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URZĘDNICY O SWOJEJ PRACY

Pan CEZARY TUDEK

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 Pan w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku? Jaką funkcję 
pełni Pan  w urzędzie?

W Urzędzie Miasta i Gminy w Seroc-
ku w dniu 21 czerwca 2013 roku zostałem 
zatrudniony przez burmistrza Sylwestra 
Sokolnickiego na stanowisku komendan-
ta Straży Miejskiej, a tym samym można 
powiedzieć, że jestem chyba najmłodszym 
stażem pracownikiem. Zatrudnienie zosta-
ło poprzedzone ogłoszonym konkursem na 
to stanowisko urzędnicze, w którym trzeba 
było wykazać się znajomością przepisów 
oraz wykazać gotowość do pełnienia tej 
funkcji. 

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

Straż Miejska w Serocku została powoła-
na zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock nr 1/92 z dnia 14 września 1992 r. na 
mocy Uchwały Rady Miejskiej w Serocku nr 
154 (XXIV) 92 z dnia 9 września 1992 r.

Działalność rozpoczęła, ponad trzy miesią-
ce później 1 stycznia 1993 r. jako referat Urzę-
du Miasta i Gminy w Serocku. Straż Miejska 
w Serocku działa na podstawie Ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych 
oraz zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej 
w Serocku, nadanym uchwałą nr 93/XIII/2003 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 września 
2003 roku.

W obecnym roku przypadło 20 – lecie dzia-
łalności naszego referatu. Patrząc „historycznie” 
na stan osobowy, to początkowo pracowało 
dwóch funkcjonariuszy realizujących, między 
innymi, zadania wspólnie z Policją. W tej chwili 
referat jest w znacznym stopniu rozbudowany, 
gdyż poza komendantem w mojej osobie za-
trudnionych jest siedmiu funkcjonariuszy oraz 
trzech podinspektorów ds. obsługi centrum dy-
żurnego. 

Co Pan lubi w swojej pracy? 
Trudno w chwili obecnej określić, co lubię, 

a co mi przeszkadza, gdyż pracuję niewiele 
ponad miesiąc. Chcę podkreślić, że niewątpli-
wie w tej pracy na uwagę zasługuje fakt, że 
wymaga ona kontaktu z ludźmi, a to jest bar-
dzo istotny element. Praca z ludźmi inspiruje 
i będzie dawać satysfakcję oraz zadowolenie 
w chwili gdy będziemy jako strażnicy pomocni. 
Na pewno mogę stwierdzić, że będę dbał o po-
zytywny wizerunek serockiej SM. Chciałbym, 
aby strażnicy wychodzili naprzeciw potrzebom 
społeczności lokalnej, byli pomocni oraz życzli-
wi nawet w sytuacjach, które nie są uregulowa-
ne przepisami prawa. 

A co jest dla Pana trudne?
W chwili obecnej nie dostrzegam trudno-

ści w realizowaniu moich zadań jako Komen-
danta Straży Miejskiej oraz pracy strażników. 
Natomiast wiadomym jest, że na pewno w co-
dziennej pracy będę napotykał na trudności, 
ale czy ktoś powiedział, że w życiu będzie 
łatwo? Myślę, ze trudności i wyzwania są 
konieczne w realizowaniu nałożonych zadań 
oraz własnych pragnień. Czy będziemy się 

cieszyć z łatwo osiąganych celów? Na pewno 
nie, jeżeli dążymy do jakiegoś celu i sprawia to 
nam trudności, a mimo to trwamy w swoim 
zamiarze i w konsekwencji osiągamy sukces, 
to radość jest tym większa, im droga do niej 
była dłuższa.

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

Po pracy swój prywatny czas w pełni sta-
ram się poświęcać rodzinie, żonie Agnieszce 
oraz 15 letniemu synowi Dominikowi. Po-
nadto moim ulubionym zajęciem jest dbanie 
o zdrowie dzięki aktywności na świeżym po-
wietrzu, a konkretnie w lecie intensywne go-
dzinne jazdy rowerowe, gra w piłkę z synem 
i badmintona, a zimą coroczny rodzinny wy-
pad na narty. Ogólnie interesuje się sportem 
i lubię cieszyć się z sukcesów polskich sportow-
ców. Lubię też obejrzeć dobry film.

Co Pan lubi w Serocku?
Lubię serocki klimat i panujący tu porzą-

dek, który chcę utrzymywać z pomocą straż-
ników. Niektórym „małomiasteczkowość” 
może przeszkadzać, ale czy ta harmonia, 
która tu panuje oraz intensywność zdarzeń 
kulturalno – sportowych nie uprzyjemnia 
codziennego życia? Jednocześnie mam sen-
tyment do naszego miasta, stawiałem tu 
pierwsze kroki zawodowe w miejscowym 
komisariacie w 1992 roku i emocjonalnie 
jestem z Serockiem związany, ponieważ pra-
cowałem tu przez osiem kolejnych lat. Gdy 
dowiedziałem się, że jest tu możliwość po-
wrotu i dano mi szansę zawodowej realizacji 
byłem ogromnie rad, że mogłem tu wrócić po 
13 latach

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

Anna Socha

Właśnie mija pierwsza połowa wakacji – czas podsumowania letniego wypoczynku. 
Pogoda dopisuje, wokół nas „lato - pachnące miętą, lato – koloru malin, lato kukułek 
i czajek”, lato biesiadne i  wreszcie lato pełne propozycji  spędzenia czasu w gminie Serock. 
W numerze podsumowujemy lipcowe imprezy – pełną magii i barw Kupalnockę, warsz-
taty rzemieślnicze „To Barbarki robota”, które przeniosły nas w czasy średniowiecznych 
przodków i dostarczyły mnóstwa wrażeń mieszkańcom i turystom, a także pełną tajem-
nicy wystawę „Przewodnicy dusz”, autorstwa Marty Rosowskiej. W lipcowym numerze 
zapraszamy także na to, co przed nami: wspólne przeżywanie ważnych patriotycznych  
rocznic- Powstania Warszawskiego i „Cudu nad Wisłą”,  festyn w Zegrzu z okazji Święta 
Wojska Polskiego oraz  piknik rodzinny na serockiej plaży. Korzystajmy z uroków lata…

Zapraszamy do lektury 
Redakcja 
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Inwestycje gminne
1. BUDYNEK WIELORODZINNY 

Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI W JA-
DWISINIE

Trwają prace przy budowie budynku-
dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczo-
nego z mieszkaniami socjalnymi. Zapro-
jektowano go w technologii tradycyjnej, 
murowany, kryty dachem dwuspadowym 
na konstrukcji drewnianej. Na pierwszej 
i drugiej kondygnacji znajdować się bę-
dzie po 10 mieszkań o powierzchni od 25 
do 50 m2. Trwają prace wykończeniowe 
oraz zagospodarowania terenu. Zakończe-
nie budowy  wyznaczone jest na koniec 
września br.

3. DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW.
W miejscowości Marynino doposażo-

no plac zabaw. Obiekt został zaopatrzony 
w urządzenia siłowni zewnętrznej takie jak: 
narciarz-wahadło podwójne, wioślarz, or-
bitrek eliptyczny oraz piechur pojedynczy. 
Wszystkie urządzenia posiadają certyfikat 
bezpieczeństwa, co gwarantuje jego bezpiecz-
ne użytkowanie. 

Koszt inwestycji wyniósł 12361,50 zł.
W miejscowości Stanisławowo została 

wykonana drewniana altana rekreacyjna z ła-
wostołami, usytuowana na placu wiejskim 
przed remizą. 

Koszt inwestycji wyniósł 9400 zł.

2. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ.

W miejscowości Wola Kiełpińska zakoń-
czyły się roboty budowlane związane z re-
montem świetlicy wiejskiej. Zostały wymie-
nione rynny i rury spustowe. Przed wejściem 
położona została posadzka z płytek o po-
wierzchni około 50m2. 

Wyremontowano również frontową część 
elewacji budynku. Inwestycja finansowana 
była z budżetu gminy w ramach funduszu 
sołeckiego. 

Koszt inwestycji wyniósł 11358,46 zł. 4. REMONT BUDYNKU PRZEDSZKO-
LA W ZEGRZU

Kończą się  roboty budowlane polegają-
ce na wymianie więźby dachowej w budyn-
ku przedszkola. Jej wymiana była konieczna 
ze względu na zły stan techniczny istniejącej 
konstrukcji. Dach budynku zostanie pokryty 
blachodachówką z zachowaniem jego dotych-
czasowej geometrii.

5. ZAGOSPODAROWANIE NABRZE-
ŻA ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

Zakończono pierwszy etap zagospodaro-
wania plaży, który polegał na przygotowaniu 
terenu dla wypoczynku biernego, wypoczyn-
ku czynnego, części reprezentacyjnej, plaży 
piaszczystej, plaży trawiastej. Kolejny etap 
modernizacji rozpocznie się we wrześniu bie-
żącego roku. W ramach tego etapu wykonany 
zostanie wodny plac zabaw dla dzieci, na-
głośnienie plaży, remont budynku WOPR-u, 
oraz parking. 

Koszt realizacji projektu wynosi 
1.963.825,08 zł. Na jego realizację uzyskano 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
-2013” w kwocie 500.000 zł.

 
6. ROZBUDOWA KANALIZACJI SA-

NITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIE-
KÓW W JADWISINIE

Zakończono budowę kanalizacji sani-
tarnej w ulicach Dojazdowej i Okrężnej 
z przepompownią ścieków. W ramach za-
dania wykonanych zostało 26 szt przyłą-
czy kanalizacyjnych, natomiast długość 
nowo powstałej sieci kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej wynosi 672 m a tłocznej 
226 m. W przepompowni zostały przepro-
wadzone rozruchy: mechaniczny, hydrau-
liczny, technologiczny -  niezbędne do 
prawidłowego zakończenia zadania. Koń-
cowy odbiór inwestycji zaplanowany jest na
26 lipca br.

W Jadwisinie prowadzona jest równocze-
śnie budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach 
Dworkowej, Konwaliowej i Szaniawskiego 
również z  przepompownią ścieków. W ra-
mach zadania wybudowano 302 m sieci 
kanalizacji grawitacyjnej, 2x390 m sieci ka-
nalizacji tłocznej oraz 18 szt przyłączy kanali-
zacyjnych. Obecnie trwają prace rozruchowe 
przepompowni ścieków.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

        TRASA   SEROCK - LEGIONOWO PKP     
przystanki     A A A A A A A A 
o Serock ul. Pułtuska Park   05:20 06:20 07:20 08:20 14:00 15:00 16:00 17:00
Serok Cmentarz     05:21 06:21 07:21 08:21 14:01 15:01 16:01 17:01
Serock ul. Norwida     05:23 06:23 07:23 08:23 14:03 15:03 16:03 17:03
Serock ul. Rradziwiła Rondo   05:24 06:24 07:24 08:24 14:04 15:04 16:04 17:04
Stasi Las       05:25 06:25 07:25 08:25 14:05 15:05 16:05 17:05
Jadwisin       05:26 06:26 07:26 08:26 14:06 15:06 16:06 17:06
Borowa Góra     05:27 06:27 07:27 08:27 14:07 15:07 16:07 17:07
Zegrze JW.     05:29 06:29 07:29 08:29 14:09 15:09 16:09 17:09
Zegrze  Osiedle     05:31 06:31 07:31 08:31 14:11 15:11 16:11 17:11
Zegrze Południowe     05:34 06:34 07:34 08:34 14:14 15:14 16:14 17:14
Michałów Reginów Cegielnia   05:37 06:37 07:37 08:37 14:17 15:17 16:17 17:17
Michałów Reginów ul.Skona   05:38 06:38 07:38 08:38 14:18 15:18 16:18 17:18
Michałów -Reginów     05:39 06:39 07:39 08:39 14:19 15:19 16:19 17:19
Michałów Reginów ul.Wolska   05:40 06:40 07:40 08:40 14:20 15:20 16:20 17:20
L-wo ul.Ze-ska Os.Piaski 
01/02   05:42 06:42 07:42 08:42 14:22 15:22 16:22 17:22
Legionowo Zegrzyska 01   05:43 06:43 07:43 08:43 14:23 15:23 16:23 17:23
Legionowo ul.Sielankowa 04   05:44 06:44 07:44 08:44 14:24 15:24 16:24 17:24
Legionwo Rynek 01     05:45 06:45 07:45 08:45 14:25 15:25 16:25 17:25
Legionowo PKP     05:46 06:46 07:46 08:46 14:26 15:26 16:26 17:26

        TRASA    LEGIONOWO PKP - SEROCK     
przystanki     A A A A A A A A 
Legionowo PKP     05:50 06:50 07:50 08:50 14:30 15:30 16:30 17:30
Legionwo Rynek 01     05:51 06:51 07:51 08:51 14:31 15:31 16:31 17:31
Legionowo CH Błkitne   05:52 06:52 07:52 08:52 14:32 15:32 16:32 17:32
Legionowo  UM ul. Sowiskiego 
01 05:53 06:53 07:53 08:53 14:33 15:33 16:33 17:33
Legionowo ul.Sielankowa 02   05:54 06:54 07:54 08:54 14:34 15:34 16:34 17:34
Legionowo Zegrzyska 02   05:55 06:55 07:55 08:55 14:35 15:35 16:35 17:35
L-wo ul.Ze-ska Os.Piaski 
01/02   05:56 06:56 07:56 08:56 14:36 15:36 16:36 17:36
Michałów Reginów ul.Wolska   05:58 06:58 07:58 08:58 14:38 15:38 16:38 17:38
Michałów Reginów      05:59 06:59 07:59 08:59 14:39 15:39 16:39 17:39
Michałów Reginów ul.Skona   06:00 06:00 07:00 08:00 14:40 15:40 16:40 17:40
Michałów Reginów Cegielnia   06:01 06:01 07:01 08:01 14:41 15:41 16:41 17:41
Zegrze Południowe     06:04 06:04 07:04 08:04 14:44 15:44 16:44 17:44
Zegrze  Osiedle     06:07 06:07 07:07 08:07 14:47 15:47 16:47 17:47
Zegrze JW.     06:09 06:09 07:09 08:09 14:49 15:49 16:49 17:49
Borowa Góra     06:11 06:11 07:11 08:11 14:51 15:51 16:51 17:51
Jadwisin       06:12 06:12 07:12 08:12 14:52 15:52 16:52 17:52
Stasi Las       06:13 06:13 07:13 08:13 14:53 15:53 16:53 17:53
Serock ul. Rradziwiła Rondo   06:14 06:14 07:14 08:14 14:54 15:54 16:54 17:54
Serock ul. Norwida     06:15 06:15 07:15 08:15 14:55 15:55 16:55 17:55
Serok Cmentarz     06:17 06:17 07:17 08:17 14:57 15:57 16:57 17:57
o Serock ul. Pułtuska Park   06:18 06:18 07:18 08:18 14:58 15:58 16:58 17:58

50-lecie Jeziora Zegrzyńskiego stało się 
motywem dla wielu przedsięwzięć nie tylko 
gminnych, ale również wojewódzkich. Na 
warszawskim Starym Mieście można obejrzeć 
wystawę outdoorową poświęconą zegrzyń-
skiemu akwenowi, zorganizowaną przez ma-
zoviaexpo.

Przez cały lipiec i pierwszy tydzień sierp-
nia natomiast – w Gazecie Stołecznej – dodat-
ku do Gazety Wyborczej – ukazują się artyku-
ły poświęcone tematyce związanej z Jeziorem 
Zegrzyńskim (historii, budowaniu zapory 
wodnej, ale także współczesności - atrakcjom 
dla turystów, smakołykom, które można zjeść 

Aktualny rozkład jazdy na trasie Serock - Legionowo PKP

Cykl artykułów – Stołeczna nad Zegrzem

19 sierpnia, kolejny raz, burmistrz 
Sylwester Sokolnicki spotkał się ze spo-
łecznością gminy - pierwsze, czerwcowe 
spotkanie zorganizowane przez panią 
sołtys Zofię Łaniewską odbyło się w Ka-
rolinie. 

Tym razem, na zaproszenie sołtysa Jó-
zefa Sawickiego, odbyło się w Nowej Wsi 
spotkanie, na które licznie przybyli stali 
mieszkańcy oraz osoby zamieszkujące na 

terenie wsi głównie w okresie letnim. Za-
proszeni również na spotkanie: burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokol-
nicki oraz komendant Komisariatu Policji 
w Serocku Grzegorz Napiórkowski, udzie-
lali odpowiedzi na nurtujące zebranych 
pytania.

Kwestie poruszane na dotychczasowych 
spotkaniach dotyczyły głównie:

- segregacji i odbioru odpadów 

- komunikacji lokalnej
- utrzymania dróg
-  zaśmiecania lasów i nabrzeży Jeziora 

Zegrzyńskiego 
-  zagrożenia, które powoduje zły stanu 

zapór bocznych (wałów przeciwpowo-
dziowych) rzeki Bug

-   spraw związanych z codziennym byto-
waniem.

Ref. Kom. Społ.

Letnie spotkania z burmistrzem

nad zalewem, sportom, które można upra-
wiać, warunkom plażowania zamieszczonym  
w przewodniku po plażach).

W ramach przedsięwzięcia powstał  rów-
nież specjalny Spacerownik, poświęcony oko-
licom Jeziora oraz konkurs z cennymi nagro-
dami na najlepsze zdjęcie znad Jeziora.

Ponadto na zakończenie każdego redak-
cyjnego cyklu autorzy zaproponowali czy-
telnikom wycieczkę, w sumie było ich pięć: 
piesza z przewodnikiem, który opowiedział 
historię budowy jeziora itd., rowerowa, spływ 
kajakowy kanałem Żerańskim do Nieporętu, 
wycieczka zabytkowym autobusem z Warsza-
wy do Elektrowni Wodnej w Dębem i ostat-
nia statkiem z Warszawy do Serocka.

W niedziele - 7 i 21 lipca - rozstawio-
na była w Serocku mobilna redakcja, skąd 
redaktorzy „na żywo” na portalu gazeta.pl 
relacjonowali to, co dzieje się na serockiej 
plaży.
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ZAPROSZENIE
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z bezpłatnych spotkań i szkoleń informacyjnych organizowanych w Urzędzie Miasta
 i Gminy Serock, Rynek 21, 05-140 Serock. w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy 

w Serocku, a Fundacją eBiznes Club. Spotkania mają na celu rozbudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizowanie
 różnego rodzaju szkoleń dla osób podejmujących/rozwijających działalność gospodarczą, przedsiębiorców i inwestorów.

Nowe miejsce rekreacyjne w Wierzbicy
Na wniosek społeczności lokalnej, pani sołtys Marii 

Chmielewskiej oraz radnej Iwony Gryc gmina użyczyła działkę 
w Wierzbicy na potrzeby rekreacyjno-sportowe. Przy ogromnym 
zaangażowaniu mieszkańców działka została uporządkowana, 
oczyszczona i wyrównana. Dziś jest wspaniałym miejscem  wy-
poczynku i rekreacji  dla mieszkańców wsi. Szczególne podzię-
kowania dla pana Michała Sumiły za przywiezienie piasku i roz-
garnięcie go oraz dla pana Zdzisława Kmiołka za wykorzystanie 
koparki do wyrównania działki i zepchnięcie piasku do wody. 
Dziękujemy również wszystkim, którzy brali udział w oczyszcza-
niu oraz wyrównywaniu działki i przygotowywaniu plaży.

W dniu 15 lipca 2013r. zaczął obowiązy-
wać miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy Serock – sekcja F1, obręb 
Jadwisin.  Plan został uchwalony uchwałą nr 
342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 03.06.2013r. i ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
dnia 01.07.2013r. pod pozycją 7420.

W ramach prowadzonego nadzoru, Wo-
jewoda Mazowiecki  wstrzymał wykonanie 

uchwały w części dotyczącej „uwolnionych 
terenów zamkniętych”. 

Z uwagi na powyższe, dla działek o nr 
ewid.: 111/6, 111/13, 111/260, 111/262, 
111/290, 111/293, 111/296, 111/307, 111/
309, 111/310, 111/311, 111/312 i 111/313 
zlokalizowanych w Zegrzu, nie obowiązu-
ją ustalenia zawarte w uchwale do czasu 
uprawomocnienia się rozstrzygnięcia Wo-
jewody.

Warunki zabudowy dla tych terenów 
będą mogły być ustalane w drodze decyzji 
administracyjnej.

Plan miejscowy dla sekcji F1 wraz z roz-
strzygnięciem Wojewody dostępny jest na 
stronie internetowej gminy: www.miasto.se-
rock.pl  w zakładce – o gminie – planowanie 
przestrzenne.

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Serock – sekcja F1, obręb Jadwisin

W 2013 r. z pomocy finansowej w po-
staci dofinansowania zakupu podręczników, 
książek pomocniczych i materiałów dydak-
tycznych w ramach Rządowego programu 
„Wyprawka szkolna” skorzysta według wstęp-
nych danych 168 uczniów uczęszczających do 
szkół na terenie Miasta i Gminy Serock.

W tym roku programem będą objęci 
uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

- klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej,
- klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: za-

sadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólno-
kształcącego i technikum,

- słabo widzący, niesłyszący, z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym oraz ucznio-
wie z niepełno sprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, o którym mowa w art. 
71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.)  uczęszczający w roku 
szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: za-

sadniczych szkół zawodowych, liceów ogól-
nokształcących, liceów profilowanych, tech-
ników, techników uzupełniających.

Pomoc skierowana jest do uczniów po-
chodzących  z rodzin, w których dochód na 
osobę w przypadku uczniów klasy I szkoły 
podstawowej nie przekracza kwoty 539,00 zł.  
W przypadku uczniów klas II-III i V szko-
ły podstawowej oraz klasy II szkoły ponad-
gimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodo-
wej, liceum ogólnokształcącego i technikum 
utrzymane zostało kryterium dochodowe 
w kwocie 456,00 zł na osobę.

W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej o zwrot 
kosztów zakupu podręczników w ramach 
programu będą mogli się ubiegać także rodzi-
ce, których dochody przekroczą progi zapisa-
ne w programie, przy czym liczba uczniów, 
którym pomoc będzie mogła być udzielona 
w tym trybie, nie może przekroczyć w gminie 
5% ogólnej liczby dzieci objętych programem. 
Za szczególne przypadku uznaje się zgodnie 
z ustawą: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, 
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwa-

ła lub ciężką chorobę, przemoc, potrzebę 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych i prowadzenia gospodarstwa do-
mowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych, trudności w integracji 
osób, które otrzymały status uchodźcy, trud-
ności w przystosowaniu do życia po zwol-
nieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub 
narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kry-
zysowe, klęski żywiołowe  lub ekologiczne.

Dofinansowanie zakupu podręczników 
do kształcenia ogólnego, w tym podręczni-
ków do kształcenia specjalnego, a w przypad-
ku uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanych lub znacznym 
– również książek pomocniczych i materia-
łów dydaktycznych będzie wynosić:

do kwoty 225 zł
1. dla uczniów klas I-III szkół podstawo-

wych
2. dla uczniów:
a) niepełnosprawnych klas: I-III szkół 

podstaowywch

Wyprawka szkolna 2013/2014

b) z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI 
szkoły podstawowej i gimnazjum – niekorzy-
stających z podręczników przeznaczonych do 
kształcenia specjalnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł
1. dla uczniów klasy V szkoły podstawowej,
2. dla uczniów niepełnosprawnych (z wy-

jątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas 
IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających 
z podręczników przeznaczonych do kształ-
cenia specjalnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania.

do kwoty 350 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjąt-

kiem uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym) 
gimnazjum niekorzystających z podręczników 
przeznaczonych do kształcenia specjalnego do-
puszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do kwoty 607 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjąt-

kiem uczniów słabo widzących oraz uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum 
korzystających z podręczników przeznaczo-

nych do kształcenia specjalnego dopuszczo-
nych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania; 
w przypadku korzystania z części podręczni-
ków przeznaczonych do kształcenia ogólnego 
(niebędących podręcznikami przeznaczonymi 
do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie 
może być wyższy niż 50% kwoty 607,00 zł.

do kwoty 390 zł
1. dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły 

zawodowej,
2. dla uczniów niepełnosprawnych zasad-

niczej szkoły zawodowej.

do kwoty 445 zł
1. dla uczniów klasy II szkoły ponadgim-

nazjalnej: liceum ogólnokształcącego i tech-
nikum

2. dla uczniów niepełnosprawnych: li-
ceum ogólnokształcącego, klasy III liceum 
profilowanego, technikum oraz klasy III tech-
nikum uzupełniającego.

do kwoty 770 zł
1. dla uczniów niepełnosprawnych (z wy-

jątkiem uczniów słabo widzących): klas I-III 
szkoły podstawowej,

2. uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas 
IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum – ko-
rzystających z podręczników przeznaczonych 

do kształcenia  specjalnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania; w przypadku 
korzystania z części podręczników przezna-
czonych do kształcenia ogólnego ( niebędących 
podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia 
specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolne-
go przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, książek pomocniczych lub mate-
riałów dydaktycznych, koszt ich nie może być 
wyższy niż 25% kwoty 770,00 zł,

3. uczniów niepełnosprawnych (z wyjąt-
kiem uczniów słabo widzących oraz uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI 
szkoły podstawowej, korzystających z pod-
ręczników do kształcenia specjalnego dopusz-
czonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania; 
w przypadku korzystania z części podręczni-
ków przeznaczonych do kształcenia ogólnego 
(niebędących podręcznikami przeznaczonymi 
do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie 
może być wyższy niż 40% kwoty 770,00 zł.

W związku z tym, iż projekt Rządowe-
go programu pomocy uczniom „Wypraw-
ka szkolna” został 23 maja przekazany do 
uzgodnień międzyresortowych i konsul-
tacji społecznych, szczegółowe informacje 
oraz wzory wniosków zostaną zamieszczo-
ne z chwilą przyjęcia rozporządzenia.

 

Najbliższe szkolenie będzie miało miejsce 19.08.2013 r.
o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.
Szkolenia obejmować będą następujące zagadnienia:
• Opis zasad 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.
•  Omówienieprzykładowych projektów realizowanych w Gminie 

Serock.

 S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y
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
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W pierwszym półroczu 2013 roku Be-
neficjenci Ostateczni projektu intensywnie 
uczestniczyli w zaadresowanych dla nich róż-
norodnych formach wsparcia. 

15 uczniów i uczennic ukończyło szkole-
nie z wózków jezdniowych z napędem silni-
kowym.

Wszyscy przystąpili do egzaminu pań-
stwowego przed Urzędem Dozoru Technicz-
nego i zdali go w 100%. Zdobyli tym samym 
kwalifikacje do obsługi urządzeń transportu 
bliskiego. 

Tajniki przygotowywania najpopularniej-
szego napoju świata zgłębiało 30 BO podczas 
profesjonalnego szkolenia baristycznego. 
Poznali oni  historię kawy i jej gatunki, tech-
nologię produkcji, a w części praktycznej na-
uczyli się sporządzać idealne espresso, espres-
so macchiato, cappuccino, lattemacchiato. 
Ponadto, zapoznali się ze sztuką latte art. 
Wszyscy kursanci zdali test z wiedzy teore-
tycznej i praktycznej, a następnie otrzymali 
certyfikaty ukończenia kursu.

45 BO wzięło udział w 4-dniowym wyjeź-
dzie studyjnym do Murzasichle k. Zakopanego, 
podczas którego grupa 15 uczniów z Techni-
kum Logistycznego realizowała aspekt zawo-
dowy na szkoleniu pn. „Transport i spedycja 
krajowa i międzynarodowa”, inna 30–osobowa 
grupa uczniów i absolwentów z Technikum 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz 
Technikum Hotelarstwa poszerzała umiejętno-
ści zawodowe przygotowując dania regionalne 
oraz zwiedzając bazę noclegową Podhala.

świata”, uwieńczeniem których była degusta-
cja potraw.

14 absolwentów zakończyło 80-godzinny  
staż zawodowy w Hotelu Narvil Conferen-
ce & Spa w Serocku i Hotelu Warszawianka 
Centrum Kongresowe w Jachrance.

31 BO w okresie wakacyjnym odbywa staż 
zawodowy również w innych przedsiębior-
stwach i zakładach pracy: Przedsiębiorstwie 
Transportowo–Handlowym Rotrans w Wy-
szkowie, firmie Computex w Nieporęcie, Re-

Realizacja projektu pn. „Dobry start w zawodową przyszłość” 
w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

Ponadto, uczniowie zwiedzali w Zako-
panem willę Koliba – pierwszy dom w stylu 
zakopiańskim wybudowany wg. projektu St. 
Witkiewicza, Muzeum Tatrzańskie, cmentarz 
na Pęksowym Brzyzku, odbyli też wspaniałą 
wycieczkę kolejką na Gubałówkę.

W ramach zajęć pozalekcyjnych odbywa-
ły się warsztaty komputerowe - zaawansowa-
ny Excel, zajęcia z języka angielskiego i języka 
rosyjskiego, zajęcia kulinarne pn. „Kuchnie 

stauracji Złoty Lin w Wierzbicy, firmie Stolpłyt  
w Warszawie, Jednostce Wojskowej Nr 4809 
w Zegrzu, Centrum Szkolenia Policji w Legio-
nowie, Hotelu Villa Malibu  w Zegrzu Połu-
dniowym, w PAN Domu Zjazdów i Konferencji 
w Jabłonnie, gdzie pod czujnym okiem opieku-
nów stażu doskonali swój warsztat zawodowy.

Projekt „Dobry start w zawodową przy-
szłość” realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjno-
ści i jakości szkolnictwa zawodowego.

Łączny budżet projektu wynosi 
357 312,30  zł, w tym kwota dofinasowania  
308 657,72 zł.

Koordynator projektu
Jolanta Bulwicka-Osińska

Ranking samorządów opublikowany
Rzeczpospolita z 18 lipca 2013 r. opubli-

kowała wyniki IX edycji rankingu samorzą-
dów. Uhonorowano w nim gminy i miasta, 
które najbardziej dbają o rozwój i podniesie-
nie jakości życia mieszkańców, przy jedno-
czesnym zachowaniu reguł odpowiedzialno-
ści i bezpieczeństwa finansowego. W setce 
najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich w Polsce na 89 miejscu znalazł się (po-
nownie) Serock.

Ranking przeprowadzono w dwu eta-
pach. W pierwszym etapie wyboru dokona-
no w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, 
dotyczące m.in. dynamiki wzrostu wydatków 
majątkowych, wartość środków unijnych 
w przeliczeniu na mieszkańca, zadłużenie 
w stosunku do dochodów, nadwyżkę opera-
cyjną oraz dynamikę wzrostu. W drugim eta-
pie ostatecznej oceny dokonano na podstawie 
ankiet zawierających informacje samorządów  

dotyczące m.in. wydatków na NGO, wdrożo-
nych systemów ISO,  Wyniki rankingu z pew-
nością posłużą wszystkim samorządom do 
oceny pracy własnych jednostek i wyciągnię-
cia wniosków na przyszłość.

Na podstawie podziału terytorialnego 
kraju, wprowadzonego w 1999 r., ilość gmin 
w Polsce wynosi 2489, w tym 318 gmin 
miejskich, 1604 wiejskich oraz 567 miejsko-
-wiejskich.

Szukamy właściciela lub osób chętnych 
do adopcji psów, które błąkały się na terenie 
gminy Serock. W ramach „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie Mia-
sta i Gminy Serock”, osoba która zaadoptuje 
psa będzie mogła skorzystać z bezpłatnych 
usług weterynaryjnych tj. szczepień okreso-
wych (choroby zakaźne i wścieklizna), po-
dania leków i preparatów mających na celu 

Pies czeka na człowieka

odrobaczenie, odkleszczenie i odpchlenie, 
oznakowaniu zwierzęcia – chip. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt z Refe-
ratem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa, tel. 22 782 88 39 i 22 782 88 40. 

Przypominamy że w zakładce „Pies cze-
ka na człowieka” na stronie internetowej 

www.serock.miasto.pl zawarte są informa-
cje także o psach, które trafiły do schroni-
ska z terenu naszej gminy oraz informacje 
o pieskach, których Państwo jako właściciele 
poszukują. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

14 lipca o godz. 18.00 w Serocku na 
Grodzisku Barbarka odbył się koncert Anny 
Osmakowicz, promujący płytę „Bez Ciebie”.

Anna Osmakowicz wraz z muzykami: 
Jackiem Cichockim (pianino), Przemysła-
wem Kostrzewą (trąbka), Piotrem Filipo-

wiczem (kontrabas), Tadeuszem Bemb-
nowskim (perkusja) i młodym wokalistą 
Rafałem Błachem, którzy w różnych kom-
binacjach wykonali wraz z nią kilka utwo-
rów znajdujących się na płycie poświęconej 
pamięci Tadeusza Prejznera, wybitnego 

muzyka i kompozytora. Przybyła publicz-
ność miała okazję posłuchać różnorodnych 
utworów: refleksyjnych, melancholijnych, 
wzruszających, pogodnych i wesołych po-
łączonych ze wspaniałym klimatem Seroc-
kiego Grodziska.

Koncert Anny Osmakowicz na Barbarce
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W związku z przypadającą w tym roku 
150. rocznicą wybuchu Powstania Stycz-
niowego w Szkole Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Serocku zorganizowano 
wyjątkowy Dzień Dziecka. W przywołaniu 
ducha historii pomogło Stowarzyszenie 
Historyczno – Edukacyjne im. 7 Pułku 
Lansjerów Nadwiślańskich, którego człon-
kowie  zaproponowali uczniom udział
w  kilkuetapowej grze historycznej pod 
nazwą „Powstanie Styczniowe”. W trak-
cie poglądowych zajęć uczniowie odbyli 
niezwykle interesujące szkolenia: rekruta, 
kosyniera, kawalerzysty, artylerzysty w zre-
konstruowanym zapleczu żołnierskiego 
obozu. Po tych „historycznych” zmaga-
niach niejeden uczeń dowiedział się, czy 
w powstańczym kepi jest mu do twarzy, jak 

działa pistolet kapiszonowy, jak wygląda 
karabela, kuźnia polowa czy lazaret. Dzień 
pełen wrażeń zakończył słodki poczęstunek 
i rozgrywki sportowe.

Mamy nadzieję, że charakter tego-
rocznego Dnia Dziecka w naszej szkole 
pobudził wyobraźnię młodych obywateli, 
dostarczył garść cennych wiadomości hi-
storycznych, a co najważniejsze, wpłynął 
na kształtowanie właściwej postawy pa-
triotycznej.

Dzięki hojnym fundatorom społecz-
ność uczniowska z SP w Serocku miała 
nietuzinkowy Dzień Dziecka. Wszyst-
kim dziękujemy za okazaną życzliwość 
i ogromne serce.

Na podstawie tekstu E. Żmijewskiej

Nietuzinkowy Dzień Dziecka

Od 1 lipca 2013 roku trwa nowa akcja 
zachęcająca osoby zamieszkujące na terenie 
Miasta i Gminy Serock do zameldowania się 
na pobyt stały zgodnie z faktycznym miej-
scem przebywania. Akcja trwać będzie do 
końca 2013 roku. Organizatorem akcji jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 

Meldując się w naszej gminie przyczyniasz 
się do jej rozwoju. Angażujesz się w sprawy 
samorządu. Dzięki Twoim podatkom, które 
przez Urząd Skarbowy w Legionowie trafiają 
do naszego gminnego budżetu, finansujemy 
oświatę i pomoc społeczną oraz inwestujemy 
w ochronę środowiska, budowę i moderniza-
cję infrastruktury użyteczności publicznej.

Osoby zameldowane na pobyt stały 
w gminie Serock mogą korzystać z progra-
mów takich jak: Serocka Karta Dużej Rodzi-
ny 3+, która adresowana jest do wszystkich 
rodzin wielodzietnych        z terenu Miasta 
i Gminy Serock bez względu na sytuację ma-
terialną, czy z programu w zakresie zmniej-
szania wydatków poniesionych na leki.

Również dzieci zameldowane na pobyt 
stały na terenie Miasta i Gminy Serock mają 
pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola 
Publicznego.

W ramach akcji każda meldująca się 
osoba czy rodzina otrzyma drobny upomi-
nek promocyjny oraz „Niezbędnik miesz-
kańca” - publikację, w której prezentujemy 
gminę Serock, przybliżamy działające na 
jej terenie instytucje, opowiadamy jakie 
sprawy wiążą się z zamieszkaniem w no-
wym miejscu, i w jakich placówkach się je 
załatwia.

Ponadto w ramach naszej akcji na każdą 
kolejną setną osobę, która zamelduje się na 
terenie naszej gminy czekają cenne nagrody. 
Możesz np. spędzić niezapomniany weekend 
we dwoje w jednym z hoteli na terenie gminy, 
albo przeżyć miły wieczór przy kolacji w jed-
nej z serockich restauracji.

Nie zwlekaj! Zamelduj się! Zamieszkaj 
w jednej z najpiękniejszych gmin na Ma-
zowszu.

ZAMELDUJ SIĘ – ZOSTAŃ MIESZKAŃCEM GMINY SEROCK!

Razem możemy więcej
Zgłoś się do Urzędu Miasta i Gminy 

w Serocku, Rynek 21, pokój numer 1 i od ręki 
dokonaj formalności związanych z zameldo-
waniem się.

Do zameldowania się potrzebujesz nastę-
pujących dokumentów:

• dokument potwierdzający tożsamość 
(dowód osobisty, paszport )

• oraz dokument potwierdzający tytuł 
prawny do zajmowanej nieruchomości bądź 
lokalu.

Przypominamy, że:
Wymeldowanie z poprzedniego miejsca 

pobytu stałego może nastąpić automatycz-
nie przy zameldowaniu w nowym miejscu, 
jak również, że zameldowania można doko-
nać przez ustanowionego pełnomocnika.

Druk zgłoszenia pobytu stałego moż-
na pobrać z Referatu Spraw Obywatelskich 
Urzędu  Miasta i Gminy Serock, parter, pokój 
numer 1, oraz ze strony internetowej www.
miasto.serock.pl z zakładki: Poradnik intere-
santa, formularze, wnioski, karty usług, wy-
kazy.

Więcej informacji pod numerem telefo-
nu: 22 782-88-55.

ZAPRASZAMY!

30 czerwca od godziny 14:00 na „dzikiej plaży” w Wierzbicy odbyły się „I Wierzbickie Wianki”. Do konkursu na najładniejszy wianek 
zgłoszono 10 wianków. Jury wybrało 3 najładniejsze, za które przyznano główne nagrody, pozostali uczestnicy dostali nagrody pocieszenia. 
Kiedy wszystkie wianki odpłynęły już z nurtem Narwi mieszkańcy przy muzyce i ognisku świetnie się bawili, rozmawiając, piekąc kiełbaski oraz 
tańcząc. Impreza trwała do wieczora. Mieszkańcom dziękujemy za tak liczne przybycie. Dziękujemy też wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie imprezy.

I Wierzbickie Wianki
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Święto strażaków

Ci, którzy uczestniczyli w sobotniej im-
prezie z okazji Gminnego Dnia Strażaka 
twierdzą, że „takiej fety, to jeszcze na ‘straża-
ka’ nigdy nie było”.

Tegoroczne gminne święto strażackie połą-
czone było z 60-leciem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Stanisławowie. 13 lipca 2013 roku koło 
remizy strażackiej zebrali się goście, wśród nich 
m.in: Artur Pozorek – Pełnomocnik Zarządu 
Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepeł-
nosprawnych, brygadier Arkadiusz Pich – Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego PSP w Legio-
nowie, dh Krzysztof Goślicki – Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Legiono-
wie, ks. Jerzy Sieńkowski – Mazowiecki Kapelan 
Strażaków, płk Tadeusz Likus – Szef Wojskowej 
Ochrony Przeciwpożarowej, podkom. Grzegorz 
Napiórkowski – Komendant Komisariatu Policji 
w Serocku, dh Jacek Cendrowski – Prezes Zarzą-
du Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
RP w Legionowie - Koło nr 5, ks. Tadeusz Wo-
łowiec – Proboszcz parafii pw. św. Antoniego 
w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej. W uro-
czystości uczestniczyli także strażacy z Ochot-
niczych straży Pożarnych w Serocku, Woli Kieł-
pińskiej, Gąsiorowie i Nunie oraz radni i sołtysi 
z terenu gminy Serock.

Po Mszy świętej celebrowanej przez księ-
dza Dariusza Żuławnika z parafii w Woli Kieł-
pińskiej zebranych gości przywitał burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, 
który pełni również funkcję prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Historię OSP w Stani-
sławowie przedstawiła dh Anna Romanow-
ska, jednocześnie sołtys Stanisławowa: „Po-
czątki ruchu strażackiego w Stanisławowie  
datuje się na lata pięćdziesiąte. Kilku młodych 
zapalonych do pracy społecznej mieszkańców 

naszej wsi spotkało się i zdecydowało o zało-
żeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stani-
sławowie. (…) To były trudne czasy – słoma 
na dachu, domy i stodoły drewniane. Każdy 
pożar był wielkim zagrożeniem dla całej wsi. 
Jednostka posiadała ręczną pompę na wózku. 
Do pożarów jeździło się wówczas wozami 
konnymi, a do akcji strażackiej wzywali się 
ręczną syreną alarmową (…)”.  

Zasłużonym oraz wieloletnim strażakom 
wręczone zostały odznaczenia.

Przedsięwzięcie uświetnił tradycyjnie 
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP 
Pułtusk oraz koncert zespołu Talizman. Nie 
zabrakło również zabawy tanecznej oraz po-
kazu sztucznych ogni.

Odznaczenia:
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału  

Wojewódzkiego Związku OSP RP Woje-
wództwa  Mazowieckiego przyznało odzna-
czenia niżej wymienionym druhom:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 
– dh. Sylwesterowi Skośkiewiczowi

Złoty  Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 
– dh. Władysławowi Pielachowi

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnic-
twa  - dh. Annie Romanowskiej

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału  
Powiatowego Związku OSP RP przyznało 
odznakę Strażak Wzorowy:

dh. Cezaremu Skrzydlakowi
dh. Jakubowi Gotowcowi
Uchwałą Prezydium Zarządu  Oddzia-

łu Miejsko – Gminnego  Związku OSP RP  
nadano odznakę za wysługę lat niżej wy-
mienionym członkom jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Stanisławowie:

dh. Jakubowi Gotowcowi - 5 lat
dh. Rafałowi Skrzydlakowi - 5 lat
dh. Danielowi Jastrzębskiemu - 10 lat
dh. Markowi Wawrzyńskiemu - 10 lat
dh. Pawłowi Pietrzakowi - 15 lat
dh. Krzysztofowi Pietrzakowi - 15 lat
dh. Jerzemu Gajewskiemu - 15 lat
dh. Mariuszowi Pielachowi - 20 lat
dh. Markowi Skrzydlakowi - 25 lat
dh. Markowi Janickiemu - 30 lat
dh. Jerzemu Romanowskiemu - 30 lat
dh. Robertowi Szajkowskiemu - 30 lat
dh. Stefanowi Wawrzyńskiemu - 30 lat
dh. Feliksowi Sujkowskiemu - 35 lat
dh. Tomaszowi Pietrzakowi - 35 lat
dh. Bogdanowi Szajkowskiemu - 35 lat
dh. Jerzemu Jastrzębskiemu - 40 lat
dh. Marianowi Gotowcowi - 40 lat
dh. Wojciechowi Korzeniewskiemu - 40 lat

Brązową odznakę Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej przyznano niżej wymienionym 
członkom Młodzieżowej Drużyny działającej 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisła-
wowie:

dh. Marcinowi Kaczmarczykowi
dh. Arkadiuszowi Jastrzębskiemu
dh. Sebastianowi Sekutowiczowi
dh. Łukaszowi Adamskiemu
dh. Łukaszowi Gajewskiemu
dh. Michałowi Pielachowi

Agnieszka Woźniakowska

Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego  
zorganizował drugi rajd dla miłośników ro-
werowych wycieczek z gmin leżących w po-
bliżu Jeziora Zegrzyńskiego, które w tym 
roku obchodzi 50. rocznicę powstania. Na se-
rocki rynek, na którym trwały przygotowania 
do koncertu finałowego Kupalnocki, przyby-
ło 200  rowerzystów z Jabłonny, Legionowa, 
Nieporętu, Pułtuska, Radzymina, Wieliszewa 
i Serocka. Wszyscy uczestnicy rajdu dostali 
kamizelki i opaski odblaskowe, czapeczki, 

koszulki i bon na posiłek regenerujący, po 
którym można było popłynąć w rejs statkiem 
po jeziorze. Z zadowolonymi z niedzielnej 
wycieczki uczestnikami rajdu spotkał się 
burmistrz Sylwester Sokolnicki. Wręczył on 
upominki najmłodszej uczestniczce rajdu 
(ur. w 2007 r.) oraz najstarszemu cykliście 
(ur. w 1946 r.), który przyjął wyróżnienie 
z ogromną radością. Zgromadzeni na rynku 
rowerzyści deklarowali, że w przyszłym roku 
będzie ich jeszcze więcej. 

II Zegrzyński Rajd Rowerowy
Silną grupę reprezentującą Serock, pro-

wadzoną przez dyr. Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Serocku, Piotra Mulika, utworzyli 
rowerzyści z różnych miejscowości na terenie 
gminy, a szczególnie z Borowej Góry. Pozna-
jąc nadnarwiańskie krajobrazy, przy okazji, 
poznawali również swoje  możliwości brnąc 
przez błotniste polne drogi i piaszczyste, le-
śne dukty. Do celu dojechali wszyscy - szcze-
gólnie dzielne były dzieci.

Zegrzyński Rajd Rowerowy dofinansowa-
ny był z Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
programu PO Ryby „2007-2013”

B.R.
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Historia Serocka nieodłącznie związa-
na jest z grodem „Barbarką” zwanym, który 
w średniowieczu dał początek miastu.  

W grodzisku i na towarzyszącym mu 
podgrodziu koncentrowało się życie ów-
czesnych mieszkańców. Podgrodzie „było 
z reguły zamieszkane przez rzemieślników, 
pracujących na potrzeby grodu. Składało się 
z niewielu chat, skupionych w bezpośredniej 
bliskości grodu, wzdłuż prowadzącej doń 
drogi”. (T. Zagrodzki, Serock, studium hi-
storyczno-urbanistyczne, Serock 1993). To 
właśnie wytwórczość rzemieślników oraz wy-
miana handlowa, przyczyniły się do ewolucji 
urbanistycznej naszego miasta.

wikliniarskie. Oprócz tego: wyroby z sianka, 
wyrób biżuterii, szycie lalek szmacianych, 
malowanie tabliczek glinianych, wyrób kwia-
tów z papieru – uczestnicy warsztatów mogli 
własnoręcznie stworzyć swoje małe dzieła. 

Nie brakowało również śmiałków, którzy 
postanowili stawić czoła rosłym rycerzom 
i spróbować swoich sił w walce z nimi. Dzie-
ci z chęcią atakowały niesforne cebule, które 
ciężko było rozłupać toporem. W Seroccza-
nach bez wątpienia płynie waleczna krew, bo-
wiem  tak rycerze, jak i cebule obłupione ze 
skóry, ulegali niejednemu z serockich wojów.

Rycerskie konkursy, zabawy, tańce, mu-
zyka, stylizowane stroje – trudno oprzeć się 
wrażeniu, że Serock tego dnia powrócił do 
swoich korzeni, dając uczestnikom możliwość 
„przeniesienia się” w czasy średniowiecznych 
przodków.

Historia Serocka nieodłącznie związa-

Na tym podgrodziu 21 lipca 2013 roku 
znów zatętniło życie. Zorganizowane przez 
Referat Komunikacji Społecznej i Ośrodek 
Kultury w Serocku warsztaty rzemieślni-
cze „To Barbarki robota” przyciągnęły wielu 
mieszkańców ciekawych historii początków 
miasta oraz turystów i sympatyków gminy, 
pragnących uczestniczyć w czymś wyjątko-
wym. 

Uczestnicy otrzymali od nas pamiątkowy 
okolicznościowy gadżet – drewnianą łyżkę, 
a ci, którzy wzięli udział w przygotowanych 
grach i konkursach – dostali w nagrodę pro-
mocyjny upominek. Wszyscy mogli też do-
stać serockie pocztówki z okolicznościowym, 
barbarkowym stemplem.

Warsztaty na podgrodziu zorganizowane 
były po raz drugi. Na organizację pierwszych 
– w 2011 roku – pozyskaliśmy fundusze z Unii 
Europejskiej, realizując przedsięwzięcie w ra-
mach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007 - 2013 w zakresie małych projektów. Za-
interesowanie, jakim cieszyło się to przedsię-
wzięcie skłoniło nas do wpisania go w tego-
roczny kalendarz imprez gminnych i mamy 
nadzieję, że będzie organizowane co roku.

Przedsięwzięcie nie odbyłoby się, gdyby 
nie pomoc i ogromne zaangażowanie osób 
prezentujących swoje rzemiosła. Wszystkim 

Średniowieczni wojowie rozbili na Skwe-
rze Litewskim swoje  obozowisko, niewiasty 
doglądały domostw, tkały, szyły, a mężowie 
szykowali się do walki lub leczyli rany po wcze-
śniejszych bojach. Okrzyki bitewne, dźwięki  
oręża i błagania pokonanych „o litość” przy-
ciągały na plac boju tłumy uczestników warsz-
tatów. Wszyscy żywo reagowali na działania  
rycerzy – był  śmiech, oklaski i westchnienia, 
gdy urodziwi rycerze padali jak muchy. Był też 
płacz milusińskich, którzy potraktowali starcia 
rycerzy jako autentyczne….. 

Nieopodal rzemieślnicy z pasją prezento-
wali i uczyli chętnych, których nie brakowało, 
swego rzemiosła.

12 stanowisk: zielarskie, tkackie, rzeźbiar-
skie, garncarskie, pszczelarskie, koronkarskie, 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich za-
dbały o podniebienia uczestników, przygo-
towując swojskie jadło: domowe „kołacze”, 
chleb na zakwasie ze smalcem, drożdżowe 
pierogi, kiełbasy i kaszankę własnego wy-
robu, sery i mleko kozie, kiszone ogóreczki 
i oczywiście napitki.

w imieniu burmistrza Miasta i Gminy Serock 
oraz naszym składamy serdeczne podzięko-
wania i mamy nadzieję, że spotkany się rów-
nież w przyszłym roku. 

Ref. Kom. Społ.
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Folklor i fotografie szamanów tuwińskich 
w Serocku

Serocka publiczność już po raz 16 z wiel-
kim aplauzem przyjęła zespoły ludowe, które 
spotkały się w naszym mieście na koncer-
cie finałowym XXII Międzynarodowych 
Spotkań Folklorystycznych Kupalnocka 
- 2013, których organizatorami były instytu-
cje kultury w Glinojecku, Płońsku, Ciechano-
wie i Serocku. Tym razem gościły w Serocku 
zespoły z Meksyku, Szwajcarii, Serbii, Węgier 
oraz Góralska Kapela „Jontki” i oczywiście, 
jako gospodarze, Ludowy Zespół Artystycz-

Tuż po tym spotkaniu w holu ratusza od-
był się w wielonarodowościowym składzie 
wernisaż wystawy „Przewodnicy dusz” na 
którym fotografik - Marta Rosolska - zapre-
zentowała 12 unikatowych, wielkoformato-
wych, czarno - białych portretów szamanów 
tuwińskich z syberyjskiej krainy.

ny ”Serock” w pełnym, wielopokoleniowym 
składzie (Zespól z Serbii przez cały czas trwa-
nia festiwalu mieszkał w Ośrodku Wypoczyn-
ku Letniego w Jadwisinie).

Przed koncertem, przedstawiciele wszyst-
kich zespołów wraz z menedżerami i tłu-
maczami spotkali się na krótko w ratuszu 
z burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim, 
który w ramach tradycyjnego powitania wrę-
czył gościom serockie materiały promocyjne 
i symboliczne polskie bociany.

Po raz pierwszy w serockim ratuszu 
stworzyła ona, w czasie trwania kupalnocko-
wych występów, profesjonalne studio foto-
graficzne, w którym fotografowała tancerzy 
w charakterystycznych dla jej fotograficznej 
twórczości ujęciach. Stara się w nich odtwo-
rzyć naturalność portretowanych osób, ich 
powiązanie z daną kulturą, dzięki ukazaniu 
piękna strojów i emocji towarzyszących fo-
tografowanym.

Tegoroczne występy zespołów folklory-
stycznych na serockiej scenie były barwne, 
urokliwe i dynamiczne, a publiczność - jak 
zwykle - zauroczona tańcem, strojami, mu-
zyką i śpiewem gorąco oklaskiwała wystę-
pujących, śpiewała i tańczyła współtworząc 
wspaniałą atmosferę tego widowiska. Nie-
spodziewany, spontaniczny taniec przedsta-
wicieli wszystkich zespołów na scenie i wi-
dzów pod sceną w rytm znanej wszystkim 
dancowej piosenki „Ona tańczy dla mnie” 
pokazał, że wszyscy bez względu na wiek 
i nację lubimy się bawić. Choć pochodzimy 

z różnych krajów i różnych kultur łączy nas 
taniec, który przełamuje wszystkie bariery.

Tancerze, muzycy i widzowie bawili się 
na rynku do 22:30.

 Impreza została zrealizowana w ramach 
działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów - „KUPAL-
NOCKA 2013” - LGD „Partnerstwo Zale-
wu Zegrzyńskiego” - współfinansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach osi
4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

B.R.
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