, instytutów badawczych, 

uczelni, centrów technologicznych 
i biznesowych, stowarzyszeń, fundacji 
i innych podmiotów z terenu Miasta 
i Gminy Serock.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe zwią-
zane z możliwościami uzyskania dofinanso-
wania ze środków Unii Europejskiej przepro-
wadzane będą cyklicznie raz w miesiącu.

Zapraszamy wszystkich do skorzystania 
z bezpłatnych spotkań i szkoleń informa-
cyjnych organizowanych wUrzędzie Miasta 
i Gminy Serock, Rynek 21, 05-140 Serock.

Serdecznie zapraszamy,
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miasta i Gminy w Serocku
oraz Fundacja eBiznes Club

Szczegółowe informacje dostępne są:
www.ebiznesclub.pl;
e-mail: biuro@ebiznesclub.pl,
tel.: 22 266-02-15; 
Biuro projektu:
ul. Pułtuska 56, 05-140 Serock,
Urząd Miasta i Gminy Serock: pokój nr 1; 
tel.: 22 782-38-35

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 13.05.2013 
o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. Szkolenie 
skierowane jest do przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli 
prowadzenie własnej działalności gospodarczej i chcieliby po-
zyskać środki by móc rozwijać prowadzoną firmę. 

Spotkanie obejmować będzie następujące zagadnienia:
•  Zasady aplikowania o środki w ramach:

a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
b)  Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu 

Zegrzyńskiego,
c) Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.

d) Powiatowego Urzędu Pracy.
• Specyfika realizacji projektów finansowanych ze środków 

UE.
• Prawa i obowiązki beneficjenta realizującego projekty 

unijne.
• Przykładowe projekty realizowane w gminie Serock.

Każdemu uczestnikowi szkolenia zostanie przekazana wie-
dza, która z pewnością wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój 
firmy.

Zapraszamy
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IX Wiosenne Spotkania Teatralne odbyły 
się 5 i 6 kwietnia 2013 w sali widowiskowej 
legionowskiego ratusza.

W przeglądzie zaprezentowało się siedem 
zespołów.

Spektaklom przyglądało się jury w skła-
dzie: Ewa Malesza, Bogusława Oksza-Klossi, 
Janusz Kubicki wspierane przez Mateusza 
Sołtysiaka, Sylwię Podgórską oraz Aleksandrę 
Edelwein.

Grupa TeatraIna REMIZA z Ośrod-
ka Kultury w Serocku zaprezentowała się 
w spektaklu pt. „Igraszki z Diabłem”.

Jury postanowiło nagrodzić grupę za dużą 
dawkę teatru w teatrze, atmosferę zabawy, stwo-
rzenie barwnych postaci - w szczegolności Kasi 
i Lucjusza - oraz niepowtarzalny taniec Pustelnicz-
ki. Gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów re-
żyserowi i instuktorowi Annie Kutkowskiej oraz 
naszym wspaniałym młodym aktorom.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie 
zespołom teatralnym szansy na prezentację 
ich osiągnięć oraz nawiązanie interesujących 
kontaktów. IX Wiosenne Spotkania Teatral-
ne są częścią Miejskiego Festiwalu Młodych 

Talentów, którego organizatorami są MOK 
Legionowie, radna rady miasta Małgorzata 
Luzak, Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży 
im. Wandy Tomczyńskiej.

Ośrodek Kultury w Serocku

IX Wiosenne Spotkania Teatralne

4. edycja Przeglądu Piosenki „Słowikonada”
W dniach 13 - 14 kwietnia 2013 odbyła 

się 4. edycja Przeglądu Piosenki „Słowiko-
nada” organizowanego przez Dom Kultury 
Zacisze. Młodych wykonawców oceniało 
jury w składzie Joanna Rawik - pieśniarka, 
aktorka i dziennikarka; Magdalena Wójcik 
- wokalistka i liderka zespołu Goya i Doro-
ta Choszczyk - inicjatorka Music Star Stu-
dio. Na scenie swoje umiejętności wokalne 
i warsztat sceniczny zaprezentowało 87 soli-
stów  (w tym w kategorii I - 25 solistów, 1 po-
za konkursem, w kategorii II - 34 solistów, 
w kategorii III - 17 solistów, w kategorii IV 
- 11 solistów, 4 duety, w tym w kategorii III 
- 2, w kategorii IV - 2 i 6 zespołów, w tym 
w kategorii I - i w kategorii II - 3. Każdy 
uczestnik miał swoje 8 minut, w ciągu któ-
rych prezentował dwa utwory. Usłyszeliśmy 
zarówno standardy muzyki rozrywkowej, 

jak i klasycznej. Oceniany był ogólny wyraz 
artystyczny, interpretacja, czystość śpiewu - 
intonacja oraz dobór repertuaru.

W tegorocznym przeglądzie Ośrodek 
Kultury w Serocku reprezentowały pod-
opieczne Mai Radomskiej - Zuzanna Mi-
siura, Joanna Tomaszewska, Beata Bilińska, 
Aleksandra Kuzawińska oraz zespół wokal-
ny Kantyczki pod opieką Moniki Misiury 
w składzie - Julia Pawlak, Paulina Śledziew-
ska, Kasia Lipska.

Mimo dużej konkurencji Joannie Toma-
szewskiej udało się wyśpiewać drugą nagrodę 
ex aequo w kategorii II 16-30 lat., utworami 
„Tańczące Eurydyki” Anny German oraz 
„Jeszcze się tam żagiel bieli” Alicji Majew-
skiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu 
sukcesów wokalnych.

Ośrodek Kultury w Serocku

XII Przegląd Amatorskiej Twórczości
Miasta i Gminy Serock - teatry

20 kwietnia na scenie Ośrodka Kultu-

ry w Serocku zaprezentowały się i zagrały 

teatry amatorskie z terenu miasta i gminy 

Serock.

Profesjonalne jury w składzie Bogumiła 

Stachurska, Wojciech Starostecki, Jacek Ja-

rzyna nie tylko oceniało spektakle, ale także 

dawało cenne wskazówki grupom i instruk-

torom, co do doboru scenariusza, gry ak-

torskiej, przestrzeni scenicznej, scenografii, 

oprawy muzycznej oraz reżyserii.

W ramach tegorocznego przeglądu za-
prezentowały się:

- Młodzieżowa Grupa Teatralna pod 
kierunkiem Ewy Sokół-Malesza oraz Grupa 
Teatralna Remiza pod kierunkiem Anny Kut-
kowskiej z Ośrodka Kultury w Serocku

- Dzieci Pana Astronoma pod kierun-
kiem Anny Kutkowskiej ze Szkoły Podstawo-
wej w Serocku

- Krasnoludki  pod kierunkiem Magdale-
ny Pomaskiej, Gabrieli Kłosowskiej z Samo-
rządowego Przedszkola im. Krasnala Hałaba-
ły w Serocku

- Czary - Mary 3 pod Kierunkiem Ewy 
Bella-Więcka oraz  Szansa  pod kierunkiem 
Małgorzaty Bawor z Zespołu Szkolno Przed-
szkolnego w Woli Kiełpińskiej

- Koło Miłośników Poezji i Teatru pod 
kierunkiem Elżbiety Galuhn z Gimnazjum 
w Serocku.

Spośród ww. grup jury postanowiło 
wyróżnić: Młodzieżową Grupę Teatralną 
w spektaklu pt. „Mama nic”, Grupę Teatralną 
Remiza w spektaklu pt. „Igraszki z Diabłem” 
oraz grupę teatralną Krasnoludki w spektaklu 
pt. „Królewna Gburka”. 

Zuzia MisiuraJulia Pawlak, Paulina Śledziewska, 
Kasia Lipska Ola Kuzawińska

Joanna Tomaszewska

Beata Bilińska

Czary - Mary 3 Dzieci Pana Astronoma

Grupa Teatralna Remiza

Grupa Teatralna Szansa Młodzieżowa Grupa Teatralna Ośrodka Kultury w Serocku

Koło Miłośników Teatru i Poezji
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„Królewiec – piękno miasta, którego nie ma”

„Wszystko, co piękne jest, przemija (…) 
szlachetne miasta, ras przypływy, siwe pary-
że, czy marsylie żółtawe prędko trzeba że-
gnać” – trudno nie zgodzić się z Grzegorzem 
Turnauem, przeglądając na kartach historii 
opowieści o miastach i krainach, które nie-
gdyś cieszyły się świetnością, a dziś już nie 
istnieją. Jednym z takich miast jest Królewiec 
– słynny dziś przede wszystkim z legendarnej 
już bursztynowej komnaty, która najprawdo-
podobniej podczas drugiej wojny światowej 
została wywieziona i ukryta. 

15 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku odbył się wernisaż wy-
stawy „Królewiec – piękno miasta, którego 
nie ma”. Wystawa fotografii dawnego miasta 

– które dziś funkcjonuje pod nazwą Kalinin-
grad – sprowadzone przez Marka Gołkow-
skiego – Konsula Generalnego Rzeczypospo-
litej Polskiej w Kaliningradzie wzbogacona 
została o akwarele i rysunki Królewca autor-
stwa Stanisława Witolda Bieniasa – malarza, 

Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym
 „Jezioro Zegrzyńskie w zimowym obiektywie”

4 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku miało miejsce wręcze-
nie nagród w konkursie fotograficznym 
„Jezioro Zegrzyńskie w zimowym obiek-

tywie”. Nagrody i podziękowania za udział 
w konkursie wręczyli Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki oraz 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospo-

darki Wodnej w Warszawie Leszek Bagiń-
ski. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy za udział w przed-
sięwzięciu.

Nie od dziś wiadomo, że językiem, sło-
wami, wyrażeniami można się bawić. Jedną
z takich zabaw są palindromy. Przedstawiamy 
Tadeusza Morawskiego najbardziej znanego 
twórcę palindromów w Polsce.

Panie profesorze zajmuje się Pan two-
rzeniem palindromów, czy mógłby Pan  
krótko opisać czym one są?

Wiele zabaw słownych wymyślili starożyt-
ni Grecy. I tak anagramy polegają na przesta-
wianiu kolejności liter, metagramy różnią się 
tylko jedną literą, a pangramy mają wszystkie 
litery alfabetu użyte jeden raz. Nazwy tych 
zabaw nawiązują do greckiego słowa gram-
ma, czyli litera. Królem zabaw słowami jest 
palindrom. Można go tak samo czytać wprost 
i wspak. Palindromy miały dawniej znaczenie 
magiczne, religijne. Dziś to tylko intelektual-
na zabawa słowna.

Innymi słowy palindromy, to zabawy 
słowne, które mają na celu pokazanie jakim 
pięknym językiem jest nasz język polski, 
czyż nie?

Palindromy pokazują ogromne bogactwo 
naszego języka. W ubiegłym wieku tworzyli je 
m.in. poeci Julian Tuwim i Stanisław Barań-
czak. Oto przykład utworu z książki Tuwima 
„Pegaz dęba”: popija rum as, samuraj i pop.

Skąd u Pana wzięła się pasja do palin-
dromów i myśl zajęcia się właśnie tym? Kto 
Pana inspirował?

Dziesięć lat temu przypadkowo zauważy-
łem, że z niezwykłą łatwością mogę tworzyć 
palindromy. Oto napisane wtedy utwory do-
tyczące życia rodzinnego i duchowego:

co ma tata – moc
co mi dała mama – ład i moc

co mi dał duch – cud, ład i moc
Pracuję na Politechnice Warszawskiej. 

Stąd do Biblioteki Narodowej kilkaset me-
trów, a tam już czekają na nas wszystkie książ-
ki. Jestem hobbystą - samoukiem.

Obecnie jest Pan czołowym  twórcą 
i popularyzatorem palindromów, napisał 
pan wiele książek, ale czy odkąd zaczął się 
Pan tym zajmować na poważnie, widzi Pan 
większe zainteresowanie tą dziedziną wśród 
Polaków?

W 2005 roku utworzyłem stronę www.
palindromy.pl oraz napisałem swą pierwszą 
książkę z palindromami. Moje palindromy są 
w ponad 20 książkach, wymienię przykłado-
we ich tytuły. Są one palindromami:

który od kilkunastu lat współpracuje z Urzę-
dem Miasta i Gminy w Serocku. 

Wystawa zabrała zgromadzonych na werni-
sażu gości w krótką, refleksyjną podróż do tego 
pięknego miasta. Miasta, którego już nie ma.

Zapraszamy do oglądania - 
ekspozycja potrwa do 5 maja 2013 r. 

Królewiec – to dawne miasto – założone 
w 1255 roku przez Zakon Kawalerów Mieczowych. 
Niezwykle barwne, pełne gotyckich zamków, dwo-
rów i pałaców. Wraz z Gdańskiem i Elblągiem Kró-
lewiec miał ogromny wpływ na rozwój gospodarczy 
dawnej Polski. Swoim bogactwem i dynamizmem 
górował nad całą pruską krainą.

Po II wojnie światowej, która niemal doszczęt-
nie zniszczyła miasto, Królewiec został włączony 
do ZSRR, rok później zmieniono jego nazwę na 
Kaliningrad. I choć po wojnie miasto udało się od-
budować, piękne budowle, ze słynną bursztynową 
komnatą i wyjątkową atmosferą odeszły w zapo-
mnienie. 

Tadeusz Morawski - palindromy

Wór mrów
A guru ruga

A kilku tu klika
Elf układał kufle

Zagwiżdż i w gaz!
Zainteresowanie palindromami w ostat-

nich latach bardzo wzrosło, o czym świadczą 
bardzo liczne przysyłane mi utwory, które 
umieszczam w dziale „nadesłane” mojej stro-
ny internetowej.

Jest Pan twórcą najdłuższego na świecie 
palindromu i najdłuższego wiersza-palin-
dromu, musi Pan być dumny z tego że do-
ceniono Pańską ciężką pracę?

Na stronie www.palindromy.pl umieściłem 
najdłuższy na świecie palindrom (33 tys. liter) 
ale bardziej cenię najdłuższy rymowany wiersz-
-palindrom (7300 liter). Rymowane utwory, 
które w całości można czytać wspak i to samo 
wyjdzie – to zjawisko bardzo niezwykłe. Nie 
spotkałem takich utworów w innych językach.

Pana stronę internetową odwiedza, 
mimo bardzo specyficznej tematyki, bar-
dzo wiele osób. Chyba motywuje to Pana do 
dalszej pracy? 

Strona internetowa ma bardzo wiele wywo-
łań. Od początku tego roku tylko z USA było już 
200 tysięcy wywołań. To pokazuje, jak zabawa 
w palindromy pomaga Polakom na obczyźnie 
podtrzymać więzi z ojczystym językiem.

Oprócz zajmowania się palindromami  
jest Pan także profesorem elektroniki. Jak 
udaje się panu łączyć te dwie różne dziedzi-
ny w swoim życiu?

Wciąż pracuję na Politechnice, rok temu 
wypromowałem 22. doktora oraz zostałem 
współautorem kolejnej monografii. Prowa-
dzę wykłady i seminaria. Mam jednak 73 lata, 
technika pędzi do przodu, a ja powoli prze-
suwam się w stronę lingwistycznych igraszek.

Daje Pan wiele wykładów w różnych 
środowiskach zarówno w towarzystwie na-
ukowym , na uniwersytetach ale także w bi-
bliotekach  i szkołach  dla dzieci oraz audy-
cjach radiowych i telewizyjnych. Czy czuje 
się Pan spełniony przekazując i zarażając 
swoją pasją innych?

Popularyzując zabawy słowne doczeka-
łem się audycji radiowych i telewizyjnych 
oraz wielu publikacji w pismach, nawet w no-
wojorskim Superexpressie. Dla mnie jako 
twórcy najważniejsze są jednak kontakty na 
żywo. Miałem ok. 200 wykładów, moimi słu-
chaczami byli zarówno znani profesorowie 
poloniści, jak i małe dzieci ze szkół podsta-
wowych. Żywa i bardzo pozytywna reakcja 
słuchaczy daje mi wiele satysfakcji.

Czytelnicy zapewne zastanawiają się 
skąd temat palindromów w naszym mie-
sięczniku. Proszę powiedzieć ,w jaki sposób 
związany jest  Pan z gminą Serock.

Lubię Serock. Miasto bardzo zadbane, oko-
lice piękne. Marzy mi się, że kiedyś jakaś nowa 
uliczka dostanie nazwę ul.Palindromów. Byłoby 
ładnie i oryginalnie. W Nowej Wsi koło Serocka 
mam mały domek. Piękne otoczenie, miejscowi 
mieszkańcy bardzo uczynni, chętni do bezin-
teresownej pomocy. Założyłem tu Muzeum 
Palindromów. Na ścianach mnóstwo tabliczek 
z palindromami i przysłane mi różne grafiki. Na 
półkach książki znanych osób, poetów, pisarzy. 
Znaleźć tu można dedykacje Wisławy Szym-
borskiej, Stanisława Tyma, Jerzego Bralczyka 
i wielu innych miłośników zabaw słownych. Za-
praszam, zwiedzamy muzeum nieodpłatnie, po 
mailowym (T.Morawski@ire.pw.edu.pl) umó-
wieniu się. Każdy zwiedzający wychodzi obda-
rowany moją książką. Dla zachęty przytoczę na 
koniec kilka wybranych palindromów:

ilu beczy z cebuli?
może jeż łże jeżom?

tu armata – a tam raut
a kto kota ma - to kotka

A może uda się Panu stworzyć jakiś pa-
lindrom o Serocku?

Wyobraźmy sobie wielki retro - psi targ, na 
którym spotkać można wszystko - bat, kaszę, 
mak, kaloryfer CO, but, piwo porter :

retro psi targ. a tu bat z serocka, manna, 
mak, co, reszta buta. gratis porter.

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę 
Panu by dalej rozwijał swoją pasję i przeka-
zywał ją innym.

Paweł Wiewióra
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20.04.2013 r. (sobota) odbył się piknik 
sportowo-rekreacyjny inaugurujący obcho-
dy 60-lecia działalności klubu pod egidą 
Sokół Serock. Oficjalnego otwarcia dokonali 
dyrektor OSiR Piotr Mulik, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, 
zastępca burmistrza Józef Zając oraz prezes 
klubu Artur Borkowski. Nastąpiło przekaza-
nie nowych kompletów sportowych a sym-
boliczne koszulki odebrali kapitanowie dru-
żyn - seniorów - Tomasz Luks, UKS Sokół 
Serock - Rafał Choszcz oraz Juniorów młod-
szych – Łukasz Karpik. Początek meczu 
uświetnił występ grupy tanecznej z Ośrodka 

Kultury - EFEKT. Podziękowania dla Kasi 
Sobieckiej Tomporowskiej za przygotowania 
dziewcząt do występu.

O godzinie 11:00 odbył się mecz senio-
rów, podopiecznych Arkadiusza Siemińskie-
go: Sokół OSiR Serock - Olimpia Warszawa 
1:3 (0:1). Bramka - Grzegorz Oktaba.

Kolejny mecz odbył się o godzinie 14:00 
UKS Sokół Serock – Bug Wyszków 3:4. Bram-
ki: Jakub Sawicki, Rafał Choszcz, Piotr Guzek

Juniorzy na koniec rozegrali swoje spo-
tkanie o godz.16:30. Sokół OSiR Serock – Hu-
ragan Wołomin 1:4. Bramka - Kamil Ugo-
dziński.

W przerwach meczy odbywało się loso-
wanie 10 szczęśliwców spośród 60 rozdanych 
na każdy mecz biletów. Wylosowane osoby 
brały udział w konkursie rzutów karnych.

I tu kolejne podziękowania dla Aleksan-
dra Gizińskiego z drużyny młodzików za 
wzorową postawę i pomoc w przeprowadze-
niu konkursów. Uczestnicy otrzymali nowe 
okolicznościowe gadżety klubowe.

Dodatkową atrakcją było malowanie twa-
rzy oraz catering z pysznymi grillowymi przy-
smakami (od firmy Janusza Rogozińskiego).

Składamy jeszcze raz podziękowania 
wszystkim wolontariuszom.

OSiR

Inauguracja obchodów działalności klubu
pod egidą Sokół Serock
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NOWE POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE NA TRASIE DĘBE - ZEGRZE
       Burmistrz Miasta i Gminy  Serock informuje, że w związku z rezygnacją przewoźnika z obsługi linii komunikacyjnej 
na trasie Dębe – Zegrze, podjął decyzję, iż z dniem 2 kwietnia 2013 r. na powyższym odcinku zostanie uruchomiona 
komunikacja zastępcza.

 Mam nadzieję, że uruchomienie dodatkowej linii komunikacji lokalnej ułatwi Państwu dojazd do przystanków 
usytuowanych na trasie Warszawa-Pułtusk. 
 Jednocześnie informuję, że czynię starania w celu zainteresowania innych przewoźników uruchomieniem 
komunikacji na tej trasie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

PRZYSTANEK D D D D D D D D D D D PRZYSTANEK D D D D D D D D D D D
Serock ul. Pułtuska Sala wid 04:30 Serock ul. Pułtuska park 06:10 12:00 13:40 15:30 16:55 17:45 19:15
Serock ul. Zakroczymska 04:31 Serock Ośrodek Zdrowia 06:11 12:01 - 15:31 - 17:46 -
Karolino 04:34 Serock Cmentarz - - 13:41 - 16:56 - 19:16
Szadki Skrz. 04:36 Serock ul. Norwida 06:13 12:04 13:43 15:34 16:58 17:49 19:18
Wola Kiełpińska 04:37 Serock ul.Radziwiłła rondo 06:15 12:06 13:44 15:36 16:59 17:51 19:19
Bolesławowo 04:41 Stasi Las 06:25 12:16 13:45 15:46 17:00 18:01 19:20
Dębe rondo 04:43 Jadwisin 06:27 12:18 13:46 15:48 17:01 18:03 19:21
Dębe 04:45 05:45 06:15 06:45 07:09 10:39 14:20 15:20 16:39 19:54 Borowa Góra 06:28 12:19 13:47 15:49 17:02 18:04 19:22
Izbica ul.Wiejska 04:46 05:46 06:16 06:46 07:10 10:40 14:21 15:21 16:40 19:55 Zegrze JW 06:30 12:21 13:49 15:51 17:04 18:06 19:24
Izbica 04:47 05:47 06:17 06:47 07:11 10:41 14:22 15:22 16:41 19:56 Zegrze Osiedle 06:32 12:23 13:51 15:53 - 18:08 -
Izbica II 04:48 05:48 06:18 06:48 07:12 10:42 14:23 15:23 16:42 19:57 Zegrze Osiedle 06:32 12:23 13:55 15:53 - 18:08 -
Jachranka Warszawianka 04:49 05:49 06:19 06:49 07:13 10:43 14:24 15:24 16:43 19:58 Zegrze JW 05:00 06:00 06:30 - - 13:57 15:00 - 17:10 - 19:30
Jachranka  GUS 04:51 05:51 06:21 06:51 07:15 10:45 14:26 15:26 16:45 20:00 Zegrze 05:01 06:01 06:31 06:35 12:26 - 15:01 15:56 17:11 18:11 19:31
Jachranka  MPWiK 04:52 05:52 06:22 06:52 07:16 10:46 14:27 15:27 16:46 20:01 Dosin 05:03 06:03 06:33 06:37 12:28 13:59 15:03 15:58 17:13 18:13 19:33
Skubianka 04:53 05:53 06:23 06:53 07:17 10:47 14:28 15:28 16:47 20:02 Skubianka 05:04 06:04 06:34 06:38 12:29 14:00 15:04 15:59 17:14 18:14 19:34
Dosin 04:54 05:54 06:24 06:54 07:18 10:48 14:29 15:29 16:48 20:03 Jachranka  MPWiK 05:05 06:05 06:35 06:39 12:30 14:01 15:05 16:00 17:15 18:15 19:35
Zegrze 04:56 05:56 06:26 - - - 14:31 15:31 - - Jachranka  GUS 05:06 06:06 06:36 06:40 12:31 14:02 15:06 16:01 17:16 18:16 19:36
Zegrze JW 04:57 05:57 06:27 06:56 07:20 10:50 14:32 15:32 16:50 20:05 Jachranka Warszawianka 05:08 06:08 06:38 06:42 12:33 14:04 15:08 16:03 17:18 18:18 19:38
Zegrze Osiedle 06:58 07:23 10:53 16:53 20:08 Izbica II 05:09 06:09 06:39 06:43 12:34 14:05 15:09 16:04 17:19 18:19 19:39
Zegrze Osiedle 07:05 07:23 10:53 16:53 20:08 Izbica 05:10 06:10 06:40 06:44 12:35 14:06 15:10 16:05 17:20 18:20 19:40
Zegrze JW 07:07 07:25 10:55 15:45 16:55 20:10 Izbica ul.Wiejska 05:11 06:11 06:41 06:45 12:36 14:07 15:11 16:06 17:21 18:21 19:41
Borowa Góra 07:09 07:27 10:57 15:47 16:57 20:12 Dębe 05:12 06:12 06:42 06:46 12:37 14:08 15:12 16:07 17:22 18:22 19:42
Jadwisin 07:10 07:28 10:58 15:48 16:58 20:13 Dębe rondo 17:24 19:44
Stasi Las 07:11 07:30 11:00 15:49 17:00 20:15 Bolesławowo 17:26 19:46
Serock ul.Radziwiłła rondo 07:13 07:41 11:11 15:51 17:11 20:26 Wola Kiełpińska 17:30 19:50
Serock ul. Norwida 07:14 07:43 11:13 15:52 17:13 20:28 Szadki Skrz. 17:31 19:51
Serock Cmentarz 07:16 - - 15:54 - - Karolino 17:33 19:53
Serock Ośrodek Zdrowia - 07:46 11:16 - 17:16 20:31 Serock ul. Zakroczymska 17:36 19:56
Serock ul. Pułtuska park 07:17 07:47 11:17 15:55 17:17 20:32 Serock ul. Pułtuska Sala wid 17:37 19:57
D - Kursuje od poniedziału do piątku w dni robocze    (-) - brak przystanku na trasie

Komunikacja lokalna na trasie Dębe - Zegrze

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
na trasie Serock - SKM Legionowo - Serock

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że z dniem 15 kwietnia 2013 roku
zostaje uruchomiona pilotażowa linia komunikacyjna na trasie Serock - SKM Legionowo. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.serock.pl 

PRZYSTANEK D D D D D D D D PRZYSTANEK D D D D D D D D
Serock ul. Pułtuska Sala wid.05:30 06:30 07:30 08:30 14:00 15:00 16:00 17:00 Legionowo SKM (PKP) 06:00 07:00 08:00 09:00 14:30 15:30 16:30 17:30
Serock Cmentarz 05:31 06:31 07:31 08:31 14:01 15:01 16:01 17:01 Legionowo Rynek 01 06:01 07:01 08:01 09:01 14:31 15:31 16:31 17:31
Serock ul. Norwida 05:33 06:33 07:33 08:33 14:03 15:03 16:03 17:03 Legionowo Sielankowa 04 06:02 07:02 08:02 09:02 14:32 15:32 16:32 17:32
Serock ul. Radziwiłła Rondo 05:34 06:34 07:34 08:34 14:04 15:04 16:04 17:04 Legionowo Zegrzyńska 02 06:03 07:03 08:03 09:03 14:33 15:33 16:33 17:33
Stasi Las 05:35 06:35 07:35 08:35 14:05 15:05 16:05 17:05 Legionowo Zegrzyńska 01 - - - - - - - -
Jadwisin 05:36 06:36 07:36 08:36 14:06 15:06 16:06 17:06 L-wo ul. Ze-ska Os. Piaski 01/0206:04 07:04 08:04 09:04 14:34 15:34 16:34 17:34
Borowa Góra 05:37 06:37 07:37 08:36 14:07 15:07 16:07 17:07 Michałów Reginów ul. Wolska 06:06 07:06 08:06 09:06 14:36 15:36 16:36 17:36
Zegrze JW 05:39 06:39 07:39 08:39 14:09 15:09 16:09 17:09 Michałów Reginów 06:07 07:07 08:07 09:07 14:37 15:37 16:37 17:37
Zegrze Osiedle 05:41 06:41 07:41 08:41 14:11 15:11 16:1 1 17:11 Michałów Reginów ul. Skośna 06:08 07:08 08:08 09:08 14:38 15:38 16:38 17:38
Zegrze Południowe 05:44 06:44 07:44 08:44 14:14 15:14 16:14 17:14 Michałów Reginów Cegielnia 06:09 07:09 08:09 09:09 14:39 15:39 16:39 17:39
Michałów Reginów Cegielnia 05:47 06:47 07:47 08:47 14:17 15:17 16:17 17:17 Zegrze Południowe 06:12 07:12 08:12 09:12 14:42 15:42 16:42 17:42
Michałów Reginów ul. Skośna 05:48 06:48 07:48 08:48 14:18 15:18 16:18 17:18 Zegrze Osiedle 06:15 07:15 08:15 09:15 14:45 15:45 16:45 17:45
Michałów Reginów 05:49 06:49 07:49 08:49 14:19 15:19 16:19 17:19 Zegrze JW 06:17 07:17 08:17 09:17 14:47 15:47 16:47 17:47
Michałów Reginów ul. Wolska 05:50 06:50 07:50 08:50 14:20 15:20 16:20 17:20 Borowa Góra 06:19 07:19 08:19 09:19 14:49 15:49 16:49 17:49
L-wo ul. Ze-ska Os. Piaski 01/0205:52 06:52 07:52 08:52 14:22 15:22 16:22 17:22 Jadwisin 06:20 07:20 08:20 09:20 14:50 15:50 16:50 17:50
Legionowo Zegrzyńska 01 05:53 06:53 07:53 08:53 14:23 15:23 16:23 17:23 Stasi Las 06:21 07:21 08:21 09:21 14:51 15:51 16:51 17:51
Legionowo Zegrzyńska 02 - - - - - - - - Serock ul. Radziwiłła Rondo 06:22 07:22 08:22 09:22 14:52 15:52 16:52 17:52
Legionowo Sielankowa 04 05:54 06:54 07:54 08:54 14:24 15:24 16:24 17:24 Serock ul. Norwida 06:23 07:23 08:23 09:23 14:53 15:53 16:53 17:53
Legionowo Rynek 01 05:55 06:55 07:55 08:55 14:25 15:25 16:25 17:25 Serock Cmentarz 06:25 07:25 08:25 09:25 14:55 15:55 16:55 17:55
Legionowo SKM (PKP) 05:56 06:56 07:56 08:56 14:26 15:26 16:26 17:26 Serock ul. Pułtuska Park 06:26 07:26 08:26 09:26 14:56 15:56 16:56 17:56
D - Kursuje od poniedziału do piątku w dni robocze    (-) - brak przystanku na trasie

Komunikacja na trasie Serock - Legionowo SKM

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
na trasie Dębe - Zegrze

na trasie Serock - SKM Legionowo - Serock

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
na trasie Serock - SKM Legionowo - Serock

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że z dniem 15 kwietnia 2013 roku
zostaje uruchomiona pilotażowa linia komunikacyjna na trasie Serock - SKM Legionowo. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.serock.pl 

PRZYSTANEK D D D D D D D D PRZYSTANEK D D D D D D D D
Serock ul. Pułtuska Sala wid.05:30 06:30 07:30 08:30 14:00 15:00 16:00 17:00 Legionowo SKM (PKP) 06:00 07:00 08:00 09:00 14:30 15:30 16:30 17:30
Serock Cmentarz 05:31 06:31 07:31 08:31 14:01 15:01 16:01 17:01 Legionowo Rynek 01 06:01 07:01 08:01 09:01 14:31 15:31 16:31 17:31
Serock ul. Norwida 05:33 06:33 07:33 08:33 14:03 15:03 16:03 17:03 Legionowo Sielankowa 04 06:02 07:02 08:02 09:02 14:32 15:32 16:32 17:32
Serock ul. Radziwiłła Rondo 05:34 06:34 07:34 08:34 14:04 15:04 16:04 17:04 Legionowo Zegrzyńska 02 06:03 07:03 08:03 09:03 14:33 15:33 16:33 17:33
Stasi Las 05:35 06:35 07:35 08:35 14:05 15:05 16:05 17:05 Legionowo Zegrzyńska 01 - - - - - - - -
Jadwisin 05:36 06:36 07:36 08:36 14:06 15:06 16:06 17:06 L-wo ul. Ze-ska Os. Piaski 01/0206:04 07:04 08:04 09:04 14:34 15:34 16:34 17:34
Borowa Góra 05:37 06:37 07:37 08:36 14:07 15:07 16:07 17:07 Michałów Reginów ul. Wolska 06:06 07:06 08:06 09:06 14:36 15:36 16:36 17:36
Zegrze JW 05:39 06:39 07:39 08:39 14:09 15:09 16:09 17:09 Michałów Reginów 06:07 07:07 08:07 09:07 14:37 15:37 16:37 17:37
Zegrze Osiedle 05:41 06:41 07:41 08:41 14:11 15:11 16:1 1 17:11 Michałów Reginów ul. Skośna 06:08 07:08 08:08 09:08 14:38 15:38 16:38 17:38
Zegrze Południowe 05:44 06:44 07:44 08:44 14:14 15:14 16:14 17:14 Michałów Reginów Cegielnia 06:09 07:09 08:09 09:09 14:39 15:39 16:39 17:39
Michałów Reginów Cegielnia 05:47 06:47 07:47 08:47 14:17 15:17 16:17 17:17 Zegrze Południowe 06:12 07:12 08:12 09:12 14:42 15:42 16:42 17:42
Michałów Reginów ul. Skośna 05:48 06:48 07:48 08:48 14:18 15:18 16:18 17:18 Zegrze Osiedle 06:15 07:15 08:15 09:15 14:45 15:45 16:45 17:45
Michałów Reginów 05:49 06:49 07:49 08:49 14:19 15:19 16:19 17:19 Zegrze JW 06:17 07:17 08:17 09:17 14:47 15:47 16:47 17:47
Michałów Reginów ul. Wolska 05:50 06:50 07:50 08:50 14:20 15:20 16:20 17:20 Borowa Góra 06:19 07:19 08:19 09:19 14:49 15:49 16:49 17:49
L-wo ul. Ze-ska Os. Piaski 01/0205:52 06:52 07:52 08:52 14:22 15:22 16:22 17:22 Jadwisin 06:20 07:20 08:20 09:20 14:50 15:50 16:50 17:50
Legionowo Zegrzyńska 01 05:53 06:53 07:53 08:53 14:23 15:23 16:23 17:23 Stasi Las 06:21 07:21 08:21 09:21 14:51 15:51 16:51 17:51
Legionowo Zegrzyńska 02 - - - - - - - - Serock ul. Radziwiłła Rondo 06:22 07:22 08:22 09:22 14:52 15:52 16:52 17:52
Legionowo Sielankowa 04 05:54 06:54 07:54 08:54 14:24 15:24 16:24 17:24 Serock ul. Norwida 06:23 07:23 08:23 09:23 14:53 15:53 16:53 17:53
Legionowo Rynek 01 05:55 06:55 07:55 08:55 14:25 15:25 16:25 17:25 Serock Cmentarz 06:25 07:25 08:25 09:25 14:55 15:55 16:55 17:55
Legionowo SKM (PKP) 05:56 06:56 07:56 08:56 14:26 15:26 16:26 17:26 Serock ul. Pułtuska Park 06:26 07:26 08:26 09:26 14:56 15:56 16:56 17:56
D - Kursuje od poniedziału do piątku w dni robocze    (-) - brak przystanku na trasie

Komunikacja na trasie Serock - Legionowo SKM


