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URZĘDNICY O SWOJEJ PRACY

Pani BOŻENA KUCHARCZYK

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 Serocku 
pracuję od 1 czerwca 2011 roku na stanowisku 
kierownika Referatu Przygotowania i Realiza-
cji Inwestycji.

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

W referacie zatrudnionych jest 7 osób, zaj-
mujemy się jak sama nazwa wskazuje przygo-
towaniem wszystkich zadań inwestycyjnych do 
realizacji i ich wykonawstwem.

Do zadań Referatu należy również pozy-
skiwanie zewnętrznych  środków na finan-
sowanie zadań inwestycyjnych, nadzoro-
wanie funkcjonowania oświetlenia dróg na 
terenie miasta i gminy oraz wykonywanie 
zadań własnych w zakresie czynności po-
wierzonych przez zarządcę dróg gminnych 
(Burmistrza).

Co Pani lubi w swojej pracy? 
W swojej pracy lubię wszelkie wyzwania 

jakie stawia różnorodność prowadzonych za-
dań inwestycyjnych.

A co jest dla Pani trudne?
Lubię także trudności powstające pod-

czas prac projektowych jak i wykonawczych, 
trudno je wszystkie wymieniać  ale zawsze 
są wyzwaniem i dodatkowym bodźcem do 
pracy.

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

Po pracy w sezonie letnim żeglarstwo 
oczywiście nie wyczynowe a wręcz szuwaro-
we. Uwielbiam Mazury i każdą wolną chwilę 
staram się tam spędzać, na swojej łodzi. Zimą 
trwam w oczekiwaniu na ciepło, czytam, bie-
gam na biegówkach.

Co Pani lubi w Serocku?
W Serocku lubię ład i porządek oraz histo-

rię miasta i związane  z nią tradycje.

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

Agnieszka Woźniakowska
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Czerwiec przyniósł nam upragnione słoneczne dni. Upały, które towarzyszyły dru-
giej połowie miesiąca zaprosiły do Serocka wielu turystów, szukających wytchnienia na 
plaży miejskiej. Do odpoczynku zachęciła ich modernizowana plaża miejska  z nowymi 
elementami małej architektury i wyposażeniem sportowo-rekreacyjnym.

Od lipca zacznie funkcjonować nowy system odbioru odpadów komunalnych.  
O szczegółach dowiecie się Państwo z artykułu na ten temat. Ponadto w niniejszym 
numerze Informatora: relacje z przedsięwzięć gminnych, informacje o realizowanych 
inwestycjach, zaproszenia na najbliższe przedsięwzięcia, z których warto wyróżnić Mię-
dzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka” oraz Warsztaty rzemieślnicze na 
podgrodziu „To Barbarki robota”. 

Zapraszamy do lektury.
Redakcja 
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Aktualności Realizacja inwestycji w gminie Serock

DYŻURY
STRAŻY MIEJSKIEJ 

Informujemy, iż Komendant Straży 
Miejskiej w Serocku przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-
-18.00 oraz środę 10.00-12.00. w siedzibie 
Straży Miejskiej, pok. nr 22.

Sprawy nagłe, wymagające interwencji 
komendanta Straży Miejskiej poza dniem 
przyjęcia mieszkańców, prosimy zgłaszać tele-
fonicznie pod nr 22 782 72 92, 603-873-290.

WYKAZ STRAŻNIKÓW 
DZIELNICOWYCH

St. str. ANDRZEJ MIECIEK - osiedle 
Wojskowe Zegrze

St. str. PAWEŁ WIEWIÓRA - Jachranka, 
Jadwisin, Skubianka, , Izbica, Dębe, Ludwino 
Dębskie, Stanisławowo, Zabłocie, Guty, Bole-
sławowo

St. DANIEL BRĘGOSZEWSKI - Wola 
Kiełpińska, Wola Smolana, Szadki, Ludwi-
nowo Zegrzyńskie, Marynino, Karolino, Stasi 
Las, Borowa Góra, Dosin, Zalesie Borowe

St. str. BOGDAN DYTYNIAK - Serock
St. str. KRZYSZTOF MALINOWSKI - 

Wierzbica, Cupel, Łacha, Kania Nowa, Kania 
Polska, Gąsiorowo, Dębinki

KULTURALNY  LIPIEC

7 lipca (niedziela) - XXII Międzynarodo-
we Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka 
2013” - koncert galowy na rynku w Serocku

13 lipca (sobota) - 60-lat OSP Stanisławo-
wo - festyn na  placu OSP w Stanisławowie

14 lipca (niedziela) - Koncert „Bez Ciebie” 
Anny Osmakowicz – Grodzisko Barbarka

27 lipca (sobota) - „Krzyśki” – festyn 
sportowo- rekreacyjny w Nowej Wsi

1. Rozpoczęła się budowa zatok par-
kingowych i chodników wraz z remontem 
istniejących chodników i zjazdów w pasach 
drogowych ulic Warszawskiej i Pułtuskiej 
w Serocku. Zatoki budowane będą: przy ulicy 
Warszawskiej na wysokości cmentarza gdzie 
powstanie 28 miejsc parkingowych, przy uli-
cy Pułtuskiej -  na wysokości apteki niedaleko 
wlotu ulicy Nasielskiej (12 miejsc parkingo-
wych) oraz przy osiedlu pomiędzy ulicą Chro-
brego, a stadionem (23 miejsca parkingowe). 
Nawierzchnia stanowisk dla zatok parkingo-
wych wykonana zostanie z kostki betonowej. 
Trawniki uzupełnione zostaną mieszanką 
nasion gatunków odpornych na przesuszenie 
i dobrze rosnących w cieniu, wsadzone będą 
również krzewy ozdobne.

2. W miejscowości Wierzbica zakończyły 
się roboty budowlane związane z zadaniem-
-doposażenie gminnego placu zabaw. Obiekt 
został zaopatrzony w takie urządzenia jak: 
biegacz jednostanowiskowy, wioślarz, dwie 
ławki poziome, orbitrek, huśtawka podwójna 
oraz wyciąg górny połączony z  wyciskaniem 
siedzącym. Wszystkie urządzenia posiadają 
certyfikat bezpieczeństwa, co gwarantuje jego 
stabilne użytkowanie.

Stra� Miejska w Serocku zaprasza 
wszystkich ch�tnych do udzia�u w II cyklu 

bezp�atnych szkole� z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej 

Szkolenie podstawowe 16 godz. 
Terminy: 29-30 czerwiec 2013 r.

13-14 lipiec 2013 r. 
   24-25 sierpie� 2013 r. 
  21-22 wrzesie� 2013 r. 

Szkolenie pediatryczne 10 godz. 
Terminy: 6 lipiec 2013 r. 

31 sierpie� 2013 r. 

Szkolenie zaawansowane 20 godz. 
Terminy: 27-28 lipiec 2013 r.

14-15 wrzesie� 2013 r.

Uczestnikom zapewniamy: materia�y szkoleniowe, gor�ce napoje. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu zaawansowym jest wzi�cie udzia�u w 
szkoleniu podstawowym. 

Szkolenia odb�d� si� w budynku Urz�du Miasta i Gminy w Serocku 

Ilo�� miejsc ograniczona. 

Zapisy pod numerami telefonu (22) 782-72-92 w godzinach     
16.00-20.00 lub osobi�cie w siedzibie Stra�y Miejskiej pokój nr.22

3. Trwają prace związane z zagospodaro-
waniem nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego wraz 
z pomostami w obrębie plaży. Ogólna po-
wierzchnia całego obiektu wynosi 10 000 m2. 
Dotychczas zdemontowano różnego rodzaju 
nawierzchnie, ogrodzenia i fundamenty. Po 
wyrównaniu terenu rozpoczęto budowę bo-
iska  do koszykówki o nawierzchni z trawy 
syntetycznej, odpornej na mróz i wysokie 
temperatury. Wykonany został pomost pływa-
jący o nawierzchni drewnianej, na pływakach 
polietylenowych, przymocowany stalowymi 

palami kotwicznymi. Pomost połączony jest 
z terenem przy pomocy trapu na stalowym 
wsporniku. Na terenie zbudowano drewniane 
kładki naziemne usytuowane do 30 cm ponad 
powierzchnią terenu, które mogą być wyko-
rzystane także jako siedziska, budowane są 
również kładki na filarach.  Na obiekcie rozpo-
częło się gospodarowanie roślinnością, zostały 
posadzone krzewy, pnącza i byliny.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

STAROSTA LEGIONOWSKI
zawiadamia, że w terminie od 24 czerwca 

2013 r. do 12 lipca 2013 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 
11 – pokój nr 401 (IV piętro), od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, zosta-
nie wyłożony do publicznego wglądu projekt 
operatu opisowo – kartograficznego dotyczący 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
gminy Serock (z wyłączeniem obrębów Gą-
siorowo, Kania Nowa, Kania Polska, Łacha, 
Nowa Wieś i Wierzbica).

Projekt operatu opisowo-kartograficzne-
go obejmuje: rejestr gruntów, rejestry/karto-

teki budynków, rejestry/kartoteki lokali oraz 
mapę ewidencyjną.

Każdy, czyjego interesu prawnego do-
tyczą dane ujawnione w projekcie operatu 
opisowo-kartograficznego, może w okre-
sie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać 
uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego 
prawa leży w interesie zainteresowanych, 
aby na tym etapie postępowania wyelimi-
nować ewentualne błędy i nieprawidło-
wości. Zainteresowane osoby proszone 
są o przybycie w oznaczonym terminie 
z dokumentami tożsamości, dokumentami 
potwierdzającymi prawo do gruntów oraz 

innymi dokumentami mogącymi mieć zna-
czenie w sprawie.

Niestawienie się w terminie i miejscu okre-
ślonym w niniejszym zawiadomieniu nie stano-
wi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów 
postępowania w sprawie modernizacji ewiden-
cji gruntów i budynków. Po upływie terminu 
wyłożenia, tj. 15 dni roboczych, projekt operatu 
opisowo-kartograficznego stanie się operatem 
ewidencji gruntów i budynków. Informacja 
o tym zostanie ogłoszona w dzienniku urzędo-
wym województwa mazowieckiego.

Z up. STAROSTY
Paweł Łukaszczuk  - Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu
operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji

gruntów i budynków

MALARSTWO
PAŃSTWA DYBOWSKICH

8 czerwca 2013 roku w ratuszu miejskim 
odbył się wernisaż wystawy Państwa Dybow-
skich. Wystawa pt. „Świadomość materii”, to 
już trzecie przedsięwzięcie artystów w Seroc-
ku, ale pierwsze ich wspólne. Autorzy grafik 
i obrazów opowiedzieli o swoim doświadcze-
niu artystycznym, o tym, co było inspiracją 
dla prezentowanych prac, rozmawiali ze zgro-
madzonymi gośćmi. 

Wystawę w holu ratusza będzie można 
oglądać do końca lipca. 

ZAPRASZAMY
NA WYSTAWĘ

Od 7 do 30 lipca zapraszamy na wy-
stawę „Przewodnicy dusz - portrety sza-
manów tuwińskich” autorstwa Marty Ro-
solskiej. Wystawa objęta jest patronatem 
National Georaphic. 
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Już obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Serock obszar C (obręby: 13, 14, 15)

W dniu 17 czerwca 2012 r. zaczął obo-
wiązywać miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock obszar C, obej-
mujący obręby ewidencyjne nr 13, 14 i 15. 

Plan został uchwalony uchwałą nr 309/
XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 27.03.2013 r. a ogłoszony w dzienniku 
urzędowym w dniu 17.05.2013 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Z 2013 r. poz. 5667). 

Zmiana obowiązującego dotychczas 
planu podyktowana była przede  wszystkim 

potrzebą zwiększenia możliwości inwesty-
cyjnych obszaru graniczących z obwodnicą 
w zakresie dostosowanym do występujących 
potrzeb społeczności lokalnej miasta i inwe-
storów zewnętrznych,  jak również określe-
niem nowej polityki przestrzennej wynika-
jącej ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Serock przyjętego uchwałą nr 392/
XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
31 sierpnia 2009 r. 

Zgodnie z ustaleniami tego dokumentu 
tereny na obszarze planu wyznacza się pod 
realizację funkcji: mieszkaniowej, usługowej 
i działalności gospodarczej.

Plan dostępny jest na stronie inter-
netowej gminy www.miasto.serock.pl  
w zakładce – o gminie - planowanie prze-
strzenne.

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zapra-
sza przedsiębiorców prowadzących działal-
ność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy 
Serock do wsparcia programu skierowanego 
do rodzin wielodzietnych Serocka Karta Du-
żej Rodziny 3+.

Niemal każdy z nas dostrzega jak z jednej 
strony obniża się poziom życia obywateli, zaś 
z drugiej strony brak jest w polityce społecz-
nej państwa rozwiązań systemowych  służą-
cych ochronie najuboższych.

Z mojej inicjatywy w ubiegłym roku 
wdrożono program Serocka Karta Dużej 
Rodziny 3+, który zawiera pakiet działań 
osłonowych mających przynajmniej w czę-
ści  pomóc rodzinom wielodzietnym z te-
renu naszej gminy. Rodziny wielodzietne są 
tą grupą społeczną, jaka boryka się z bardzo 
wieloma problemami finansowymi i życio-

wymi związanymi z utrzymaniem i wycho-
waniem dzieci. 

W ramach tego programu rodziny wielo-
dzietne mają możliwość skorzystania z dodat-
kowych świadczeń pieniężnych  i ulg w opła-
tach za czynsz mieszkaniowy, wodę, pobyt 
dziecka w przedszkolu oraz udział w impre-
zach i zajęciach organizowanych przez Ośro-
dek Kultury i Ośrodek Sportu. 

W tym miejscu zwracam się do Państwa 
o włączenie się w pomoc rodzinom wielodziet-
nym. Pomoc ta dotyczyłaby przyznania zade-
klarowanej ulgi  przy  korzystaniu z wybranych 
usług przez te rodziny. Przyznając ulgę również 
Państwo jako podmiot działalności gospodar-
czej włączycie się w pomoc dla rodzin wielo-
dzietnych, a przy tym   będziecie mogli odnieść 
konkretne korzyści - zyskacie nowych klientów, 
którzy dotąd ze względu na ograniczone środki 

finansowe nie korzystali z tych usług. Informa-
cja o firmach, które włączą się do programu Se-
rocka Karta Dużej Rodziny 3+ będzie zamiesz-
czona na stronie internetowej miasta i gminy, 
co również przyczyni się do  promocji firmy.

Wyrażam nadzieję, że zyskam w Państwa 
firmie partnera w realizacji przedsięwzięcia, 
jakim jest program Serocka Karta Dużej Ro-
dziny 3+. 

 Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy

Sylwester Sokolnicki

Deklaracja przystąpienia do programu 
dostępna jest na stronie internetowej Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Serocku www.ops.
serock.pl w zakładce Pomoc Społeczna - pro-
gramy osłonowe - Serocka Karta Dużej Ro-
dziny 3+ - załącznik Nr 4. 

Serocka Karta Dużej Rodziny 3+

Od 4 do 10 czerwca w Serocku – w ramach wakacyjnej wymiany międzynarodowej przeby-
wała grupa dzieci z litewskiej Ignaliny. 7 czerwca - 40 – osobowa grupa spotkała się w ratuszu 
z zastępcą burmistrza Józefem Zającem, który opowiedział gościom o Serocku. W ramach po-
bytu młodzież odwiedziła Warszawę, Pułtusk, spędziła czas w Serocku oraz w Jadwisinie, gdzie 
była zakwaterowana. W tym samym czasie młodzież z gminy Serock przebywała w Ignalinie. 

Nowe zasady na nasze odpady
Coraz większymi krokami zbliżamy się 

do uruchomienia w naszej gminie nowego 
systemu odbierania odpadów komunalnych. 
Nowy system zacznie obowiązywać już od 
1 lipca 2013 roku. Jesteśmy jedną z niewielu 
gmin w województwie mazowieckim, która 
jest przygotowana do wdrożenia nowego syste-
mu. Już w marcu po rozstrzygnięciu przetargu, 
podpisaliśmy umowę z przedsiębiorcą, który 
będzie odbierał i zagospodarowywał zgodnie 
z przepisami odpady pochodzące z gminy Se-
rock. Opracowane zostały już harmonogramy 
odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, 
z którym mogą się Państwo zapoznać na naszej 
stronie internetowej. Dodatkowo harmonogra-
my trafią do Państwa w formie papierowej łącz-
nie z informacją, o indywidualnym numerze 
konta, na który będzie należało wpłacać opłatę 
za gospodarowanie odpadami oraz informacją 
o prawidłowym sposobie segregacji odpadów. 
Informacje te będą rozsyłane od początku lipca 
do wszystkich, którzy złożyli deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Przypomnijmy:
1. Do 30 kwietnia 2013 wszyscy właścicie-

le 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 nie-
ruchomości nowo zamieszkanych, deklarację 
o wysokości opłaty należy składać w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieru-
chomości pierwszego mieszkańca.

2. Właściciele nieruchomości zobo-
wiązani są do wyposażenia nieruchomości 
w pojemnik na odpady. Zgodnie z regula-
minem utrzymania czystości i porządku 
w gminie pojemniki muszą być wykonane 
z materiału zapewniającego trwałość, wypo-
sażone w szczelnie zamykaną pokrywę oraz 
na kółkach, przystosowane do opróżniania 
sprzętem specjalistycznym. Pojemniki uży-
wane w dostępnych cenach można odkupić 
od firm, z którymi mieli Państwo podpisane 
umowy na odbieranie odpadów. 

3. Jeśli Państwo jako właściciele nierucho-
mości, na których zamieszkują mieszkańcy 
nie rozwiązali jeszcze dotychczasowej umowy 
należy ją niezwłocznie rozwiązać, tak aby prze-
stała obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 
roku. Po tym terminie, wszyscy właściciele 
nieruchomości, na których zamieszkują miesz-
kańcy będą mieli obowiązek wnosić opłatę na 
rzecz gminy, co nie oznacza, iż automatycznie 
wygasną umowy z dotychczasową firmą!

4. Worki na selektywna zbiórkę odpadów, 

Ważne przed 1 lipca 2013r.  
Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Serock

Z obowiązujących przepisów prawa 
wynika, iż będąc właścicielem posesji (nie-
ruchomości zabudowanej) jesteśmy zobo-
wiązani do oznakowania posesji stosownym 
numerem. Numer taki musi być umieszczony 
w widocznym miejscu (np. bezpośrednio na 
budynku, na furtce, bramie wjazdowej) oraz 
oświetlony w taki sposób, aby był widoczny 
z ulicy, przy której posesja jest położona. 
Oznakowanie posesji pozwoli na sprawne 
funkcjonowanie nowego sytemu odbioru 
odpadów od 1 lipca oraz umożliwi odbiór 
odpadów z Państwa posesji.

Ważne
oznakowanie
posesji

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 papier 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.

Wszelkie informacje na temat nowego 
systemu odbierania odpadów komunalnych 
znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.serock.pl w zakładce „Nowe zasa-
dy na nasze odpady” i na stronie Miejsko 
– Gminnego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Serocku oraz uzyskają bezpośred-
nio w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
i Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodar-
ki Komunalnej w Serocku. 

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa 

Goście z Ignaliny w ratuszu

W dniu 24 czerwca 2013 r. odbyła się 
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Seroc-
ku, sesja niezwykle ważna, na której Bur-
mistrz Sylwester Sokolnicki otrzymał ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2012 r.

Przyjęty uchwałą Nr 166/XVII/2011 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 
2011r. budżet po uwzględnieniu zmian śród-
rocznych wprowadzonych 8 uchwałami Rady 
Miejskiej oraz 4 zarządzeniami Burmistrza 
przewidywał realizację dochodów w kwocie 
42.236.969,45zł. Dochody wykonano w kwo-
cie 42.799.282,33zł, co stanowi 101,33% pla-
nu. Niewątpliwie duże znaczenie dla budżetu 

Absolutorium
dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Uchwalony przez Radę Miejska plan 
wydatków budżetowych po zmianach do-
konanych w ciągu roku przewidywał kwotę 
43.481.755,52 zł. Wydatki zostały zrealizowa-
ne w wysokości 42.449.253,06 zł, co stanowi 
97,63% planu. 

W głosowaniu nad uchwałą Nr 359/
XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzie-
lenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2012 r. wzięło udział 13 radnych, za udziele-
niem absolutorium głosowało 10 radnych, 
3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Referat Obslugi Rady Miejskiej 
i Spraw Prawnych

gminy miało pozyskanie środków unijnych 
w kwocie 2.020.479,73zł. 
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 „NIE DAJ SZANSY ZŁODZIEJOWI 
– OZNAKUJ SWÓJ ROWER”

Straż Miejska w Serocku zaprasza do 
udziału w I akcji pn.: „Nie daj szansy złodzie-
jowi – oznakuj swój rower”. Od dnia 15 lipca 
2013 roku Straż Miejska zaprasza mieszkań-
ców Miasta i Gminy Serock do bezpłatnego 
znakowania swoich rowerów. Znakowanie 
odbywać  się będzie w siedzibie Straży Miej-
skiej w Serocku ul. Rynek 21 w godzinach 
pracy funkcjonariuszy po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym.

Właściciel jednośladu powinien posia-
dać przy sobie dowód potwierdzający toż-

samość oraz dowód zakupu lub kartą gwa-
rancyjną.

Wszelkich informacji udziela Straż Miejska 
w Serocku pod numerami tel. 22 782-72-92, 
603-873-290 

„DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ
W MIEŚCIE SEROCK”

Od dnia 15.05.2013 r. na ternie Miasta 
i Gminy Serock w ramach I akcji pod hasłem 
„Dobrze Cię widzieć w mieście Serock”, funk-
cjonariusze Straży Miejskiej rozdają dzieciom 
zawieszki z odblaskami oraz kolorowanki 
o tematyce zasad korzystania z dróg publicz-

nych. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeń-
stwa dzieci poruszających się po zmroku oraz  
naukę przepisów ruchu drogowego.

Straż Miejska

Dyżury wakacyjne w przedszkolach
Harmonogram dyżurów przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r.

• 1.07.-31.07.2013 r. - Samorządowe Przedszkole w Serocku - Serock, ul. Wł. Wolskiego 15, tel. 22 782 73 12
• 1.08.-30.08.2013 r. - Samorządowe Przedszkole w Zegrzu - Zegrze, ul. Oficerska 2, tel. 506 303 909

 Oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych będą pracowały w okresie wakacji jeżeli wystąpią takie potrzeby.
Jeśli nie utworzy się grupa oddziału przedszkolnego (przy szkole) rodzice tych dzieci będą mogli zapisać je do przedszkola dyżurującego 

(pracującego) w okresie wakacji.
Zgłoszeń dzieci do przedszkola dyżurującego (pracującego) należy dokonywać bezpośrednio do wyznaczonego przedszkola.

Alicja Melion, dyrektor ZOSiP

Miasto i Gmina Serock pozyskała środki 
z Unii Europejskiej na zajęcia wspomagające 
rozwój uczniów szkół podstawowych z klas
I-III w wysokości 177.152,00 zł.

W marcu 2013 r. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Serock złożył wniosek pt. „Szkoła na 6” do 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Progra-
mów Unijnych o dofinansowanie działań szkół 
z projektu systemowego „Indywidualizacja 
nauczania i wychowania w klasach I-III szkół 
podstawowych” w ramach Priorytetu IX POKL 
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt będzie realizowany w okresie od 
września 2013 r. do czerwca 2014 r. Uczest-
nikami projektu będą uczniowie klas I-III, 
u których szkoły zdiagnozowały potrzebę 
uczestnictwa w zajęciach:

- logopedycznych,
- gimnastyki korekcyjnej,
- ułatwiających czytanie i pisanie,
- ułatwiających zdobywanie umiejętności 

matematycznych,
- rozwijających u dzieci uzdolnionych 

umiejętności matematyczno – przyrodnicze. 
Podczas realizacji zajęć uczniowie będą 

korzystać z zakupionych w ramach projektu 
specjalistycznych pomocy dydaktycznych 
m.in. oprogramowania specjalistycznego do 

diagnozowania i korygowania problemów 
logopedycznych, programów komputero-
wych typu edu ROM – gry edukacyjnej do 
nauczania matematyki i przyrody, gier kom-
puterowych „czytam i piszę” – 7 komputerów 
laptopów, a także układanek językowych, 
ćwiczeń graficznych, puzzli matematycznych, 
liczmanów. Do prowadzenia zajęć gimnastyki 
korekcyjnej zostaną zakupione – maty reha-
bilitacyjne, pomosty, piłki gimnastyczne. 

Zapotrzebowanie na tego typu zajęcia 
jest bardzo duże, to też realizacja projektu 
pozwoli w szerszym zakresie zaspokajać po-
trzeby uczniów. 

Alicja Melion
dyrektor ZOSiP  

Akcje Straży Miejskiej w Serocku Szkoła na „6”

17 czerwca 2013 roku, w siedzibie Senatu Rzeczpo-
spolitej Polskiej, podczas konferencji pod patronatem Se-
nackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administra-
cji Państwowej odbyło się uroczyste wręczenie statuetek 
„Gminny Lider Recyklingu”. 

Statuetki wręczane były laureatom konkursu promu-
jącego dobre praktyki selektywnej zbiórki i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych. Konkurs organizowany był 
przez Fundację Promocji Gmin Polskich we współpracy 
z Serwisem Samorządowym PAP i miał zasięg ogólnopol-
ski. W Konkursie punktowane było m.in. zaangażowanie 
i wkład samorządu lokalnego w budowę i rozwój selek-
tywnej zbiórki, rodzaje selektywnie zbieranych odpadów, 
sposób i skuteczność segregacji. Miło nam poinformować, 
że Gmina Miasto i Gmina Serock znalazła się w gronie 
21 laureatów, wyłonionych spośród 160 gmin, biorących 
udział w konkursie.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 

Gmina Serock wyróżniona
tytułem ,,Gminnego Lidera Recyklingu’’ 

Sukcesy przedszkolaków z Woli Kiełpińskiej

Miło mi poinformować, że przedszkolaki 
z najstarszej grupy odnoszą swoje małe-wiel-
kie sukcesy zarówno we własnym przedszko-
lu, jak również poza jego murami.

A oto kilka informacji o niektórych 
z nich:

• w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „W świecie origami” - „Przygody 
Wróbelka Elemelka” organizowanym przez 
Miejskie Przedszkole nr 90 w Katowicach
- II miejsce zdobył Hubert Gutowski;

• w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-

nym „Las domem zwierząt” zorganizowanym 
pod Patronatem Prezydenta Miasta przez 
Przedszkole Miejskie nr 12 w Legionowie - 
wyróżnienie zdobyła Daria Tańska;

• w Konkursie Plastycznym z Mrówką 
zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka w Se-
rocku - wyróżnienie zdobyła Basia Kraus; 

• w zawodach pływackich z udziałem 105 
zawodników zorganizowanych z okazji piątej 
rocznicy otwarcia Pływalni i Dnia Dziecka 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Pułtusku - brązowy medal zdobył Witold 

Mroczek, gdyż wśród przedszkolnej braci 
obok utalentowanych plastyków mamy także 
wybitnych sportowców.;

Nazwiska laureatów warto zapamiętać, 
bowiem z pewnością jeszcze nie raz o nich 
usłyszymy.

Rodzicom gratuluję utalentowanych po-
ciech.

A ja jestem dumna, że dzieci z mojej gru-
py małymi kroczkami odnoszą wielkie sukce-
sy. Brawo przedszkolaki!!!

Monika Dziełak
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Czipujemy zwierzęta w gminie Serock !!!
Informujemy wszystkim właścicieli czwo-

ronogów, że zgodnie z Programem opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Miasto i Gmina Serock w 2013 roku, gmina 
rozpoczęła akcję nieodpłatnego znakowanie 
psów.

Każdy, kto jest zameldowany na terenie 
naszej gminy może zgłosić się do Urzędu Mia-
sta i Gminy w Serocku, gdzie po wypełnieniu 
druku oświadczenia, po okazaniu aktualnego 
zaświadczenia potwierdzającego zaszczepie-
nie psa przeciwko wściekliźnie oraz okazaniu 
dokumentu tożsamości, otrzyma skierowanie 
na chipowanie do gabinetu weterynaryjnego, 
z którym gmina ma zawartą umowę.

Czym jest chipowanie i jakie są zalety 
stosowania chipów do znakowania zwie-
rząt?

Codziennie w Polsce setki zwierząt 
uznaje się za zaginione. Mimo, że właściciele 
twierdzą, iż nie mają się czym martwić, po-
nieważ wyprowadzają psy tylko na smyczy, 
nagminnie zdarzają się ucieczki przez niedo-
mknięte drzwi i okna, niedokładnie zawią-
zaną smycz przed sklepem itp. Zdarzają się 
także kradzieże i mnóstwo innych sytuacji, 
w których pupil może zaginąć. Szanse odna-
lezienia uciekiniera znacznie zwiększają się, 
jeśli został on wcześniej zachipowany. 

Chip to małe urządzenie elektroniczne 
wielkości ziarnka ryżu, umieszczane tuż pod 
skórą zwierzęcia na grzbiecie lub karku. Pro-
cedura umieszczenia chipa jest zwykle szyb-
ka i bezbolesna, nie stanowi więc dla zwie-
rzęcia niepotrzebnego stresu. Jeśli chodzi 
o zdrowie psa, można być spokojnym. Samo 
chipowanie nie wywołuje żadnych efektów 
ubocznych i jest bezpieczne dla zwierzęcia.

Chip posiada informacje, które można 
odczytać za pomocą odpowiedniego czytnika. 
Straż Miejska w Serocku została wyposażona 
w taki czytnik. Chip pozwala zidentyfikować 
dane właściciela zwierzęcia po wprowadzeniu 
go do odpowiedniej, ogólnodostępnej bazy 
danych. Dzięki temu znacznie rośnie praw-
dopodobieństwo odnalezienia naszego pupila 
w przypadku zaginięcia.

Zachęcamy wszystkich właścicieli do 
chipowania czworonogów!!!

Bliższych informacji na temat chipowania 
dowiedzą się Państwo w Referacie Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Urząd 
Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, par-
ter, pokój nr 11 i pod numerami telefonów 
22 782-88-39 i 22 782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów 
klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych 
z terenu miasta i gminy Serock. Polega on na 
przygotowaniu pracy plastycznej w dowolnej 
technice (rysunek, malowanka, wycinanka, 
wyklejanka, itp.) i w dowolnym formacie, 
prezentującej w jaki sposób należy zachowy-
wać się na drodze, dlaczego odblaski są tak 
ważne, co oznacza być „odblaskowym”. Pra-
ce mogą też przedstawiać bezpieczeństwo na 
drodze widziane oczami dziecka.

Konkurs ma na celu popularyzację nosze-
nia odblasków prez dzieci, które zwiększają 
bezpieczeństwo pieszych, a przez to zmniej-
szają liczbę potrąceń, a także uświadamiają 
dzieciom, z jakimi zagrożeniami mogą spo-
tkać się na drodze i pomagają ukształtować 
odpowiednie postawy. 

Zasady konkursu
Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną 

pracę, która na odwrocie powinna zawierać 

Wakacyjny konkurs plastyczny
„Jestem odblaskowy”- akcja Straży Miejskiej w Serocku

Kiermasz na rynku

W niedzielę 16.06 rynek zatętnił życiem 
dzięki nowej inicjatywie burmistrza i pracow-
ników urzędu.

Serocczanie mogli sprzedać lub wymie-
nić swoje rzeczy - nowe i używane, odzież, 
zabawki gry książki, antyki, numizmaty, stare 
meble, porcelanę, szkło, obrazy, wózki dziecin-
ne, nosidełka, biżuterię. Starannie przygoto-
wana impreza odniosła prawdziwy sukces: 57 
sprzedających i wielu kupujących. Także pięk-
na pogoda sprzyjała inicjatywie. Sprzedający 
sprawiedliwie wylosowali swoje stanowiska 
i bardzo sprawnie rozstawili swoje stragany. 
Uśmiechnięte buzie dawno niewidziani sąsie-
dzi, znajomi i rodzina, miłe pogawędki sprzy-
jały dobrej atmosferze. Rada rodziców Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Se-

rocku  postanowiła  ze sprzedaży zebranych 
w szkole ubrań i zabawek dofinansować fun-
dusz rodzicielski, z którego finansowane są im-
prezy dla dzieci. To nie jedyna akcja społeczna 
naszego kiermaszu, wszystkie rzeczy niesprze-
dane i niepotrzebne zostały przekazane przez 
sprzedających do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Serocku. Cukiernia Pychotka dodawała 
czwartą kulkę lodów gratis, a do ciastka dar-
mową kawę. Nowo otwarta tawerna Tramonti 
zaproponowała 20% upustu na swoje wyroby. 
Kiermasz trwał do godziny 14:00. Już dzisiaj 
wiemy że odbędzie się następny, zapowiadamy 
wiele atrakcji i już teraz zapraszamy do zabawy 
naszych mieszkańców i turystów.

Dziękujemy i do zobaczenia niebawem.
Referat Spraw Obywatelskich

Tym razem szafy i garaże
 “wietrzyć” będziemy

na rynku miejskim w Serocku:
28 LIPCA 2013 R. (NIEDZIELA) 

W GODZINACH 9.00 -  14.00 
- będzie to kiermasz na który zapra-

szamy osoby chcące sprzedawać i kupo-
wać rzeczy używane, oraz osoby zajmu-
jące się rękodziełem,

25 SIERPNIA 2013 R. (NIEDZIELA) 
W GODZINACH 9.00 -  14.00 

- będzie to kiermasz, na który zapra-
szamy osoby chcące sprzedawać i kupo-
wać rzeczy używane (w szczególności ar-
tykuły szkolne i podręczniki).

Podobnie jak poprzednio, ze 
względów organizacyjnych osoby, 
które chciałyby sprzedawać swoje 
rzeczy proszone są o potwierdzenie 
uczestnictwa pod numerem telefonu
22 782-88-35 w godz. 8.00 – 16.00.

Stanowiska handlowe GRATIS! 
Zapraszamy!

Organizator: Referat Spraw
Obywatelskich UMiG Serock

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 29.07.2013 o godz. 
16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. Szkolenie skierowa-
ne jest do przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej i chcieliby pozyskać 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 Ze-

grzyńskiego,

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 wiedza, 
która z pewnością wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój firmy.

Zapraszamy

następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko 
autora, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i na-
zwisko nauczyciela lub rodzica, pod kierun-
kiem którego praca została wykonana.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch ka-
tegoriach:

1. Kategoria I - wyłonienie 3 laureatów 
z klas I-III

2. Kategoria II – wyłonienie 3 laureatów 
z klas IV-VI 

Prace należy składać osobiście w siedzibie 
Straży Miejskiej w Serocku, przy ul. Rynek 21, 
pok. 22 lub przesłać pocztą na adres: Straż 
Miejska, ul. Rynek 21, 05-140 Serock z dopi-
skiem Konkurs plastyczny.

Prace można nadsyłać do 20 sierpnia 2013. 
Wyniki ogłoszone zostaną 25 sierpnia 2013, 
a rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręcze-
nie nagród laureatom odbędzie się 2 września 
w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.

Dla wszystkich uczestników przewidzia-
no dyplomy.

Wszelkich informacji na temat konkursu 
organizowanego przez Straż Miejską udziela:

Dariusz Sujkowski
tel. 603-873-290
e-mail: straz.miejska@serock.pl

Straż Miejska
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SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 38 - SEROCK

Tułaczy los biblioteki
Historia bibliotek publicznych w Serocku ma ponad 100 lat. W dniu 24 września 1909 r. Franciszek Sikorski uruchomił w swoim domu pierwszą 
bibliotekę i czytelnię, a kilkanaście lat później pierwszą w mieście księgarnię. W podobnym czasie, to jest 26 października 1911 została utworzona 
biblioteka i czytelnia książek żydowskich, która była prowadzona przez Ruchla Kuperszteina.

Z różnych relacji wiadomo, że w okresie międzywojen-
nym działała miejska biblioteka publiczna, w której praco-
wali najpierw Bogumił Bielecki, a po nim Jan Małkiewicz.

W rejestrach strat wojennych nie ma jednak o niej 
wzmianki, podobnie jak o bibliotece szkolnej. Odnotowano 
natomiast, że została zniszczona Biblioteka Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej licząca w 1939 r. 2020 tomów oraz pry-
watna biblioteka księdza Franciszka Kuligowskiego, licząca 
6000 tomów. Tę ostatnią zniszczyli jednak nie Niemcy, ale 
żołnierze sowieccy, którzy zajmowali plebanię od września 
1944 do stycznia 1945 r. 

Biblioteka mieściła się przy ul. 3 Maja (obecnie Puł-
tuska), w tym samym budynku co siedziba Zarządu Miasta 
oraz Gminy Zegrze. Prowadził ją podobnie jak przed wojną 
Jan Małkiewicz, równocześnie radny Rady Miejskiej. Ważną 
rolę w powojennym rozwoju bibliotek w Serocku i gminie 
Zegrze odegrała Powiatowa Biblioteka w Pułtusku i jej 
kierownik Czesław Dubiejek, dostarczający wyposażenie 
i wywierający naciski na władze lokalne by zapewniły od-
powiednie lokale i fundusze. 
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Doceniając znaczenie biblioteki w rozwoju edukacji 
oraz w walce z analfabetyzmem w styczniu 1949 r. Rada 
powołała Komitet Biblioteczny. W jego składzie znaleźli 
się przedstawiciele ZNP, związków zawodowych oraz 
Związku Samopomocy Chłopskiej. Pierwszym kierowni-
kiem biblioteki została Halina Przybyszewska. Była ona 
działaczką Ligi Kobiet i jako reprezentantka tej organi-
zacji wchodziła np. w skład Miejskiego Komitetu Ob-
chodów 150 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, obok 
przew. MRN Józefa Składnika, burmistrza Jana Samsona, 
kierownika szkoły Józefa Lickiego, sekretarza Miejskiego 
Komitetu PZPR Henryka Krzemińskiego, prezesa Związ-
ku S. Ch, Czesława Jarosińskiego oraz przedstawiciela 
ZMP Henryka Bobrowskiego. 

Budżet miasta na 1950 r. przewidywał sumę 62 000 zł, 
w tym wydatki celowe 38 000 na zakup książek i czasopism 
oraz na oprawę książek, a na wynagrodzenie kierownika bi-
blioteki 24 000. 

Przez wiele lat problemem w funkcjonowaniu bi-
blioteki był jednoosobowy personel. Łączenie pracy bi-
bliotekarza z aktywną działalnością polityczną w par-

tii lub radzie narodowej powodował, że mieszkańcy 
mieli problemy z korzystaniem z biblioteki. Dlatego 
przewodnicząca Rady Miejskiej Stefania Olbryś 9 listo-
pada 1950 r. wydała pisemne polecenie kierowniczce 
biblioteki aby czytelnia miejska, była czynna od godz. 
8.00 rano do godz. 16.00 wieczorem, dodając surowo: 
„w tych godzina jest obywatelka obowiązana być tylko 
w bibliotece miejskiej”. Podobnie bywało i w latach 
70., kiedy czytelnicy często zastawali bibliotekę za-
mkniętą. 

W 1973 r.  po utworzeniu gminy Serock, powstała bi-
blioteka miejsko-gminna, z połączenia Biblioteki Miejskiej 

pane. W drzwiach były szpary wymagające uszczelnienia. 
W opinii radnych znalazł się wniosek, że niezależnie od 
potrzeby przeprowadzenia remontu konieczne jest przenie-
sienie biblioteki do innego lokalu, ze względu na ochronę 
księgozbioru.

W 1988 r. biblioteka była zamknięta przez 4 mie-
siące z powodu braku pracownika, zmalała nie tylko 
liczba wypożyczeń, ale również  nastąpił  spadek liczby 
czytelników. 

Przeniesienie zostało zrealizowane dopiero w 1992 r., 
ale lokal w nowo wybudowanym bloku przy ulicy Pułtuskiej 
27 nie był przystosowany do celów bibliotecznych, tylko do 
handlowo-usługowych, więc biblioteka nie miała małej 
czytelni. To samo można powiedzieć o obecnej siedzibie 
biblioteki przy ulicy Kościuszki.

Nienajlepsze warunki lokalowe wymagają jednak za-
angażowania i pomysłowości pracowników, a tej nie braku-
je wieloletnim pracownikom placówki

Sławomir Jakubczak

z Gromadzką Biblioteką Publiczną w Woli Kiełpińskiej, z 11 
punktami bibliotecznymi. W tym czasie biblioteka miała 
swój lokal w nieistniejącym już domu przy ulicy Kościuszki 
17, tuż przy rynku. Był to stary pożydowski budynek prze-
znaczony do rozbiórki, a lokal biblioteczny miał zaledwie 
powierzchnię 35 m.

Od 1 stycznia 1978 r. biblioteka stała się częścią Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultury powołanego 
10 października 1977 r 

Na początku lat 80. udało się przenieść bibliotekę do 
większego lokalu do tzw. kamienicy Sajnogów i Zejdlerów. 
Nie był to najlepszy wybór gdyż pomieszczenie wymagało 
remontu, było bowiem zawilgocone, zagrzybione i odra-Budynek magistratu rozebrany na początku lat 90 - tych

Biblioteka dziś

Stara pieczątka MBP z lat 60.

Nieistniejący już budynek na rogu ul. Kościuszki i Rynku.
Przez wiele lat działała w nim biblioteka. Obok budynek banku.

Blok przy ul. Pułtuskiej 27, na parterze w latach 1992-1997 siedziba biblioteki.

Siedziba Biblioteki do 1992 r. (kamienica).
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1 czerwca br. żołnierze Centrum Szko-
lenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Ze-
grzu uczestniczyli w 5. Pikniku Rodzinnym 
z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej 
w Jadwisinie.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane 
przez Światowy Związek Polskich Żołnierzy 
Łączności – Oddział w Zegrzu, Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki, Burmi-
strza Miasta i Gminy Serock, Radę Rodziców 
i Szkołę Podstawową w Jadwisinie. W pro-
gramie pikniku m.in. znalazło się miasteczko 
wojskowe, występy zespołów muzycznych 
i tanecznych, loterie i licytacje, ścianka wspi-
naczkowa miasteczko gastronomiczne, mecz 
Orłów Górskiego oraz Oldbojów Serock. 
Liczne atrakcje przyciągnęły dużą liczbę osób 
z okolic, a środki finansowe zebrane z licyta-
cji i stoisk spożywczych zostały przeznaczone 
na cel charytatywny - Szkołę Podstawową 
w Jadwisinie. 

W tym przedsięwzięciu uczestniczył 
dowódca batalionu zabezpieczenia zegrzyń-
skiego Centrum podpułkownik Mieczysław 
Hucał, także Prezes Oddziału w Zegrzu 
Światowego Związku Polskich Żołnierzy 
Łączności. 

Dzieci świętowały z zegrzyńskimi żołnierzami

8 czerwca br. punktualnie o 14.00 w aurze 
pełnej słońca rozpoczął się Festyn z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowany przez Klub Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI).

Współorganizatorem tego kulturalnego 
przedsięwzięcia był zegrzyński Zespół Szkół, 
Oddział w Zegrzu Światowego Związku Pol-
skich Żołnierzy Łączności, Wojskowa Straż 
Pożarna oraz Batalion Zabezpieczenia. Festyn 
odbył się na terenie Zespołu Szkół, a rozpoczął 
się od godzinnego bloku artystycznego podczas 
którego wystąpili: Ludowy Zespól Artystyczny 
„Mały Serock”, Formacja Taneczna „Efekt” 
z Ośrodka Kultury w Serocku, Dziecięcy Ze-

Dzień Dziecka w Zegrzu
Msza święta w intencji rodzin w parafii 

pw. św. Antoniego była uroczystą inaugura-
cją rodzinnego dnia w Woli Kiełpińskiej. Po 
Mszy św., plac przy plebani tłumnie wypełnili 
goście oraz rodziny. Nawet przelotny deszcz 
nie był wstanie nikogo odstraszyć. Przyby-
łych powitali inicjatorzy przedsięwzięcia ks. 
Proboszcz Tadeusz Wołowiec oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Sylwester Soklonicki.

Przez kolejne punkty programu prowa-
dził nas  konferansjer Janusz Laskowski.

Część artystyczną rozpoczęła Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta OSP Joniec. Dalej 
bawiła nas Kapela Góralska Jontki, która 
z pewnością zyskała serca widzów podczas 

„Święto Rodzin” w Woli Kiełpińskiej

W ramach pikniku zorganizowane zosta-
ło miasteczko wojskowe, a liczni zwiedzający 
mogli obejrzeć nowoczesny sprzęt łączności 
cyfrowej: Zautomatyzowany Wóz Dowo-
dzenia ZWD-3 na pojeździe Honker, Apa-
ratownię Wielokanałowego Radiodostępu 
Simpleksowego AWRS na Star 1466. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zaprezentowa-
ne radiostacje pola walki: radiostacja Harris 
5800H/400W na pojeździe Honker, plecako-
wa radiostacja RRC-9211 oraz RF-5800H-MP 
za pomocą których wszyscy chętni mogli na-

nia, a najmłodsi mogli „przymierzyć” maski 
przeciwgazowe i odzież ochronną. Natomiast 
na stanowisku promocyjno-informacyjnym, 
zainteresowani mogli uzyskać informacje 
i materiały promocyjne dotyczące służby 
wojskowej. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się tak-
że pokaz ratowania osoby poszkodowanej 
w kolizji drogowej. Wojskowa Straż Pożar-
na z Zegrza zaprezentowała profesjonalne 
działanie w miejscu wypadku oraz wysoki 
poziom wyszkolenia. „Wycięcie elementów 
pojazdu, wyciągnięcie i udzielenie pomocy 
poszkodowanej” – to m.in. zostało zaprezen-
towane przez zegrzyńskich strażaków, którzy 
niedawno zajęli pierwsze miejsca w zawodach 
pożarniczych na szczeblu Wojskowej Delega-
tury Przeciwpożarowej w Warszawie. 

Udział żołnierzy i sprzętu wojskowego 
w tego typu przedsięwzięciu był ich dosko-
nałą promocją, oraz z pewnością uatrakcyjnił 
obchody Dnia Dziecka w Jadwisinie i przy-
ciągnął wiele osób. Mamy nadzieję, że na ko-
lejnym tego typu przedsięwzięciu żołnierzy 
z zegrzyńskiego Centrum z pewnością nie 
zabraknie.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
wiązać łączność. 

Zwiedzający, z których dużą część stano-
wiły dzieci, mogli także przez chwilę poczuć 
się jak prawdziwi żołnierze: strzelając za po-
mocą laserowych symulatorów Czantoria, 
wykonując rzut granatem na celność czy też 
patrolując w oporządzeniu wojskowym na 
punkcie kontrolnym „Check Point”. Zorga-
nizowane zostało także stanowisko „Mały 
chemik”, na którym zaprezentowany był 
sprzęt obrony przed bronią masowego raże-

spół „Violinki” ze Szkoły Podstawowej w Ja-
dwisinie, Grupa „Motylki” ze Samorządowego 
Przedszkola w Zegrzu, Anna Życińska i Beata 
Bilińska z Zespołu Szkół w Zegrzu, Formacje 

Taneczna „4U”i „4U Junior”, Anna Życińska, 
Kinga Polny, Nikola Marcinow oraz Julia Cie-
mińska z Klubu CSŁiI.

Następnie Główny Instruktor – Kierownik 
Klubu zaprosiła małych i dużych uczestników 

do wspólnej zabawy. Podczas trzy godzinne-
go bloku animacyjno – rekreacyjnego można 
było wypróbować umiejętności strzeleckich 
na laserowym symulatorze strzelań Czantoria, 
zapoznać się ze sprzętem chemicznym oraz 
jego działaniem na stanowisku „Mały chemik”, 
poznać wóz Wojskowej Straży Pożarnej. Nato-
miast na stanowisku promocyjno-informacyj-
nym, zainteresowani mogli uzyskać informa-
cje i materiały promocyjne dotyczące służby 
wojskowej.  

Na festynie zagościli również kolorowi 
animatorzy, którzy w bardzo ciekawy i inte-

resujący sposób wyprowadzali uczestników 
w zakamarki sztuki cyrkowej. Można było 
także wykonać kolorową biżuterie oraz pła-
skorzeźby z gliny w stanowisku plastycznym 
przygotowanym przez Starszą Instruktor 
Klubu Centrum Panią Ewę Łopatniuk.

Wspaniałą atrakcją stanowiła dla dzieci 
ogromna dmuchana zjeżdżalnia „Bajdocja” 
oraz zestaw dla przedszkolaków. Rada Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej zafundowała milu-
sińskim tor „Robstep”, który przyciągał rzesze 
odbiorców tych małych i rodziców oczywiście. 
Zespół Szkół w Zegrzu przygotował małą ga-

stronomię, więc każdy mógł posilić się, po 
zmaganiach z atrakcjami. Najważniejsze, że 
dopisała nam pogoda i uśmiech dziecka nie 
schodził z twarzy dzieci, a to przecież najlep-
sza zapłata za trud w przygotowaniu przedsię-
wzięcia. Główny Instruktor – Kierownik Klubu 
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w przygotowanie festynu i wraz ze 
swoimi pracownikami zaprasza za rok.

Tekst: Betina Dubiel
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran, 

Ewa Łopatniuk, 
Katarzyna Sobiecka Tomporowska, 

biesiady góralskiej. Jeszcze więcej serc pu-
bliczności podczas swoich występów zyskały 
dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Se-
rock. W tej części programu wystąpili:  Alek-
sandra Kuzawińska, Beata Bilińska, Zuzanna 
Misiura z Ośrodka Kultury w Serocku, Chór 
Parafialny z Woli Kiełpińskiej, przedszkolaki 
oraz dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Woli Kiełpińskiej, Stowarzyszenie Miło-
śników Skubianki oraz Bartosz Krzemiński. 
Dla dzieci przygotowano niespodziankę - 
wielki tort, który został podzielony i rozdany 
uczestnikom festynu. Po słodkim poczęstun-
ku przyszedł czas na „Budzenie królewny 
Marudy” czyli program animacyjno-bajkowy 

w wykonaniu Teatru Muzycznego „JaHa”. 
Wieczór umiliły nam koncerty śpiewających 
rodzin… Krzemińskich i Godlewskich. Na 
koniec dawka dobrego rocka od zespołu Alex 
with Revenge.

W ramach imprezy wszyscy mogli wy-
słuchać występów artystycznych oraz wziąć 
udział w licznych konkursach i zabawach, sko-
rzystać z wielu atrakcji przygotowanych na te-
renie parafii. Było barwnie i kolorowo. Co naj-
ważniejsze rodziny miały okazję do wspólnego 
spędzenia czasu w miłej atmosferze.

Impreza została zorganizowana przez 
Parafię Zegrze w Woli Kiełpińskiej, Miasto 
i Gminę Serock oraz Ośrodek Kultury w Se-
rocku.

Ośrodek Kultury
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Piotr Ślaziński
– we wspomnieniach radnego W. Żmijewskiego

23 maja 2013 
w wieku 68 lat od-
szedł do wieczności 
mój najserdeczniej-
szy kolega i przyja-
ciel Piotr Ślaziński. 
To był niezwykle  
smutny dzień w mo-
im życiu. Z Piotrem 

po raz pierwszy spotkaliśmy się ponad 30 lat 
temu, kiedy przyjechał do Gąsiorowa zakła-
dać „Solidarność”. Wywarł na mnie ogromne 
wrażenie. Jego prostota i szacunek dla bliźnie-
go, wyjątkowa uczciwość oraz sposób bycia 
utwierdzały mnie w przekonaniu, że jest to 
ktoś wyjątkowy.  Piotr Ślaziński nie był absol-

wentem akademii, on ukończył szkołę życia, 
którą innym tak ciężko ukończyć, pomimo 
tego, że dzierżą dyplomy ukończenia różnych 
uczelni. Po szkole życia dostaje się tytuł Czło-
wieka i na to miano mój przyjaciel w pełni 
sobie zasłużył. Żył dla innych. Widząc krzyw-
dę ludzką, dążył do zmian na lepsze, z wiel-
kim uporem pomagał każdemu, kto pomocy 
potrzebował. Wyborcy doceniali tę postać 
- przez 5 kolejnych kadencji  Piotr Ślaziński 
pełnił mandat radnego, wykazując ogromną 
aktywność i troskę o mieszkańców. Gdy nie 
był już radnym nadal interesował się pracami 
rady, zawsze służył pomocą.  Podczas naszej 
długoletniej znajomości nigdy nie uskarżał 
się na zmęczenie, chociaż widziałem przemę-

czenie na jego twarzy. Wiedzieliśmy jednak 
obaj, że społeczeństwo potrzebuje tego czło-
wieka, jego zaangażowania. Piotr był dobrym 
mężem i ojcem, w prywatnych rozmowach  
z wielkim szacunkiem opowiadał o swojej 
żonie, podziwiając ją za ciężką pracę.

Odszedł dobry mąż i ojciec, wspaniały 
kolega. To wielka strata dla samorządu. Dla 
mnie Piotr był kimś, na kogo zawsze, w każ-
dej sytuacji mogłem liczyć. Umówiliśmy się 
na spotkanie, które już nigdy się nie odbędzie. 
W moim sercu pozostał żal i wieczna pamięć 
o przyjacielu a w spisie telefonów numer, pod 
który dzwoniąc nie usłyszę już żartobliwego 
„Cześć młodzieniec”.

Wiesław Żmijewski

12 czerwca 2013 roku odbył się finał 
XII Turnieju Wiedzy Turystyczno-Ekolo-
gicznej o obszarze Związku Gmin Zalewu 
Zegrzyńskiego - w ramach operacji z za-
kresu małych projektów - działanie 413 
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

objętego PROW na lata 2007 – 2013. Or-
ganizatorem tej cyklicznej imprezy był 
podobnie jak w latach ubiegłych Związek 
Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Tegoroczny 
finałowy etap regionalny odbył się w hali 
sportowej w gminie Wieliszew pod hasłem 
50 – urodzin Jeziora Zegrzyńskiego. Im-
prezę objął honorowym patronatem  Ma-
zowiecki Kurator Oświaty.

W szranki stanęło 7 drużyn z gmin wcho-
dzących w skład Związku Gmin Zalewu Ze-

grzyńskiego. Uczestnicy wykazali się wiedzą  
ze znajomości rejonu.

I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum 
im. R. Traugutta w Serocku w  składzie: Eryk 
Kaczmarczyk, Maja Miniszewska, Iga Jawor-
ska, Karolina Rybak, którą przygotowała do 
turnieju pani Gabriela Wierzbicka-Dybek. 
Drużyna zdobyła nagrodę główną, rowery 
marki b’twin.  Gratulujemy!

Przygotowała Halina Kolibabska
Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

XII Turniej Wiedzy Turystyczno – Ekologicznej
o Obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego 
– rozstrzygnięty

21-22 czerwca w Teatrze Powszechnym 
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu od-
był się Finał 13. Mazowieckiego Festiwalu 
Teatrów Amatorskich. W Finale mogły 
wziąć udział zespoły, które zdobyły pierw-
sze miejsca w eliminacjach rejonowych. Ze-
społy oceniano w kategorii teatrów dziecię-
cych (szkoła podstawowa) oraz w kategorii 

teatrów młodzieżowych (gimnazja, licea). 
22 czerwca odbyła się część prezentacji 
teatrów dziecięcych podczas, której zapre-
zentowało się dziewięć grup teatralnych, 
a wśród nich Grupa Teatralna „Remiza” 
z Ośrodka Kultury w Serocku, która zdoby-
ła II miejsce za inscenizację spektaklu pt. 
„Igraszki z diabłem”. 

Serdecznie gratulujemy młodym artystom 
Dominice Broniszewskiej, Julii Jaskulskiej, 
Gustawowi Klyszcz, Michalinie Krzepkow-
skiej, Marii Matuszewskiej, Julii Pawlak, Niko-
demowi Samsel, Karolinie Skwarskiej, Natalii 
Szachnie, Zofii Trześniewskiej, Julii Zbikow-
skiej oraz Annie Kutkowskiej -  instruktorce 
i reżyserowi spektaklu. 

II miejsce dla Grupy Teatralnej Remiza
w Finale 13. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich

W dniach 30.05. – 02.06.2013 r. Ludowy 
Zespół Artystyczny „SEROCK” uczestniczył 
w Międzynarodowym Festiwalu Kultury 
Tradycyjnej „Brasławskie Zarnice 2013” na 
Białorusi. Był to już drugi wyjazd zespołu na 
festiwal do Brasławia, podczas którego artyści 
z Serocka reprezentowali powiat legionow-
ski. Oprócz polskiej grupy w festiwalu brały 
udział zespoły z Litwy, Łotwy, Estonii, We-
neuzeli, Armenii, Ukrainy i Białorusi.

LZA „Serock”
na festiwalu „Brasławskie Zorze” na Białorusi

Dzięki działaniom Prezesa Krajowego Sto-
warzyszenia Brasławian w Warszawie, Włady-
sława Krawczuka, zespół spotkał się z Polaka-
mi mieszkającymi w rejonie brasławszczyzny 
i koncertował wspólnie z młodymi laureatami 
konkursów polskiej poezji i pieśni. Były to bar-
dzo wzruszające chwile zarówno dla naszych 
tancerzy, jak i dla oglądającej przepiękny polski 
folklor publiczności, szczególnie kiedy po każ-
dym tańcu widzowie spontanicznie wręczali se-
rockim artystom kwiaty oraz wspólnie odśpie-
wali „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”.

W czasie pobytu na Białorusi członkowie 
LZA „SEROCK” uczestniczyli także w pol-

skiej mszy świętej, odwiedzili groby poległych  
w 1920 r. polskich żołnierzy, jak również spo-
tkali się z przybyłą do Brasławia na festiwal 
delegacją ze Starostwa Powiatu Legionow-
skiego, panem Januszem Kubickim i panem 
Andrzejem Szczodrowskim.

2 czerwca, w niedzielne popołudnie, od-
był się barwny, międzynarodowy korowód 
oraz koncert finałowy festiwalu „Brasławskie 
Zarnice”, po którym zespół z Serocka udał się 
w podróż powrotną do Polski. Mamy nadzie-
ję, że wrócimy tu za rok, a na razie pozostały 
ciepłe wspomnienia i piękne fotografie.

K.S.-T.

Ośrodek Kultury w Serocku
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Nie bez kozery Noc Świętojańską w daw-
nych czasach nazywano nocą wszelkiej swo-
body. Tego dnia przesilenia letniego, kiedy 
dzień jest najdłuższy ze wszystkich w roku, 
od zmroku gromadzono się na polach, by 
przy ogniu bawić się, wróżyć, ‘zaczarowywać’ 
rzeczywistość. Dziś już z dawnych obrzędów 
niewiele pozostało, w niektórych częściach 
Polski zachował się zwyczaj puszczania wian-

ków na wodę i towarzyszących temu zabaw. 
Nie inaczej jest w Serocku, od wielu już lat 
w pierwszą sobotę lata, gromadzimy się na 
plaży miejskiej, by w klimacie „sobótkowym” 
oderwać się od trosk dnia codziennego.

Na tych, którzy ten dzień i wieczór – 
22 czerwca - postanowili spędzić w Serocku 
czekało kilka atrakcji: plaża w nowej odsłonie 
– z nowymi urządzeniami sportowymi, re-

22 czerwca na serockim rynku mieszkańcy 
Serocka i turyści podziwiali mercedesy, które 
wzięły udział w I Mazowieckim Zlocie Merc-
-Integra. Samochody zaczęły się ustawiać na 
zabytkowym, brukowanym rynku już przed 
godziną 15.00. Gości, mieszkańców i turystów 
powitał Burmistrz Miasta i Gminy Serock Syl-
wester Sokolnicki, burmistrz otworzył imprezę 

i życzył wszystkim dobrej zabawy.  Właściciele 
zaprezentowali swoje auta, chętnie dyskutowa-
li  o szczegółach motoryzacyjnych, pozwolili 
także wsiąść do  pojazdów. Na koniec impre-
zy o godz. 17.00 mercedesy przejechały przez 
miasto w eleganckim korowodzie. Mamy na-
dzieję, że I Mazowiecki Zlot Merc- Integra  na 
stałe wpisze się w kalendarz serockich imprez.

Głównymi organizatorami tej imprezy 
byli Pan Wiesio i synowie oraz TOM 481, 
współorganizatorami wydarzenia są: autory-
zowany serwis Mercedes Benz Zbigniew No-
wakowski, Urząd Miasta i Gminy w Serocku, 
Ośrodek Kultury w Serocku, Urząd Gminy 
w Somiance oraz Caritas Popowo.

Anna Socha

Noc Świętojańska na plaży

I Mazowiecki Zlot Merc-Integra

kreacyjnymi i elementami małej architektury 
- która na zgromadzonych wywarła duże wra-
żenie; rywalizacje sportowe – dzieci, młodzież 
i dorośli mogli się zmierzyć w takich dys-
cyplinach, jak tenis stołowy, siatkonoga, czy 
badminton oraz zbudować budowle nawią-
zujące tematem do 50-lecia jeziora zegrzyń-
skiego; widowisko obrzędowe w wykonaniu 
Ludowego Zespołu Artystycznego „Serock”, 
którego członkowie zaprezentowali staropol-
ską obrzędowość Nocy Świętojańskiej. Efek-
towne widowisko, w którym autorzy połączy-
li elementy muzyki, narracji i tańca nadało  

wieczornej zabawie wyjątkowości, przywo-
łując klimat dawnych zabaw młodzieńców 
i niewiast. Aktorzy zakończyli je puszczaniem  
na wodę wianków zgłoszonych do konkursu  
organizowanego przez Ośrodek Kultury na 
najpiękniejszy wianek ekologiczny. 

Nie zabrakło również występów lokalnych 
zespołów, działających przy Ośrodku Kul-
tury i placówkach szkolnych oraz występów 

gwiazd wieczoru: zespołu szantowego Flash 
Creep oraz dancowego Mega Dance.  Na ko-
niec – pokaz sztucznych ogni i dyskoteka. 

Impreza oraz konkurs plastyczny „Ekolo-
giczny Wianek Nocy Świętojańskiej” zostały 
zrealizowane w ramach działania 413. Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju dla małych 
projektów - „WIANKI 2013” - LGD „Part-
nerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - współfi-
nansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Przypominamy, że patronat nad wszystki-
mi tegorocznymi przedsięwzięciami organi-
zowanymi w sezonie letnim w gminie Serock 
objął Mateusz Kusznierewicz. 

Agnieszka Woźniakowska
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W dniu 20 czerwca 2013 roku odbył się 
III Gminny Dzień Kół Gospodyń Wiejskich, 
którego organizatorem był Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock. Dzień Kół Gospodyń połą-
czony został z wyjazdem edukacyjnym do 
Ogrodu Botanicznego w Powsinie. W spo-
tkaniu wzięły aktywny udział członkinie 
trzech Kół Gospodyń Wiejskich, działających 
na terenie gminy: Koło Gospodyń Wiejskich 
z Dosina, z Marynia i ze Skubianki. Wyjazd 
był okazją przede wszystkim do podziękowa-
nia Kołom za ich aktywny udział we wszel-
kich imprezach organizowanych przez urząd, 
za wielki wkład w kulinarne wzbogacanie im-
prez, za kultywowanie rodzinnej tradycji, ale 
także za krzewienie wśród mieszkańców wsi 
postaw proekologicznych. Wyjazd był rów-
nież okazją do spotkania, a być może również 
do nawiązania przyszłej współpracy z Kołami 
Gospodyń Wiejskich, a także Kołami Senio-
ra, aktywnie działającymi na terenie Gminy 
Konstancin, na terenie której gościliśmy pod-
czas wyjazdu. 

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

III Gminny Dzień Kół Gospodyń Wiejskich

Robert Lewandowski – sławny piłkarz 
Klubu Borussia Dortmund i Anna Stachurska 
wybrali na miejsce swego ślubu serocki kościół 
pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. 
Wybór ten był długo ukrywany przed mediami 
i kibicami. Mimo to wokół kościoła położonego 
na pięknej nadnarwiańskiej skarpie roiło się od 
fotoreporterów, ochroniarzy i tych, którzy choć 
nie zaproszeni chcieli zobaczyć młodą parę i jej 
znamienitych gości przywiezionych na serocki 

W dniu 22 czerwca na placu zabaw w Borowej Górze Stowarzyszenie „Nasza Borówka” gościło dzieci z okazji spóźnionego Dnia Dziecka. 
Były konkursy i wspólne zabawy, jeden z sąsiadów użyczył dzieciom trampolinę. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku, a na koniec kiełba-
sek pieczone wspólnie przy ognisku. Przygrywała nam muzyka. Kto przegapił fajną zabawę niech żałuje.

Stanisława Wroniak

Spóźniony Dzień Dziecka w Borowej Górze

Gwiazda Borussii Dortmund w Serocku
rynek 5 autokarami. Niezwykłości wydarzeniu 
dodawał krążący nad kościołem helikopter, 
z którego nadawano relację na żywo w Faktach. 
Po ceremonii ślubnej  Państwo Lewandowscy 
udali się na przyjęcie ślubne. 

Życzymy młodej parze wszystkiego najlep-
szego… 

Cieszymy się, że Serock przyciąga nie tylko 
nowych mieszkańców i turystów, ale również 
osobistości świata polityki, kultury i sportu. 
Dziękujemy i zapraszamy.

Redakcja

W dniu 22 czerwca 2012 r. Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Poświętne 
było gospodarzem XIII Edycji konkursu 
kulinarnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów”. Konkurs odbywał się 
dwutorowo: Najlepszy Regionalny i Lokal-
ny Produkt Żywnościowy oraz gastrono-
miczny Najlepsze Danie i Potrawa Regio-
nalna i Lokalna.

Wzorem lat ubiegłych w konkursie tym 
uczestniczyły Panie z terenu gminy Serock 
oraz Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna 
Powiatu Legionowskiego. Panie godnie za-
prezentowały swoje kulinarne zdolności. 

Produkty Pań zostały nagrodzone przez 
Przewodniczącą Kapituły Krajowej Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego 
Panią  Izabelę Byszewską i Hannę Szyman-
derską.

I nagrodę w kategorii produkty i prze-
twory pochodzenia roślinnego zdobyła Pani 
Iwona Garbulińska zam. Dosin za gryczaki 
z grzybami, Wyróżnienie za napoje regional-
ne otrzymała Pani Halina Nałęcz zam. Mary-
nino za  nalewkę żenicha różana. 

Nominację do Perły 2013 i udział w ogól-
nopolski konkursie kulinarnym „Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” 

otrzymała Pani Marzena Nowakowska zam. 
Dosin za chleb gryczany na zakwasie. 

W konkursie gastronomicznym Stowa-
rzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Le-
gionowskiego uległo tylko PPHU Aksamit 
–gospodarstwo agroturystyczne Rancho Ak-
samitka i otrzymało II nagrodę za zupę grzy-
bowa z kluseczkami i zegrzyńskiego sanda-
cza zapiekanego w śmietanie na warzywach 
z pietruszkową posypką. 

Nagrody rzeczowe zostały wręczone 
przez Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego Pana Adama Struzika.

Teresa Krzyczkowska. MODR Warszawa

XIII Edycji konkursu kulinarnego
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

Fot. Leszek Błachnio

... tramwajem wodnym
z Warszawy do Serocka

 Tak jak w poprzednich latach będzie 
można skorzystać z rejsów turystycznych 
– z Warszawy do Serocka oraz po Jeziorze 
Zegrzyńskim.

W całodzienny, pasjonujący rejs Wisłą 
i Kanałem Żerańskim do Serocka statek „Ze-
fir” wypływa o godz. 9.00 z przystanku Cy-
pel Czerniakowski, pokonuje śluzę Kanału 
Żerańskiego i w południe przybija do molo 
w Serocku. Po mniej więcej półtoragodzin-
nej przerwie (od ok. godz. 12.15 do ok. godz. 
13.45) statek wypływa w rejs powrotny do 

Warszawy i około godziny 19.00 cumuje na 
Cyplu Czerniakowskim.

„Zefir” będzie pływał w soboty i nie-
dziele od 1 maja do 31 sierpnia oraz 30 maja 
i 15 sierpnia.

Za rejs do Serocka trzeba zapłacić 36 zł 
(ulgowy - 18 zł), a za przejażdżkę tramwajem 
wodnym – 18 zł (ulgowy – 9 zł). 

 Źródło: www.ztm.waw.pl

... po Jeziorze Zegrzyńskim
Statek „Albatros” będzie czekał na Pań-

stwa przy serockim molo. Wypłynie w 3 rejsy 

wycieczkowe dziennie we wszystkie soboty, 
niedziele, wolne dni i święta, w godz. 11.00, 
12.00, 13.00.

Sponsorowane przez Miasto i Gminę 
Serock rejsy weekendowe będą trwały od 
1 czerwca do 30 sierpnia.

Bilety do nabycia wyłącznie u kapitana 
statku przed rejsem. Ceny biletów: 11 zł. od 
osoby dorosłej i 9 zł. od seniorów oraz dzieci 
i młodzieży do lat 14.

Zapraszamy na 45-minutowe, wycieczko-
we rejsy po jeziorze i Narwi, byście Państwo 
mogli odpocząć i poznać uroki regionu Jezio-
ra Zegrzyńskiego.

Zapraszamy na rejsy...
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W niedzielne popołudnie – 2 czerwca - 
w Ośrodku Kultury w Serocku, można było 
obejrzeć przedstawienia teatralne wyróżnione 
podczas XII Przeglądu Amatorskiej Twórczo-
ści Scenicznej Miasta i Gminy Serock. Jako 
pierwsza wystąpiła Grupa Teatralna KRA-
SNOLUDKI z Samorządowego Przedszkola 
w Serocku w spektaklu pt. „Królewna Gbur-
ka” wyreżyserowanym przez  Magdalenę Po-
maską i Gabrielę Kłosowską. Po wspaniałym 
moralizatorskim występie „Krasnoludków” 
na scenie rozegrała się oparta na ludowych 
wątkach - baśń sceniczna przedstawiona 

15 czerwca 2013 roku, w siedzibie Urzę-
du Miasta i Gminy w Serocku, odbyło się 
uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród 
uczniom z terenu gminy, biorącym udział 
w gminnych konkursach ekologicznych, 
organizowanych przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock:

1. „Listy dla Ziemi” – konkurs współor-
ganizowany z Fundacją ARKA, adresowany 
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych

2. „Jestem EKO” – konkurs adresowany 
do uczniów szkół gimnazjalnych

3. „Dziecięce rady na odpady” – konkurs 
adresowany do uczniów szkół podstawowych.

Konkursy przeprowadzone zostały w ma-
ju. Pełną listę laureatów i wyróżnionych publi-
kowaliśmy już na naszej stronie internetowej 
oraz majowym Informatorze Gminy Serock.

Łącznie w konkursach wzięło udział bli-
sko 300 uczniów, spośród których wyłonione 
duże grono bo aż 78 osób, które zostały laure-
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atami lub zdobyły wyróżnienia w konkursach. 
Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni dyplo-
mami i nagrodami turystyczno – sportowymi 
(namioty, plecak, śpiwory, piłki, zestawy do gry 
w badmintona), natomiast wyróżnieni ucznio-
wie otrzymali dyplomy i eko – upominki.

Dziękujemy wszystkim za udział w kon-
kursach, zapraszamy do kolejnych, a laure-
atom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa 

Podsumowanie gminnych konkursów ekologicznych

w konwencji komediowej w wykonaniu Gru-
py Teatralnej Remiza. Sztuka teatralna w ada-
ptacji i reżyserii Anny Kutkowskiej, która 
w ramach zastępstwa i na potrzeby spektaklu 
zagrała w raz ze swymi podopiecznymi. Przy 
boku swej instruktorki  nasi aktorzy z pew-
nością czuli się jeszcze pewniej niż zwykle. 
Profesjonalne występy naszych amatorskich 
grup zostały nagrodzone gromkimi brawami 
publiczności. Spotkanie teatralne zakończyli-
śmy podziękowaniem i cukierkowym poczę-
stunkiem dla naszych artystów.

Ośrodek Kultury

W sobotę 15.06.2013  r. w Skubiance odbył 
się Festyn. Organizowane już trzeci raz święto 
Skubianki rozpoczęło się o godz. 14.00, tur-
niejem piłkarskim sześciu drużyn. Oficjalne 
otwarcie festynu nastąpiło o godz. 16.00, przy-

Festyn w Skubiance

Wyróżnione przedstawienia

witaniem gości z zastępcą burmistrza Józefem 
Zającem na czele. Następnie ruszył konkurs, 
w którym główną wygraną był rower. Można 
było wygrać również piłki oraz dwa miesięczne 
kursy fitness. Było wiele atrakcji, które cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem: pokazy straży 
pożarnej w Woli Kiełpińskiej, pokazy crossowe 
zawodników Pucharu Polski, występy Incanto 
w składzie Zuzia Misiura, Ola Kuzawińska 
i Beata Bilińska pod kierunkiem pani Mai 
Radomskiej, występy zespołu Familij Contry, 
pokazy motolotni, wesołe miasteczko oraz  
konkursy dla najmłodszych. Całość festynu 
kulinarnie uświetniła gastronomia Koła Go-

spodyń Wiejskich oraz zawodowego kucharza 
– mieszkańca Skubianki. Pogoda dopisała, 
a festyn zgromadził wielu gości.

Marek Biliński
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