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XXXI sesja Rady Miejskiej
W dniu 19 grudnia 2012 r. odbyła się
XXXI sesja Rady Miejskiej w Serocku. Porządek sesji, który przewidywał 18 punktów
został rozszerzony przez radnych o punkt
dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Miasta i Gminy Serock. Po przyjęciu porządku obrad radni przystąpili do jego realizacji.
W pierwszej kolejności został rozpatrzony projekt uchwały dotyczący miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Serock-obszar C. Punkt ten wywołał
wzmożoną dyskusję. Po zakończeniu dyskusji
radni przystąpili do głosowania i tym samym
podjęli uchwałę przy 9 głosach za, 1 głosie
przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących.
Na sesji zostały podjęte uchwały dotyczące nadania nazw ulic w Serocku (ul. Aleksandra Fredry), w Jachrance (ul. Ustronna) oraz
w Skubiance (ul. Przyszłości).
Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału
Miasta i Gminy Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
W trakcie dyskusji zgłoszono formalny wniosek o dokonanie zmiany przedłożonego projektu. Zmiana ta, polegałaby na dodaniu do
treści uchwały oraz załącznika do uchwały

obwodu głosowania odrębnie dla miejscowości Wierzbica. Propozycja takiej zmiany nie
zyskała wymaganej akceptacji wśród radnych
i wobec powyższego głosowano nad treścią projektu uchwały zaproponowaną przez
Burmistrza. Zgodnie z przyjętą uchwałą dokonano podziału Miasta i Gminy Serock na
7 stałych obwodów głosowania oraz
określono siedziby obwodowych komisji wyborczych. Niezwykle ważnym punktem porządku obrad sesji było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021
oraz budżetu Miasta i Gminy Serock na rok
2013. Projekt budżetu ustalił dochody w wysokości 44.954.300zł, których źródłem byłyby m.in.: subwencja oświatowa, podatek od
nieruchomości oraz podatek dochodowy od
osób ﬁzycznych PIT. Wydatki natomiast, zostały określone na poziomie 45.114.358,37 zł.
W ramach tych środków m.in. zaplanowano
wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie
8 816 673zł. Następnie przedstawione zostały opinie stałych komisji Rady oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
dotyczące przedłożonego projektu budżetu
na 2013r. Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013-2021 oraz uchwały budżetowej na 2013r. W kształcie zaproponowanym
przez Burmistrza ww. projekty uchwał radni

Kolędowe Serce Mazowsza 2013

W imieniu Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki w Zegrzu zapraszamy na przesłuchania do V Festiwalu Kolęd i Pastorałek
„Kolędowe Serce Mazowsza 2013”.
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Miłośnicy muzyki i wspólnego kolędowania mają niepowtarzalną okazję do spotkania
oraz rywalizacji podczas piątego już festiwalu,
który organizowany jest przez CSŁiI w Zegrzu
wraz z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.
Zadaniem uczestników jest wykonanie dwóch
utworów o tematyce świątecznej. Jeden, obowiązkowy, musi być kolędą lub pastorałką, która powstała w latach 1424-1945 (organizatorzy
udostępniają przykładowy wykaz tych pieśni).
Druga piosenka, dowolna, może być kolędą, pastorałką lub piosenką świąteczno-noworoczną
w języku polskim lub obcym. Bardzo mile widziane są także własne kompozycje i aranżacje.
Każda osoba biorąca udział w konkursie musi
przejść przez kolejne stopnie eliminacji. Pierwszy
dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – do 2 stycznia
będą brać udział do eliminacjach szkolnych organizowanych w każdej szkole. Drugi stopień to
eliminacje powiatowe (7 stycznia 2013 r. o 10.00
w sali widowiskowej Klubu CSŁiI w Zegrzu),
których laureaci wezmą udział w eliminacjach
wojewódzkich. Zgłoszenia przyjmowane były
do 21 grudnia br. Czekamy na ﬁnał.

przyjęli przy 11 głosach za, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
W dalszej kolejności została rozpatrzona uchwała w sprawie uchylenia w części
uchwały nr 83/XI/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 sierpnia 2003r. dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Na
podstawie tej uchwały z katalogu dróg gminnych została wykreślona jedna z dróg położonych w miejscowości Nowa Wieś.
Projekt uchwały przedstawiony przez doraźną Komisję Rady Miejskiej w Serocku do spraw
oceny treści oraz wprowadzenia zmian w Statucie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Miasta i Gminy Serock, z treści której wynikałby obowiązek rejestrowania przebiegu obrad
sesji Rady Miejskiej na trwałym nośniku zapisu
elektronicznego w postaci uporządkowanego
zbioru danych – pliku dźwiękowego zapisanego
w powszechnie dostępnym formacie obrad sesji
Rady Miejskiej w Serocku oraz zamieszczanie
tego pliku w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Serock, nie uzyskał wymaganej akceptacji radnych.
Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej
w 2012r. oraz zatwierdzili jej plan pracy na
rok przyszły.
RMP

Minęły Święta Bożego Narodzenia – najbardziej magiczne ze wszystkich świąt. Podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie najpiękniejsze życzenia świąteczne i noworoczne, był barszczyk, wigilijna kapusta i ryby… Przeżywaliśmy święta nie tylko w gronie rodzinnym, ale również
w szkołach, wśród przedsiębiorców, stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy, w świetlicach terapeutycznych. Wpatrywaliśmy się w niebo i szukaliśmy pierwszej gwiazdki. Niech nastrój
tych chwil i pozytywne emocje pozostaną w nas jak najdłużej.
Przed nami wiele wspaniałych, dobrych chwil w Nowym 2013 roku. Będzie to dla nas rok
szczególny, ponieważ Jezioro Zegrzyńskie obchodzi swoje 50 urodziny. Dlatego w 2013 roku naszym hasłem przewodnim będzie „Serock 50 lat nad Jeziorem Zegrzyńskim”. Patronat honorowy
nad obchodami tej ważnej rocznicy obejmą Mateusz Kusznierewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki. Na dobry początek zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
fotograﬁcznym „Jezioro Zegrzyńskie w zimowym obiektywie”, do wygrania cenne nagrody.
Czytelnikom życzymy szczęśliwych i pogodnych dni oraz wiary, że to co najlepsze – przed
nami w Nowym 2013 Roku!!!
Redakcja
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W dniu 8 grudnia w Ośrodku Kultury
w Serocku odbyły się warsztaty plastyczne
dla rodzin. Podczas warsztatów uczestnicy
dowiedzieli się i nauczyli jak w prosty sposób
przy niewielkim nakladzie materiałów wykonać stroik lub ozdobę swiąteczną. Warsztaty
plastyczne robienia ozdób z sianka i sizalu
poprowadziła Pani Magdalena Zawadzka,
podczas których w efekcie powstała kolekcja
świątecznych bałwanków.

Samochód pożarniczy na gwiazdkę! .... 17
Sport to zdrowie ..................................... 18
Górą nasi !!! ............................................. 18
Półmetek projektu „Dobry start
w zawodową przyszłość” ....................... 19
Lokalna komunikacja autobusowa ....... 20

�

„INFORMATOR GMINY SEROCK”
Miesięcznik Urzędu Miasta i Gminy Serock

�����������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

��������
����� �
���� �

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
ARTUR BORKOWSKI
przyjmuje interesantów
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
(Rynek 21, pokój nr 31)
w poniedziałki w godz. 18.30–20.30
tel./fax 22 782 88 13 lub 22 782 88 00 w. 813, 814
e-mail: radamiejska@serock.pl
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SYLWESTER SOKOLNICKI
przyjmuje interesantów
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
(Rynek 21, pokój nr 23)
w poniedziałki w godz. 12.00–15.00
tel./fax 22 782 88 00; 22 782 74 99
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e-mail: promocja@serock.pl, www.miasto.serock.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skracania
i redagowania nadesłanych tekstów.
Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Skład i druk MERITUM Bożena Zimmermann,
tel./fax 52 379 80 94,
e-mail: meritum@by.home.pl
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Nowe zasady na nasze odpady

Aktualności

POŚWIĄTECZNA
ZBIÓRKA CHOINEK
Boże Narodzenie każdemu z nas kojarzy
się z choinką. Ubieranie jej to nasza narodowa tradycja. Choinka cieszy nas przez całe
święta, ale potem staje się odpadem problemowym ze względu na duże wymiary. Jest
odpadem biodegradowalnym i nie powinna
traﬁć na składowisko odpadów. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku mając na uwadze powyższe
w dniach 7 – 31 stycznia 2013 roku organizuje
poświąteczną zbiórkę choinek.
Choinki będzie można przekazać bezpłatnie:
• w siedzibie M-GZGK przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku codziennie w godzinach
7 -19,
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• na składowisku odpadów komunalnych
w Dębem od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 15,
lub pozostawić przy pojemnikach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w
każdy wtorek i czwartek.
Zbiórce podlegają również choinki
sztuczne, które wraz z odpadami wielkogabarytowymi zostaną przekazane do recyklingu.
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Serocku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
SEROCK SEKCJA F1 OBRĘB
JADWISIN
W dniach od 7 stycznia do 4 lutego 2013 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku Rynek 21 pok. 44 w godzinach pracy
urzędu, wyłożony jest do publicznego wglądu
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F1
obręb Jadwisin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie
się 10 stycznia 2013 r. o godz. 13.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21.
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są niezbędne do wprowadzenia w życie zmian
dotyczących
gospodarowania
odpadami komunalnymi,
Metoda
polegająca
na naliczeniu
jednakowej opłaty od gospodarstwa domowego,
powstającymi w gospodarstwach domowych.czy byłaby nim rodzina składająca się przykładowo z dwóch czy pięciu-sześciu osób,

Rewolucja śmieciowa
Coraz większymi krokami zbliżamy się
do podjęcia przez Radę Miejską w Serocku
uchwał, które są niezbędne do wprowadzenia
w życie zmian dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, powstającymi
w gospodarstwach domowych.
PRZYPOMNIJMY:
1 stycznia 2012 roku weszła w życie zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z cytowaną ustawą gminy w całej Polsce mają obowiązek zorganizować
odbieranie i zagospodarowanie odpadów
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Nowy system zacznie obowiązywać od 1
lipca 2013 roku. Gmina zorganizuje odbiór odpadów od mieszkańców, w zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
UCHWAŁY:
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach Rada Miejska musi
podjąć przed wprowadzeniem systemu następujące uchwały:
1. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta
i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
3. w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Serock,
4. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
STAWKI:
Najtrudniejszą sprawą, budzącą duże
kontrowersje jest uchwała dotycząca wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
Rada musi wybrać metodę spośród czte-
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Sprawa rekultywacji
wyrobisk poeksploatacyjnych w Dębinkach

do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji,
kierowanych do składowania. Dlatego też będziemy od Państwa odbierać odpady biodegradowalne,
które będzie można cztery razy w roku, w terminach wyznaczonych harmonogramem przekazać
przewoźnikowi, ale także będzie można przekazywać je bez dodatkowych opłat do gminnego punktu

Zapraszamy Państwa do śledzenia informacji na naszej stronie
Bliższych informacji udzielać będzie również Referat Ochro
pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40 oraz Miejsko – G
w Serocku pod nr tel: 22 782-61-51 i 22 782-75-73.

Legionowskiego, która zdaniem urzędu została wydana w wyniku wadliwego rozpatrzenia
wniosku przedsiębiorcy i tym samym została
wydana z rażącym naruszeniem prawa.
Ponadto w dniu 14 listopada 2012 roku
zostało skierowane do Starosty Legionowskiego pismo dotyczące wydanego zezwolenia,
a następnie w dniu 20 listopada 2012 roku,
w ślad za pismem przesłano protest mieszkańców wsi Marynino i Dębinki, podpisany
przez przeszło 150 osób.
Burmistrz zwrócił się również do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku oraz
do Radnych Rady Powiatu, o wsparcie działań gminy zmierzających do wyeliminowania
z obrotu przedmiotowej decyzji Starosty Legionowskiego.
O wszelkich informacjach w przedmiotowej sprawie będziemy zawiadamiać Państwa
na bieżąco.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Najważniejsze gminne inwestycje
w 2012 roku z zakresu:
I. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW:
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Norwida w Serocku,
• Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Tuwima w Serocku,
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Miłosza w Serocku,
• Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Prusa w Serocku,
• Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej
w Serocku.
Ogólnie wykonano 539,5 mb kanału sanitarnego w drogach oraz 19 sztuk przyłączy kanalizacyjnych, których budowa stworzyła możliwość podłączenia się mieszkańców tych ulic do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji w ul. Prusa w Serocku jest doﬁnansowana
z pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast budowa
kanalizacji w ul. Miłosza w Serocku została
zgłoszona do doﬁnansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013.
• Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie.
W 2012 roku rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w ul. Dojazdowej i ul. Okrężnej. Zakończenie robót planowane
jest w czerwcu 2013 r. Na 2013 rok planowana
jest również budowa nowej przepompowni w obrębie ul. Dworkowej i Konwaliowej, budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Dworkowej z przełączeniem do wszystkich posesji oraz
demontażem istniejącej przepompowni.

II. GOSPODARKI WODNEJ:
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Tuwima w Serocku,
• Budowa sieci wodociągowej w Borowej Górze,
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Prusa w Serocku,
• Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu,
• Budowa sieci wodociągowej w Dębe,
• Budowa sieci wodociągowej w ul.
Brzozowej w Borowej Górze.
Wybudowano 2 015,5 mb przewodu wodociągowego oraz 19 sztuk przyłączy wodociągowych. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w tych rejonach połączyła istniejące
wodociągi i poprawiła jakość odbieranej wody.
III. POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
KOMUNIKACYJNEGO
NA TERENIE GMINY:
• Przebudowa drogi w Dębem
Zakres zadania obejmował przebudowę
jezdni i chodnika w pasie drogowym drogi
gminnej Nr 180429W oraz jezdni w pasie drogowym drogi gminnej Nr 180721W w miejscowości Dębe. Ogółem zostało wybudowane około 370 mb drogi oraz 407m² chodnika z kostki
betonowej o grubości 6 cm. Budowa jezdni
wraz z chodnikiem poprawiła komunikację
i stworzyła bezpieczne i przyjazne warunki dla
ruchu pieszego oraz pojazdów.
• Budowa chodnika w Dębinkach
Zakres zamówienia obejmował budowę
jednostronnego chodnika o długości około

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie
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• ul. Zaciszna- Leśna w Gąsiorowie- wykonano 933 mb kablowej linii oświetlenia
drogowego, zamontowano 26 sztuk słupów
oświetleniowych wraz z oprawami.

Wykonano również siłownię zewnętrzną,
w skład której wchodzą takie przyrządy do
ćwiczenia jak m.in. biegacz, orbitrek, drabinka
z drążkami, podciąg nóg, prostownik pleców,
twister, prasa nożna, wyciąg górny.
Budowę boiska do piłki nożnej doﬁnansowano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
• Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Nowej Wsi
Inwestycja objęła:
- budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, nożnej i koszykówki o nawierzchni
sportowej ze sztucznej trawy na podbudowie
przepuszczalnej,
- budowę boiska do siatkówki o nawierzchni sportowej- poliuretanowej na podbudowie
elastycznej i przepuszczalnej,
- plac zabaw z urządzeniami zabawowymi
i bezpieczną nawierzchnią,

1027 mb i 27 zjazdów w ciągu drogi gminnej
Nr 180413W.
Doﬁnansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie Odnowa i Rozwój Wsi
• Budowa chodnika z jezdnią w Jachrance
Zakres robót budowlanych obejmował
przebudowę jezdni wraz z chodnikiem na długości około 500 mb oraz budowę 8 sztuk zjazdów indywidualnych i 1 zjazd publiczny.
Doﬁnansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie Odnowa i Rozwój Wsi,
• Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, ułożono chodniki z kostki betonowej, które stanowią bardzo dobrą
komunikację pomiędzy wykonanymi zatokami
parkingowymi, a klatkami wejściowymi do bloków otaczających parking. Służą również jako
ciągi piesze dla spacerujących mieszkańców.
W ramach przedmiotowego zadania wykonano również oświetlenie drogowe. Zamontowane lampy zostały wykonane w nowoczesnej
technice LED, co powinno znacznie przedłużyć
ich żywotność. Odpowiednio zagospodarowano cały teren poprzez niwelację skarp i ponowne ukształtowanie wraz z humusowaniem
i obsianiem trawą. Realizacja tej inwestycji
zwiększyła komfort i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla.

V. POPRAWY INFRASTRUKTURY
EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNEJ
NA TERENIE MIASTA I GMINY:
• Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę
budynku szkoły od strony północno- wschodniej o część środkową obejmującą dwa pomieszczenia dydaktyczne, na piętrze z wydzielonym zapleczem na przechowywanie
pomocy naukowych, 1 dużą salę z zapleczem
i przedsionkiem na parterze wraz z niezbędnymi instalacjami. Zostało wykonane również oświetlenie boiska zlokalizowanego za

IV. POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO:
• Budowa punktów świetlnych w ul.
Polnego Wiatru w Jachrance- zakres robót
obejmował budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o długości ok. 300 mb oraz
montaż 14 słupów oświetleniowych wraz
z wysięgnikami i oprawami.
• ul. Jasna w Jachrance- wykonano 726
mb kablowej linii oświetlenia drogowego
oraz zamontowano 21 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami.
• ul. Prosta w Stasim Lesie- zakres robót obejmował budowę kablowej oraz napowietrznej linii oświetlenia drogowego
o łącznej długości ok. 870 mb wraz z montażem 19 słupów oświetleniowych.
• ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim-zakres robót obejmował budowę
kablowej linii oświetlenia drogowego o długości 209 mb i montaż 6 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami.

budynkiem szkoły, miejsca parkingowe oraz
remont ogrodzenia.
Rozbudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej przyczyni się do podwyższenia standardu nauki dla
uczniów i nauczycieli. Inwestycja ma na celu
poprawę warunków do kształcenia, natomiast
zwiększenie ilości sal dydaktycznych stworzy
możliwość przyjęcia większej ilości uczniów
uczęszczających do szkoły w Woli Kiełpińskiej.

- ścieżkę zdrowia z urządzeniami sprawnościowymi i bezpieczną nawierzchnią,
- wykonanie elementów zagospodarowania terenu (ławki, kosze na śmieci), komunikacji, zieleni (trawniki, krzewy)
- budowa oświetlenia oraz uzbrojenie terenu i boisk
Doﬁnansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ,,Odnowa
i rozwój wsi”

VI. ROZWOJU
KULTURY FIZYCZNEJ:
• Budowa boiska do piłki nożnej oraz
montaż siłowni zewnętrznej w ramach zadania: Modernizacja stadionu miejskiego
w Serocku.
Zamówienie obejmowało budowę płyty boiska do piłki nożnej na podbudowie przepuszczalnej o powierzchni 1 540 m², drenaż boiska
i terenu przyległego oraz wyposażenie boiska
w m.in. bramki, siatki, ławki i kosze na śmieci.

VII. POPRAWY INFRASTRUKTURY
KULTURALNEJ:
• Rozbudowa budynku ośrodka kultury
przy ul. Pułtuskiej w Serocku
Zadanie polegało na rozbudowie budynku ośrodka kultury wraz z przebudową
części istniejącego budynku oraz rozbiórką
części mieszkalnej i usługowej przylegającej
do istniejącego budynku. W ramach zadania wykonano również zagospodarowanie
terenu ośrodka kultury i tak powstał ,,plac

Rozbudowa Ośrodka Kultury w Serocku

przedwejściowy” przed budynkiem ośrodka
połączony elementami małej architektury
z przystankiem autobusowym. Plac ten wyposażony jest w ławki, donice, zegar uliczny
oraz tablice informacyjne.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane
w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji
odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę
działania o nazwie: Związek Stowarzyszeń
,,Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
Rozbudowa budynku Ośrodka Kultury
i rozszerzenie jego działalności przyczyni się
do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej z obszaru LSR ,,Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.

Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu
przy ul. Drewnowskiego
VIII. INWESTYCJE PRZYGOTOWANE
DO REALIZACJI:
• Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach,
• Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy,
• Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa,
• Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku,
• Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej
i Warszawskiej w Serocku,
• Budowa budynku wielorodzinnego
z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie,
• Budowa punktów świetlnych Serock ul.
Daliowa- oświetlenie drogi gminnej,
• Budowa punktów świetlnych Skubanka
ul. Akacjowa- oświetlenie drogi gminnej,
• Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu
Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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SEROCKI

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 33 - SEROCK

Napoleon w Serocku
W powszechnej świadomości Serock związany jest z dziedzictwem napoleońskim z powodu historycznych pozostałości. Napoleon pierwszy raz
w Serocku był, czy też raczej przejeżdżał przez miasto, 30 stycznia 1807 r., gdy jechał z Warszawy przez Pułtusk, Przasnysz i Olsztyn do swoich
wojsk, mających wkrótce stoczyć wielką bitwę pod Iławą. Drugie wydarzenie miało miejsce 200 lat temu i związane jest z odwrotem Wielkiej
Armii z Rosji.

Portret podwójny
Wieczorem 5 grudnia 1812 r. w Smorgoniach na
Litwie Napoleon opuścił rozbitą Wielką Armię i udał się
w podróż do Paryża. Dysponujemy dwoma relacjami osób,
które towarzyszyły cesarzowi w tej dwutygodniowej podróży i wspominają o jego postoju w Serocku. Pierwsza to
pamiętniki generała Armanda de Caulaincourta, księcia
Vicenzy, wielkiego koniuszego cesarstwa. Niestety w polskim wydaniu tłumacz zamiast Serocka (Sierocka) mylnie
wymienił Sieradz, a przecież Napoleon z Pułtuska do Warszawy nie jechał przez Sieradz. Druga to zapiski innego
uczestnika tej podróży porucznika Stanisława Dunin-Wąsowicza z trzeciego szwadronu słynnego polskiego 1 pułku
szwoleżerów gwardii. Wprowadził je do naukowego obiegu
Szymon Aszkenazy, w artykule zamieszczonym w 1911 r.
w „Tygodniku Ilustrowanym”.
Decyzję o trasie przejazdu przez Księstwo Warszawskie
podjęto 7 grudnia w Mariampolu, dzięki zapewnieniom poczmistrza, że drogi w Księstwie są przejezdne, a on sam jest
gotów udać się przodem i zorganizować konie na zmianę do
samej Warszawy. W Grajewie 9 grudnia cesarz zrezygnował
z karety i poruszał się dalej saniami odkupionymi od jednego z ziemian w towarzystwie de Caulaincourta, Dunin-
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-Wąsowicza oraz Mameluka Razy Rustana. Pojazdowi temu
towarzyszyły jedynie małe saneczki z generałem Karolem
Lefebvre-Desnouetessem, dowódcą szaserów gwardii oraz
kurierem Amondru. Przez Łomżę, Ostrołękę i Maków dotarł

Napoleon portret konny
Napoleon 10 grudnia o godz. 4 rano do Pułtuska, gdzie zjadł
zupę i wypił kawę. W Serocku znalazł się 10 grudnia o godz.
9 rano. Postój wynikał ze stałego rozkładu dnia. Każdego
ranka pomiędzy ósmą a dziewiątą rano, jeżeli na postoju

Fragment fortyﬁkacji w pln-wsch czesci miasta

Budowa walów twierdzy
można było dostać kawę, cesarz wypijał jedną ﬁliżankę
z mlekiem. Pomimo zasp śniegu sięgających kolan cesarz
dokonał lustracji fortyﬁkacji Serocka. Nie wiemy którą
bramą wjechał do miasta, ale z dwóch możliwości bardziej
prawdopodobna wydaje brama przy rawelinie zachodnim
(teren obecnego stadionu), gdzie w sąsiedztwie znajdowały się duże koszary i magazyny wojskowe. Droga nad
Narwią była bardziej zaśnieżona i z tego powodu ominięto
stację pocztową w Wierzbicy i wjazd od strony obecnych
ulic Retmańskiej i Zdrojowej. Jedna z największych karczm
w Serocku znajdowała się w pobliżu fortyﬁkacji i koszar,
pomiędzy obecnymi ulicami 11 Listopada oraz Księcia Janusza I. Nie było oczywiście żadnych oﬁcjalnych powitań przez
władze miasta (prezydentem był Fryderyk Schmidt), co
najwyżej komisarz fortyﬁkacji lub komendant inżynierów
oprowadzili cesarza po wybranym obszarze twierdzy. W Serocku spędził około 1-1,5 godz. by o godz. 13 zameldować
się w Hotelu Angielskim w Warszawie.
Dziś głównym dziedzictwem epoki napoleońskiej są
zachowane fragmenty fortyﬁkacji, z których najlepiej zachowały się fragmenty rawelinu zachodniego, wkomponowanego w stadion miejski oraz kurtyna północno-zachodnia i bastion północny, które stały się szlakiem spacerowym.
Twierdza budowana razem z Modlinem i Pragą stanowiła
ważny element strategiczny w planach Napoleona i sprawdziła się w 1807 r. w wojnie z Rosją (2pp pod dow. Płk Stanisława Potockiego) oraz w 1809 r. w wojnie z Austrią, gdy
twierdzą dowodził gen. Józef Niemojewski..
Na cmentarzu paraﬁalnym zachowały się dwa groby

Wały

Nagrobek Gregorkiewiczów.

osób działających w tamtych czasach. Radnego Filipa Gregorkiewicza oraz oﬁcera inżynierów (później płk) Adama
Bogusławskiego, który w przyszłości stanie się właścicielem
dawnych koszar artylerii.
Z Serocka pochodził uczestnik wojen napoleońskich
płk Maciej Chojnacki, z Zegrza uczestnik wyprawy na Moskwę płk Kazimierz Paszkowicz. Właścicielem sąsiedniej
Wierzbicy był bohater wojen napoleońskich generał Kazimierz Małachowski, a dóbr zegrzyńskich Józef Wawrzyniec
hr. Krasiński, który w 1812 r., będąc adiutantem gen. Karola
Kniaziewicza wyniósł go z pola bitwy i rannego przywiózł
do Zegrza.
Do dziedzictwa czasów napoleońskich należy też ulica
Napoleońska, która łączyła kiedyś koszary górne i koszary
dolne oraz ulica Zakopowa, która kiedy biegła wzdłuż fortyﬁkacji również na dużym odcinku obecnej ulicy Polnej, co
widać na mapie z I połowy XIX wieku. Do tej tradycji wpisać należy również dawny zajazd pocztowy, który chociaż
zbudowany został już w czasach Królestwa Polskiego, to dla
wielu pokoleń serocczan łączył się z obecnością Napoleona
w Serocku.
W Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata
2011-2014 przyjęto nie tylko zalecenia dotyczące ochrony
pozostałości twierdzy, ale również zamiar ufundowania
tablicy pamiątkowej dla uczczenia pobytu cesarza Napoleona w Serocku. Tablicy na wzór tej, która znajdowała się na
budynku Hotelu Angielskiego w Warszawie.
Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak

Zajazd

Plan fortyﬁkacji ok 1830 r.

Tablica przy stadionie

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

11

Przedsiębiorcy na spotkaniu wigilijnym
w serockim ratuszu

Spotkanie Wigilijne przedsiębiorców
w serockim ratuszu to już tradycja. Goście
przybyli licznie, by w przedświątecznej atmosferze spotkać się z władzami Serocka i innymi
przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność
gospodarczą na terenie naszej gminy. W trakcie uroczystoćci, jak co roku, burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki,
w towarzystwie swego zastępcy, Józefa Zająca,
wręczył wybranym przedsiębiorcom Statuetki
Lidera Przedsiębiorczości. Wśród nagrodzonych przedsiębiorców znaleźli się Małgorzata
Adamkiewicz - Hotel Narvil, Marcin Wroniak - Imprineo, Jacek Koziński - Klub Mila,
Krzysztof Bońkowski „Bońkowski Consulting“, Agnieszka i Piotr Sińczak - Hotel War-

mowaniu inicjatyw, związanych z działalnością gospodarczą oraz powodzenia i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym. Następnie, jak
obyczaj każe, wszyscy podzielili się opłatkiem
i kosztowali przysmaki z wigilijnego stołu.
W trakcie spotkania opłatkowego w urzędzie uczennice samorządu Szkolnego Szkoły
Podstawowej w Serocku zachęcały do zakupu
symbolicznych cegeiełek, którymi były kartki świąteczne, przygotowane przez uczniów.
Hojność przedsiębiorców, którzy oﬁarowali
za kartki kwoty znacznie przekraczające proponowaną cenę 5,00 zł, okazała się wielka.
Pieniądze te zostaną przeznaczone na paczki
świąteczne dla uczniów z rodzin potrzebujących pomocy oraz na zakup różnych materiałów dla świetlicy szkolnej.
W trakcie uroczystości specjalnie zatrudniony na tę okazje aniołek wylosował z kosza
pełnego wcześniej wrzuconych doń wizytówek, upominki w postaci 3 podwójnych voucherów na kort tenisowy w Serocku i 3 kubków z logo OSiRSerock.

Spotkanie wigilijne
Zespołu Świetlic Socjoterapeutycznych

Dnia 13 grudnia o godzinie 17.00 w siedzibie OSP Wola Kiełpińska odbyło się 15 uroczyste spotkanie Wigilijne Zespołu Świetlic Socjoterapeutycznych. Przy wspólnym stole zebrało się 180 osób.Choinka była pięknie udekorowana przez dzieci i wszystkich uczestników spotkania.
Grupa teatralna wprowadziła świąteczny nastrój, sympatycznym spektaklem o ciekawskim aniołku. Dwanaście wigilijnych potraw przygotowanych przez rodziców naszych wychowanków, dopełniło tradycji tego magicznego wieczoru. Przybył do nas także Święty Mikołaj, który
obdarował wszystkie dzieci słodkimi prezentami. Całemu spotkaniu towarzyszył ciepły, rodzinny nastrój.

Spotkanie wigilijne w zegrzyńskim Centrum

szawianka, Janusz Glinicki „ATU Trading“
oraz Agnieszka i Grzegorz Jaworscy - gospodarstwo sadownicze. Burmistrz, nawiązując do
trudnej sytuacji gospodarczej, spowodowanej
ogólnoświatowym kryzysem, życzył przybyłym kreatywności, odwagi i rozwagi w podej-

Spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich
12 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich,
działających na terenie gminy Serock, zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Doradztwo
Rolnicze w Serocku.
Była to okazja do podzielenia się opłatkiem, złożenia życzeń, wspólnych rozmów
i oderwania się od przedświątecznej krzątaniny. Na stole znalazły się przepyszne dania
wigilijne przygotowane przez gospodynie.
Atmosferę umilały kolędy grane przez organistę z Paraﬁi w Woli Kiełpińskiej.
Dziękujemy wszystkim paniom, które
aktywnie włączyły się do przygotowania spotkania.
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W środę, 19 grudnia br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne.
W spotkaniu, na zaproszenie Komendanta Centru, pułkownika Ireneusza Fury uczestniczyli licznie przybyli znakomici goście:
Zastępca Szefa Sztabu Dowództwa Wojsk
Lądowych, generał brygady Marek Mecherzyński, Zastępca Szefa Zarządu Dowodzenia
i Łączności Dowództwa Wojsk Lądowych,
pułkownik Marek Stolarz, Prezydent Miasta
Legionowo, Roman Smogorzewski, Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Józef Za-

jąc, komendanci, szefowie, księża oraz przedstawiciele służb mundurowych i instytucji
Garnizonu Zegrze, byli żołnierze zawodowi,
żołnierze i pracownicy wojska zegrzyńskiego Centrum. Uroczystość odbyła się w świątecznie przybranej Sali Klubu CSŁiI, a do
podkreślenia atmosfery zbliżających się świąt
kolędy wykonali muzycy ze Szkoły Podoﬁcerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, którzy na
codzień szkolą się na terenie zegrzyńskiego
Centrum.
W swoim przemówieniu Komendant
CSŁiI pułkownik Fura podziękował za zaan-

gażowanie w wykonywaniu licznych zadań
w 2012 roku, szczególnie podkreślając dużą
rolę zegrzyńskiego Centrum w szkoleniu
- służbę przygotowawczą do Narodowych
Sił Rezerwowych odbyło tutaj 450 elewów,
a prawie 4,5 tysiąca słuchaczy zostało przeszkolonych na różnego rodzaju kursach. Na
zakończenie życzył zebranym wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Życzenia świąteczne złożył także
generał brygady Mecherzyński. Spotkanie
uatrakcyjniły występy dzieci z Klubu Centrum. Odczytane zostały także życzenia świąteczne Dowódcy Wojsk Lądowych, a później
odmówione modlitwy. Jak co roku były potrawy wigilijne, dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Spotkanie przebiegało
w miłej i serdecznej atmosferze.
Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
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Spotkanie wigilijne dla Seniorów
20 grudnia w Sali Widowiskowej ośrodka
Kultury w Serocku odbyło się spotkanie Wigilijne dla Seniorów.
Przybyłych gości, w świąteczną atmosferę wprowadziły jasełka w wykonaniu
dzieci z Samorządowego Przedszkola w Zegrzu oraz ich rodziców. Przedstawienie pomogła przygotować aktorom pani Katarzyna Książyk.
Po jasełkach przyszedł czas na życzenia.
Pierwszy złożył je gospodarz wieczoru Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sywester

Sokolnicki. Wikariusz, ks. Piotr Krzysztof
Muzyczyszyn pobłogosławił posiłek, a następnie złożył serdeczne życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Na
sali zapanowała świąteczna atmosfera, goście
składali sobie życzenia, a w powietrzu unosił
się zapach barszczu, kapusty oraz kompotu
wigilijnego.
Spotkanie zostało zorganizowane przez
Urząd Miasta i Gminy Serock, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury w Serocku oraz Uniwersytet III Wieku.

Spotkanie z Mikołajem w Skubiance

W związku ze zbliżającymi się Świętami
Bożego Narodzenia Stowarzyszenie Miłośników Skubianki (SMS) gościło w sobotę
15 grudnia dzieci i ich opiekunki z Ośrodka
Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. To kontynuacja zapo-

czątkowanej rok temu tradycji i kolejna okazja do poznawania się i integracji. Spotkanie
rozpoczęło się słodkim poczęstunkiem, który
wszystkich wprawił w dobry nastrój i dodał
sił przed zadaniem artystycznym. Jako że zarówno wśród dzieci z SMSa jak i z Lasek nie
brak talentów - obie strony zaprezentowały
swoje umiejętności wokalne. Najpierw dzieci
z Lasek miały możliwość wysłuchania piosenek i uczestniczenia w próbie do spektaklu
„Warszawa da się lubić”, który znów będzie
można obejrzeć 19 stycznia. Okazało się że
niewidome i niedowidzące dziewczynki także
świetnie znają część piosenek, a i mają w repertuarze inne związane z Warszawą, które
wszystkim obecnym pięknie i wzruszająco zaprezentowały. Oczywiście nie mogło zabraknąć i wspólnie śpiewanych kolęd. Następnie
przyszedł czas na zabawę. Dzieci wykonywały
kwiaty i zwierzątka z balonów. Świetną przewodniczką po tej niełatwej sztuce okazała się
Siostra Ewelina, która z zapałem przekazywa-

ła swoje umiejętności. Wreszcie nadszedł jakże oczekiwany moment - spotkanie ze Świętym Mikołajem, który przybył do Skubianki
z workiem gwiazdkowych podarunków. Ileż
to było radości, nie tylko z prezentów, ale
i z rozmów czy zdjęć z Mikołajem. Żal było
się rozstawać, ale są już kolejne plany wspólnych działań, więc wkrótce znów będzie okazja do miłego spotkania.

Mikołajki na rynku
7 grudnia na rynku w Srocku odbyła się impreza Mikołajkowa. Przed przybyciem na rynek Mikołaj wraz ze swoją
świtą przeszedł w wielobarwnym orszaku
ulicami Serocka witając mieszkańców i zachęcając do udziału we wspólnej zabawie
mikołajkowej. W korowodzie oprócz Mikołaja mogliśmy zobaczyć Śnieżkę sypiącą z góry śniegiem, wesołego puszystego
Bałwanka zabawiającego i rozśmieszającego naszych milusińskich oraz psotnego
Diabła. Wszystko to odbyło się w rytmie
bębenków, na których przygrywał sympatyczny Krasnoludek, a piecze nad wszystkim sprawowała olbrzymia Królowa Śniegu z pomocą wszechobecnych dostojnych
Aniołów.
Na scenie, św. Mikołaj wraz ze świtą
prowadził konkursy ze słodkimi nagrodami,
w których zdobyciu czasami przeszkadzał zazdrosny i psotliwy diabełek.
Na zakończenie spotkania wyłoniono,

14

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

upominek i pożegnał się z dziećmi, po czym
wyruszył w dalszą podróż, obiecując dzieciom, że gdy będą nadal tak grzeczni mogą
się spodziewać jeszcze jednego prezentu pod
świąteczną choinka.

XVII Spotkanie wigilijne na serockim rynku
z bliskimi podzielić się opłatkiem, przekazać
życzenia oraz wspólnie kolędować. Burmistrz
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki
złożył mieszkańcom życzenia bożonarodze-

Szlachetna Paczka w Serocku
Szlachetna Paczka jest ogólnopolską akcją świątecznej pomocy, której ﬁna odbywał się, w dniach 8-9 grudnia, również
w Serocku. Sala ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Serocku stała się w tym czasie magazynem paczek oraz miejscem spotkań
wolontariuszy i darczyńców, którzy od samego rana do póżnego
popołudnia przywozili paczki. Wolontariusze w czerwonych koszulkach opanowali serocki ratusz, by swoim zapałem i gorącymi sercami dzielić się z potrzebującymi rodzinami. „Szlachetna
Paczka jest magią samą w sobie... a radość obdarowanych osób
jest najcenniejszą nagrodą” - stwierdzili uczestnicy akcji.
Stowarzyszenie „Wiosna” działa przez cały rok. Cały rok
potrzebuje wsparcia dobrych ludzi. Dlatego Wolontariusze
apelują o przepisywanie 1% na rzecz organizacji oraz składanie
dla niej darowizn. Więcej informacji na stronie www.szlachetnapaczka.pl

spośród 119 tegorocznych, serockich Mikołajów, grupę tych najlepiej przebranych. Sam
Święty wręczył im upominki.
Po ważnym telefonie z Nowego Yorku,
Mikołaj wręczył każdemu z dziecku mały

niowe. Laureaci Gminnego konkursu Plastycznego „motyw bożonarodzeniowy” odebrali swoje dyplomy i nagrody.
Dla tych którzy zmarzli przygotowano
wigilijny barszcz oraz kapustę. Najmłodsi
mogli rozgrzać się w pogoni za Mikołajem,
rozdającym cukierki.
Mieszkańcy mogli zaopatrzyć się również
w bożonarodzeniowe ozdoby oraz świąteczne
pierniczki na stoisku, przygotowanym przez
panie z gospodarstw agroturystycznych.
Podczas takiego spotkania choć na mrozie
– od razu człowiekowi robi się cieplej na sercu. Z pewnością niejeden z nas poczuł magię
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

W niedzielę 23 grudnia na serockim rynku odbyło się XVII Spotkanie Wigilijne.
Świąteczną atmosferę wprowadziły „Jasełka” w wykonaniu Kompanii Teatru Ulicznego, Prawdziwy - Kot z Wrocławia. Duże lalki
biorące udział w przedstawieniu, animowane
przez aktorów, ożywały w swej opowieści,
wędrując przez świat historii. Aktorzy śpiewający kolędy i pastorałki, rozbrzmiewające
na serockim rynku stworzyli niesamowite widowisko, w którym przestrzeń stała się żywą
opowieścią wigilijną.
Wielu gości przybyło tego wieczoru by
wziąć udział w wydarzeniu, obejrzeć widowisko, a przede wszystkim aby wspólnie
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Konkurs Plastyczny
„Motyw Bożonarodzeniowy”

Konkurs na logo „Nowe zasady na nasze odpady”
rozstrzygnięty
- w kategorii przedszkole:
1. GABRIELA BUJALSKA, lat 3, TPD
„Uniwersytet Malucha”
2. ADAŚ RĄCZKOWSKI, lat 4, Samorządowe Przedszkole w Zegrzu
3. ADRIAN PIEKARZEWSKI, lat 5,
Przedszkole w Woli Kiełpiński
Wyróżnienie
IZA WOŁOS, Samorządowe Przedszkole
w Zegrzu
- w kategorii szkoła podstawowa, kl. I
– III

W dniu 14.12.2012r. rozstrzygnięto tegoroczną edycję Gminnego Konkursu Plastycznego „Motyw Bożonarodzeniowy”
Do konkursu zgłoszono 61 prac z placówek wychowawczo – oświatowych z terenu
miasta i gminy Serock.
Jury - w składzie: Kinga Wilusz – przewodnicząca jury, Ilona Piątak– starszy instruktor ds. kultury, Monika Parzonko – instruktor ds. kultury - dokonało oceny prac,
zgodnie z kryteriami regulaminu konkursu.
Postanowiono przyznać nagrody następującym autorom prac:

Szopka w Nowej Wsi

Szopka przygotowana przez mieszkańców Nowej Wsi
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1. BARTOSZ BANASIAK, kl. II, Szkoła
Podstawowa w Woli Kiełpińskiej
2. MATEUSZ ZALEWSKI, kl. I, Szkoła
Podstawowa w Serocku
3. ALEKS KACZMARCZYK, kl. II, Szkoła Podstawowa w Serocku
- w kategorii szkoła podstawowa, kl. IV
– VI
1. ANNA CENDROWSKA, kl. V, Szkoła
Podstawowa w Serocku
2. ZUZANNA MURAWSKA, 11 lat,
Ośrodek Kultury w Serocku
3. OLGA TREJBER, 12 lat, Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej
wyróżnienie
KATARZYNA LIPSKA, 11 lat, Szkoła
Podstawowa w Serocku
- w kategorii gimnazjum, szkoła średnia
1. KAROLINA GORZKA, 14 lat, Ośrodek
Kultury w Serocku
2. DAMIAN SOSNOWSKI, 16 lat, Ośrodek Kultury w Serocku
3. MATEUSZ FURCZAK, 15 lat, Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej
Zapraszamy na wystawę pokonkursową
serockiego do ratusza.
Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród odbyło się podczas XVII Spotkania Wigilijnego na rynku w Serocku w dn. 23.12.12 r.

W dniu 12 grudnia 2012 roku rozstrzygnięty został konkurs organizowany przez
Urząd Miasta i Gminy w Serocku na logo
„Nowe zasady na nasze odpady”.
Zgodnie z regulaminem, przedmiotem konkursu było opracowanie projektu logo ekologicznego - w postaci znaku
graficznego - które przeznaczone będzie
do celów identyfikacyjnych związanych z
informacjami o nowym systemie gospodarki odpadami (gospodarki śmieciowej)
na terenie Miasta i Gminy Serock. Przy
opracowywaniu logo należało uwzględnić
turystyczny charakter gminy, z jej walorami przyrodniczymi, gminy w której szcze-

gólny nacisk kładzie się na czystość, porządek i estetykę. Logo miało nawiązywać
w szczególności do segregacji odpadów
oraz korzyści płynących z prawidłowej
gospodarki odpadami – powinno wkomponowywać się w hasło „Nowe zasady na
nasze odpady”
Komisja Konkursowa oceniła 16 prac,
które zgodnie z regulaminem konkursu zostały złożone w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku do dnia 7 grudnia 2012 r .
I miejsce zajęła praca wykonana przez
RAFAŁA SPERCZYŃSKIEGO – uczeń
klasy IV B Szkoła Podstawowa w Serocku
– 15 punktów,

Wyróżnienia zdobyli:
ANNA STOJAK – uczennica klasy IV A Szkoła Podstawowa w Serocku –
13, 33 punktów,
WIKTORIA OLAK – uczennica klasy I A Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej –
12, 33 punktów,
JAKUB SUJKOWSKI – uczeń klasy IV b
Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej,
ZUZANNA MURAWSKA – uczennica
klasy V B Szkoła Podstawowa w Serocku
Pozostałym uczestnikom konkursu zostały przyznane upominki za udział.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Samochód pożarniczy na gwiazdkę!
W dniu 21 grudnia 2012 r. o godz. 12 00
w strażnicy OSP Serock odbyła się uroczysta
zbiórka strażaków ochotników z jednostek
OSP Serock i OSP Stanisławowo.
Powodem było przekazanie jednostce
OSP Serock średniego samochodu pożarniczego przez Komendę Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie oraz przekazanie jednostce OSP w Stanisławowie samochodu pożarniczego przez Burmistrza Miasta
i Gminy Serock.
Uroczystego przekazania samochodów
dokonali Komendant Powiatowy PSP Legionowo, bryg. Jacek Pietranik i Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolniki. Było
przecinanie wstęgi i oklaski.
W uroczystości wzięli udział zastępca Komendanta Powiatowego PSP Legionowo, bryg.
Mieczysław Klimczak, Komendant Miejsko
- Gminny Straży Pożarnych w Serocku, dh.
Marian Malinowski, Prezes Zarządu OSP Gąsiorowo, dh. Robert Walkowski, Kierownik
Ośrodka Kultury w Serocku, Piotr Kowalczyk
oraz bardzo licznie zgromadzeni strażacy
ochotnicy z OSP Serock i OSP Stanisławowo.
Doposażenie jednostki OSP Serock
w sprzęt nowszej generacji to pierwszy etap

wymiany parku samochodowego w gminnych jednostkach OSP. Takie sugestie dało się
odczuć w wystąpieniach Burmistrza Miasta
i Gminy Serock i Komendanta Powiatowego
PSP w Legionowie.
Przekazanie samochodów jednostkom
OSP to dowód uznania za pełną poświęcenia
służbę na rzecz dobra wspólnego społeczno-

ści gminnej oraz podtrzymywanie tradycji
ruchu strażackiego. To także możliwość podniesienia skuteczności realizowanych działań
ratowniczych przez jednostki OSP funkcjonujące w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego /KRSG/
Uroczystość zakończył radosny dźwięk
syren przekazanych samochodów.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Sport to zdrowie
Półmetek projektu
„Dobry start w zawodową przyszłość”

Pod takim hasłem przewodnim odbyła
się IV edycja konkursu ,,Zdrowie w bajce’’,
w którym udział wzięli uczniowie Szkoły
Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie. Organizatorami konkursu byli: Wydział
Promocji i Rozwoju Sanitarno- Epidemiologicznego w Legionowie, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie
oraz Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie”
w Legionowie.
Na deskach sceny Miejskiego Ratusza
w Legionowie występowaliśmy w dniu 21 li-

stopada-uczniowie oddziału przedszkolnego
i 23 listopada uczniowie- kl. II a. Prezentowaliśmy autorskie przedstawienia „Smerfoolimpiada’’ i „Sportowa przygoda”, przygotowane
przez wychowawczynie grup. Miały na celu
propagowanie zdrowego stylu życia.
Uczniowie z satysfakcją i zaangażowaniem wykazywali swoje aktorskie talenty.
Udowodnili, że potraﬁą pięknie recytować,
śpiewać i tańczyć. Zajęliśmy zaszczytne miejsca: wyróżnienie w kategorii przedszkolaki
oraz III miejsce w kategorii kl. I-III.

Oczywiście wiele radości sprawiły dzieciom atrakcyjne nagrody, dyplomy, piłkikangury, jabłuszka do zjeżdżania, książeczki-kolorowanki, ponadto dla klasy trofea
w kształcie gruszek, chusty animacyjne, miary do kontrolowania wzrostu, pompki i akcesoria „mini football”.
Było to dla nas nie tylko niezwykłe wydarzenie teatralne, ale wspaniała zabawa
i najlepsza przygoda życia, jak to stwierdziły
później w komentarzach nasze dzieci.
A.Kowalska, E.Węgłowska

Górą nasi!!!
4 grudnia 2012 r. w ﬁnale Powiatowego
Turnieju mini piłki koszykowej dziewcząt,
reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej pokonując drużyny ze SP 1 i SP 7 z Legionowa
oraz Wieliszewa i Jabłonny zajęła I miejsce,
a tym samym zdobyła tytuł Mistrzyń Powiatu Legionowskiego. Na kolejny spektakularny
sukces nie trzeba było długo czekać, bo już
tydzień później, tj. 11. grudnia 2012 r. dziewczęta zdobyły srebrny medal i tytuł Wicemistrzyń w Turnieju Międzypowiatowym. Brawo dziewczyny!!! Jesteście the best!!!.
4. XII LEGIONOWO
Powiatowy Turniej Mini-piłki Koszykowej Szkoła Podstawowa Dziewczęta
klasyﬁkacja końcowa
1. SP Wola Kiełpińska – MISTRZOSTWO
POWIATU;
2. SP 7 Legionowo
3. SP Jabłonna
4. SP Wieliszew
5. SP 1 Legionowo
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Skład mistrzowskiej drużyny:
Magdalena Bogusiewicz, Maria Wysocka, Berdyńska Dominika, Tomalak Natalia,
Kaczyńska Oliwia, Suska Mariola, Suwińska
Aleksandra, Oleszko Daria, Zakolska Kludia,
Antczak Kinga, Dąbrowska Julita, Derlacz
Katarzyna
Opiekunowie Katarzyna i Ryszard Świąteccy.

1. SP Wołomin;
2. SP Wola Kiełpińska– WICEMISTRZOSTWO MIĘDZYPOWIATU;
3. SP Piaseczno
4. SP Otwock
Skład wicemistrzowskiej drużyny:
Głowacka Karolina, Paczkowska Anna,
Magdalena Bogusiewicz, Kaczyńska Oliwia, Tomalak Natalia, Suwińska Aleksandra, Derlacz
Katarzyna, Berdyńska Dominika, Maria Wysocka, Oleszko Daria, Zakolska Kludia, Antczak Kinga, Dąbrowska Julita, Suska Mariola.
Opiekunowie Katarzyna i Ryszard Świąteccy.

Za nami półmetek trwania projektu „Dobry start w zawodową przyszłość” w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku. Jest on realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Uczestniczy w nim 45 uczniów z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,
Technikum Hotelarstwa, Technikum Logistycznego.
Zadania zaplanowane na 2012 rok udało
się zrealizować w 100%, mimo, że środki ﬁnansowe wpłynęły na konto projektu dopiero
po czterech miesiącach od jego rozpoczęcia.
W mijającym roku uczniowie uczestniczyli w szkoleniach: HACCP, barmańskim,

z gospodarki magazynowej. Zorganizowane zostały wyjazdy studyjne: a4-dniowy pn.
„Smacznie i profesjonalnie na Kaszubach
i Pomorzu”, 3-dniowy pn.„Poznajemy największe centra logistyczne Wielkopolski”,
jednodniowy do magazynu logistycznego ﬁrmy Raben w Łoziskach pod Warszawą.
Wramachzajęćpozalekcyjnych odbywały
się warsztaty: komputerowe (zaawansowany
Excel, poszerzające wiadomości z nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych), z języków obcych (zostały zakupione zestawy podręczników dla uczestników
zajęć),kulinarne pn. „Kuchnie świata” . Dla
uczestników warsztatów kulinarnych zostały
zakupione profesjonalne stroje kucharskie
i komplety książek kucharskich.
Wszyscy Beneﬁcjenci wzięli udział

w grupowym i indywidualnym doradztwie
zawodowym.
Szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt gastronomiczny oraz komputery.
W 2013 roku planowane są szkolenia:
z obsługi wózków jezdniowych z napędem
silnikowym, baristyczne, transport krajowy,
międzynarodowy i spedycja, wyjazd studyjny
do Zakopanego, kontynuowane będą zajęcia
komputerowe, z języków obcych, kulinarne.
Podczas wakacji uczestnicy projektu odbędą dwutygodniowe staże zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach.
Łączny
budżet
projektu
wynosi
357 312,30 zł, w tym kwota doﬁnasowania
308 657,72 zł.
Koordynator projektu
Jolanta Bulwicka-Osińska.

11. XII WOŁOMIN
Międzypowiatowy Turniej Mini-piłki Koszykowej Szkoła Podstawowa Dziewczęta
klasyﬁkacja końcowa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Przystanek

F

F

Serock ul. Pu�tuska Sala wid. OK. 06:30 10:00
Serock ul. Nasielska ZGK
06:32 10:02
Serock ul. Nasielska las
06:33 10:03
Serock ul.Moczydło
06:35 10:05
Marynino Sołtys
06:36 10:06
Marynino Wieś
06:37 10:07
Marynino plac zabaw
06:39 10:09
Szadki stacja gazowa
06:42 10:12
Szadki Skrzyżowanie
06:44 10:14
Wola Smolna I
06:45 10:15
Wola Smolna II
06:47 10:17
Wola Smolna wieś
06:48 10:18
Wola Smolna Pólki
06:51 10:21
Zalesie Borowe
06:53 10:23
Święcienica
06:55 10:25
Zabłocie
06:57 10:27
Zabłocie I
06:59 10:29
Guty
07:01 10:31
Stanisławowo wieś I
07:02 10:32
Stanisławowo wieś II
07:04 10:34
Ludwinowo Dębskie
07:06 10:36
Dębe rondo
07:07 10:37
Dębe
07:09 10:39
Izbica, ul. Wiejska
07:10 10:40
Izbica I
07:11 10:41
Izbica II
07:12 10:42
Jachranka Warszawianka
07:13 10:43
Jachranka GUS
07:15 10:45
Jachranka MPWiK
07:16 10:46
Skubianka
07:17 10:47
Dosin
07:18 10:48
Zegrze
07:20 10:50
Zegrze Osiedle
07:23 10:53
Zegrze
07:25 10:55
Borowa Góra
07:27 10:57
Jadwisin
07:28 10:58
Stasi Las
07:30 11:00
Borowa Góra ul.Nasielska
07:32 11:02
Ludwinowo Zeg ul.Radziwiłów
07:34 11:04
Stasi Las ul.Główna
07:36 11:06
Stasi Las ul. Główna sklep
07:37 11:07
Karolino dojazd
07:39 11:09
Serock ul.Radziwiłła rondo
07:41 11:11
Serock Wyzwolenia"Pan Tadeusz" 07:43 11:13
Serock ul.Wyzwolenia TPSA
07:44 11:14
Serock Ośrodek Zdrowia
07:46 11:16
Serock ul. Pu�tuska park
07:47 11:17
F - Kursuje od poniedziału do piątku w dni robocze

Trasa nr 1

F

F

Przystanek

17:17 20:32

17:16 20:31

17:14 20:29

17:30 20:28

17:11 20:26

17:09 20:24

17:07 20:22

17:06 20:21

17:04 20:19

17:02 20:17

17:00 20:15

16:58 20:13

16:57 20:12

16:55 20:10

16:53 20:08

16:50 20:05

16:48 20:03

16:47 20:02

16:46 20:01

16:45 20:00

Stanisławowo wieś II
Stanisławowo wieś I
Guty
Zabłocie I
Zabłocie
Święcienica
Zalesie Borowe
Wola Smolna Pólki
Wola Smolna wieś
Wola Smolna II
Wola Smolna I
Szadki Skrzyżowanie
Szadki stacja gazowa
Marynino plac zabaw
Marynino Wieś
Marynino Sołtys
Serock ul.Moczydło
Serock ul. Nasielska las
Serock ul. Nasielska ZGK
Serock ul. Pu�tuska park

16:43 19:58 Ludwinowo Dębskie

16:42 19:57 Dębe rondo

16:41 19:56 Dębe

16:40 19:55 Izbica, ul. Wiejska

16:39 19:54 Izbica I

16:37 19:52 Izbica II

16:36 19:51 Jachranka Warszawianka

16:34 19:49 Jachranka GUS

16:32 19:47 Jachranka MPWiK

16:31 19:46 Skubianka

16:29 19:44 Dosin

16:27 19:42 Zegrze

16:25 19:40 Zegrze Osiedle

16:23 19:38 Zegrze

16:21 19:36 Borowa Góra

16:18 19:33 Jadwisin

16:17 19:32 Stasi Las

16:15 19:30 Borowa Góra ul.Nasielska

16:14 19:29 Ludwinowo Zeg ul.Radziwiłów

16:12 19:27 Stasi Las ul.Główna

16:09 19:24 Stasi Las ul. Główna sklep

16:07 19:22 Karolino dojazd

16:06 19:21 Serock ul.Radziwiłła rondo

16:05 19:20 Serock Wyzwolenia"Pan Tadeusz"

16:03 19:18 Serock ul.Wyzwolenia TPSA

16:02 19:17 Serock Ośrodek Zdrowia

16:00 19:15 Serock ul. Pu�tuska Sala wid. OK.

12:06
12:08
12:10
12:11
12:13
12:14
12:16
12:18
12:19
12:21
12:23
12:26
12:28
12:29
12:30
12:31
12:33
12:34
12:35
12:36
12:37
12:39
12:40

06:15
06:17
06:19
06:20
06:22
06:23
06:25
06:27
06:28
06:30
06:32
06:35
06:37
06:38
06:39
06:40
06:42
06:43
06:44
06:45
06:46
06:48
06:49

07:18

07:17

07:16

07:14

07:13

07:12

07:11

07:09

07:08

07:07

07:06

07:05

07:03

07:01

06:59

06:57

06:55

06:54

06:53

16:44

16:43

16:41

16:40

16:39

16:37

16:34

16:32

16:31

16:29

16:28

16:25

16:23

16:21

16:19

16:17

16:15

16:14

16:12

16:10

16:09

16:07

16:06

16:05

16:04

16:03

16:01

16:00

15:59

15:58

15:56

15:53

15:51

15:49

15:48

15:46

15:44

15:43

15:41

15:40

15:38

15:36

15:34

15:33

13:16 16:46

13:14

13:13

13:11

13:10

13:09

13:07

13:04

13:02

13:01

12:59

12:58

12:55

12:53

12:51

12:49

12:47

12:45

12:44

12:42

12:04

06:13

06:51

12:03

15:31

12:01

06:12

F

06:11

F
12:00 15:30

F

06:10

Trasa nr 2
F

19:01

18:59

18:58

18:56

18:55

18:54

18:52

18:49

18:47

18:46

18:44

18:43

18:40

18:38

18:36

18:34

18:32

18:30

18:29

18:27

18:25

18:24

18:22

18:21

18:20

18:19

18:18

18:16

18:15

18:14

18:13

18:11

18:08

18:06

18:04

18:03

18:01

17:59

17:58

17:56

17:55

17:53

17:51

17:49

17:48

17:46

17:45

F

07:25 Wierzbica ul. Zielna
07:26 Wierzbica przyst. Wąska

Kania Nowa Rondo
Nowa Wieś k/Srocka

07:31 Łacha ul. Łąkowa/ Rayskiego
07:32 Gąsiorowo ul.Grunwaldzka /OSP
07:33 Łacha ul. Łąkowa/ Rayskiego

Gąsiorowo ul.Grunwaldzka /OSP
Łacha ul. Łąkowa/ Rayskiego
Łacha ul. Mazowiecka / Świerkowa

F

F

07:42
07:43

Serock ul.Pułtska/Słoneczna
Serock ul.Pu�tuska Sala wid

F - Kursuje od poniedziału do piątku w dni robocze

07:40
07:41

Wierzbica Rondo

11:39

07:39 Serock ul. Pu�tuska Sala wid
Wierzbica ul. Zielna
Wierzbica przyst. Wąska

15:38

11:38

15:39

15:37

11:37

07:36 Wierzbica Rondo
07:37 Serock ul.Pułtska/Słoneczna

Wierzbica skrz.

15:36

15:35

15:34

15:33

15:32

15:31

15:30

15:28

15:27

15:26

15:24

15:23

15:22

15:21

15:20

Wierzbica Kolonia

p

11:35
11:36

07:34 Łacha ul.Mazowiecka /Świerkowa
07:35 Łacha ul. Wy-ska /Mazowiecka
Wierzbica Rondo

11:34

11:33

11:32

11:31

11:30

11:28

11:27

11:26

11:24

11:23

11:22

11:21

11:20

Łacha ul. Wy-ska /Mazowiecka

p

07:29 Łacha ul. Wy-ska /Mazowiecka
07:30 Łacha ul.Mazowiecka /Świerkowa

Łacha ul.Mazowiecka / Świerkowa
Łacha ul. Łąkowa / Rayskiego

07:28 Wierzbica Rondo

07:24 Wierzbica Kolonia

Łacha ul. Wy-ska /Mazowiecka

07:22 Wierzbica skrz.

Nowa Wieś k/Srocka

07:20 Wierzbica Rondo

07:19 Serock ul.Pułtusk przys Czeska

o

Przystanek

07:18 Serock ul.Pu�tusk park

Łacha ul. Wy-ska /Mazowiecka

Wierzbica Rondo

Serock ul.Pułtusk przys Czeska

o

Przystanek

Serock ul. Pu�tuska park

Trasa nr 3

Szczegółowe
Szczegółowe informacje
informacje dostępne
dostępne są
są na
na stronie
stronie internetowej
internetowej
www.miasto.serock.pl
oraz
u
sołtysów
poszczególnych
www.serock.pl oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.sołectw.

został zmieniony rozkład jazdy Lokalnej Komunikacji Autobusowej,

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że z dniem 1 stycznia 2013r.

17:49

17:48

17:47

17:46

17:45

17:44

17:43

17:42

17:41

17:40

17:38

17:37

17:36

17:34

17:33

17:32

17:31

17:30

F

LOKALNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

20

