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I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Serocku

I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej
w Serocku na kadencję 2014-2018 została zwołana przez Komisarza Wyborczego
w Warszawie na 1 grudnia 2014 r.
Obrady sesji rozpoczął, zgodnie z przepisami prawa najstarszy wiekiem, radny senior obecny w trakcie sesji, pan Kazimierz
Sosnowski. Powitał on uczestników uroczystej sesji wśród, których byli obecni nowo
wybrani do Rady Powiatu z Gminy Serock:
Janina Osińska, Anna Gajewska i Sebastian
Sikora.
Na wstępie nowo wybrani członkowie
Rady Miejskiej w Serocku oraz wybrany po
raz siódmy na stanowisko Burmistrza Miasta
i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki, złożyli
uroczyste ślubowanie.
Zgodnie z zaleconym przez Komisarza
Wyborczego porządkiem obrad, wybrano
Komisję Skrutacyjną, która czuwała nad przeprowadzeniem wyborów na Przewodniczącego Rady oraz jego zastępców.
W tajnym głosowaniu wybrano ponownie na Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Serocku pana Artura Borkowskiego. Po
przyjęciu insygniów poprowadził on dalszą
część sesji.
Zastępcami Przewodniczącego Rady
zostali wybrani, również ponownie, pani
Agnieszka Oktaba i pan Józef Lutomirski.
Zaproponowany przez Komisarza Wyborczego porządek obrad został rozszerzony
o punkt dotyczący wyboru stałych komisji
Rady Miejskiej w Serocku.
Dokonano następującego wyboru składów komisji:
Komisja Rewizyjna
1. Jolanta Kaczmarska (Przewodnicząca)
2. Stanisław Krzyczkowski (Wiceprzewodniczący)
3. Sławomir Osiwała
4. Mariusz Rosiński
5. Gabriela Książyk
6. Kazimierz Sosnowski
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Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
1. Józef Lutomirski (Przewodniczący)
2. Krzysztof Bońkowski (Wiceprzewodniczący)
3. Włodzimierz Skośkiewicz
4. Artur Borkowski
5. Jolanta Kaczmarska
6. Bożena Kalinowska
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
1. Włodzimierz Skośkiewicz (Przewodniczący)
2. Krzysztof Zakolski (Wiceprzewodniczący)
3. Stanisław Krzyczkowski
4. Jarosław Pielach

Zapewne Państwu również trudno uwierzyć, jak szybko minął ten rok. Pamiętamy tu
w redakcji, jak układaliśmy harmonogram pracy na 2014 rok, a dziś wszystkie zdarzenia
podsumowujemy. I planujemy nowe – na rok 2015.
Mamy nadzieję, że to były dla Państwa owocne dwanaście miesięcy. Że przyniosły wiele
miłych chwil i niezapomnianych przeżyć. Wszystko, co trudne niech pozostanie za nami.
Życzymy Wam dobrego, pomyślnego 2015 roku – bez zmartwień i niechcianych zdarzeń.
Podsumowania pracy poszczególnych referatów UMiG w Serocku i jednostek organizacyjnych zaczniemy od następnego numeru. Tymczasem zapraszamy do lektury ostatniego
w tym roku numeru naszego gminnego miesięcznika, w którym bardzo świątecznie dzięki
relacjom ze spotkań wigilijnych. Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą dla dzieci
i młodzieży na ferie, przygotowaną przez gminne placówki. Szczegółowe oferty pojawią się
na stronie internetowej www.miasto.serock.pl w zakładce FERIE ZIMOWE 2015.
Redakcja

5. Marek Biliński
6. Kazimierz Sosnowski
Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
1. Mariusz Rosiński (Przewodniczący)
2. Agnieszka Oktaba (Wiceprzewodnicząca)
3. Sławomir Osiwała
4. Artur Borkowski
5. Jarosław Pielach
6. Krzysztof Zakolski
Komisja Spraw Obywatelskich
1. Agnieszka Oktaba (Przewodnicząca)
2. Gabriela Książyk (Wiceprzewodnicząca)
3. Bożena Kalinowska
4. Krzysztof Bońkowski
5. Marek Biliński
6. Józef Lutomirski
Beata Roszkowska
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Informacje dla mieszkańców:
Referaty przyjmują interesantów i realizują 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, Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów 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.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Anna Socha, Beata Roszkowska,
Agnieszka Woźniakowska
ADRES REDAKCJI:
Rynek 21, 05-140 Serock,
tel. 22 782 62 81, 22 782 88 43,
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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Aktualności
XXIII FINAŁ WIELKIEJ
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
11 stycznia 2015 roku już po raz XXIII zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym
razem fundusze zbierane będą „dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz
dla godnej opieki medycznej seniorów”.
Wiemy już, że w gminie Serock na pewno zagrają dwa sztaby: w Szkole Podstawowej
w Jadwisinie i w Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku. Szczegóły
znajdą się na stronie www.miasto.serock.pl.

NOWE DOWODY OSOBISTE
JEDNAK OD MARCA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
mając na uwadze zapewnienie prawidłowej
obsługi obywateli w obszarze m.in. dostępu
do usług rejestru stanu cywilnego, podjęło
decyzję o przesunięciu wdrożenia nowego
Systemu Rejestrów Państwowych o dwa miesiące.Oznacza to także opóźnienie wdrożenia
nowych dowodów osobistych. - Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych zweryﬁkowało stan
Systemu Rejestrów Państwowych. Uwzględniając fakt, że jego wdrożenie obarczone jest
dużym ryzykiem MSW przeprowadziło zgodnie z harmonogramem wieloetapowe testy. (...)
W związku z faktem, że wyniki przeprowadzonych wcześniej testów nie były dla ministerstwa w pełni satysfakcjonujące, podjęto decyzję
o przesunięciu o dwa miesiące terminu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych

Czekamy na decyzję WINB-u w sprawie kładki
Od udzielenia zezwolenia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie kładki pieszo-rowerowej nad drogą
wojewódzką Nr 632 w miejscowości Dębe dzielą nas już dni. Prace budowlane i porządkowe zostały już zakończone. Mieszkańcy i kierowcy
poruszający się drogą wojewódzką mogą już podziwiać kładkę w całej okazałości, nie tylko w dzień ale również w nocy, dzięki zainstalowanemu
oświetleniu obiektu. Poniżej przedstawiamy zdjęcia oświetlonej kładki. Mamy nadzieję, iż oprócz tej najważniejszej funkcji jaką ma spełniać
kładka, czyli zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego, stanie się ona niejako wizytówką czy nawet znakiem rozpoznawczym
miejscowości Dębe.
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

- czytamy w oświadczeniu MSW. Stosowane
prace legislacyjne polegające na zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawie o ewidencji ludności są przygotowywane w MSW.
Zmiany przewidziane w tych ustawach wejdą
w życie 1 marca 2015 roku.

ZAPRASZAMY
NA SPOTKANIE
„ZDROWA ŻYWNOŚĆ
- DIETA DLA DZIECI,
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH”
Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szczerbiak - wieloletni zawodnik AZS-AWF Warszawa, parokrotny medalista mistrzostw Polski
w wioślarstwie, były zawodnik kadry Polski
i medalista mistrzostw Polski w kolarstwie paraolimpijskim. Spotkanie odbędzie się w dniu
17.01 w godzinach 11-12 i 16-17 w sali OSIR-u.

Kochanym

Babciom i Dziadkom

z okazji ich świąt życzymy
wszystkiego najlepszego.
Mnóstwa radości z czasu spędzanego
z wnuczętami, wdzięczności za wszelką
pomoc, życzliwość i miłość i zdrowia,
które przecież najważniejsze.

Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej
w Jadwisinie w fazie projektowej

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
DLA RODZIN
22 listopada w Ośrodku Kultury w Serocku odbyły się zajęcia plastyczne dla rodzin.
Tym razem uczestnicy zajęć wykonali piękne
lampiony, które będą umilały im długie jesienne i zimowe wieczory.

Centrum Kultury i Czytelnictwa - połączenie instytucji
Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpi połączenie samorządowych instytucji kultury:
Ośrodka Kultury w Serocku oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Centrum
Kultury i Czytelnictwa. Ustawa z 31 sierpnia
2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz.
1230) wprowadziła zmiany w zakresie zasad
organizowania bibliotek publicznych, w tym
wprowadziła możliwość łączenia tych bibliotek z innymi instytucjami kultury.
W ocenie władz samorządowych Miasta
i Gminy Serock utworzone na bazie dotychczasowych instytucji kultury Centrum Kultury
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i Czytelnictwa w Serocku daje możliwość pełniejszego wykorzystania zasobów materialnych
i merytorycznych obu instytucji oraz sprawniejszej organizacji pracy. Oddanie do użytku nowego budynku Ośrodka Kultury stworzyło lepsze
warunki do prowadzenia wszelkiego rodzaju
działalności kulturalnej. Utworzenie jednej instytucji kultury będzie miało znaczący wpływ
na obsługę administracyjną, nastąpi skomasowanie służb ﬁnansowo – księgowych, obsługi
sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, itp. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych
służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajania
potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, udostępniania materiałów na miejscu, wypożyczania na zewnątrz, pośredniczenia w wymianie

międzybibliotecznej, prowadzenia działalności
informacyjnej będzie utrzymane i zapewnione
na dotychczasowym wysokim poziomie, przy
profesjonalnej obsłudze administracyjnej.
Do zadań Centrum będzie należało m.in.
podtrzymanie i dalszy rozwój wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej
potrzeby kulturalne i czytelnicze prowadzonej przez wcześniej funkcjonujące instytucje.
Szczegółowy zakres działania Centrum określa Statut Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku, stanowiący załącznik do Uchwały
Nr 465/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku
z 30 czerwca 2014 r.
Referat do Spraw Obsługi
Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

W dniu 21 listopada 2014 r. podpisana
została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
potrzeb budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. W pierwszym etapie
wykonana zostanie koncepcja architektoniczno – przestrzenna zagospodarowania terenu.
W drugim etapie, po zatwierdzeniu ww. koncepcji, wykonana zostanie kompleksowa dokumentacja budowlana i wykonawcza, w tym
projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia.
Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu
nieograniczonego, została ﬁrma Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwesty-

cji „PROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku.
Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej upływa z dniem 20 czerwca
2015 r. Wykonanie i uzgodnienie koncepcji
nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym wstępna koncepcja
powinna być przedstawiona do 20 grudnia br.
Przypominamy, iż głównym celem planowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Jadwisinie jest budowa połączenia istniejącego budynku szkoły z budynkiem stołówki.
Ponadto w ramach planowanej rozbudowy
zaprojektowane zostaną dwie sale przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat wraz

z niezbędnym zapleczem sanitarnym dla
każdej sali oddzielnie, adaptacja istniejącej
szatni dla około 100 dzieci szkolnych oraz
wykonanie nowej szatni dla około 50 dzieci
przedszkolnych, sanitariaty, dwa pomieszczenia o powierzchni max. 20 m2, adaptacja
istniejącej stołówki i świetlicy, dostosowanie istniejącego oraz nowo projektowanego
budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych oraz dla osób niepełnosprawnych i przebudowa kolizji np. z siecią wodociągową.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Budowa oświetlenia na ul. Parkowej w Jadwisinie
oraz ul. Sosnowej w Borowej Górze
Pod koniec listopada, po rozstrzygnięciu
przetargów, podpisane zostały umowy z Wykonawcami na budowę punktów świetlnych
w Jadwisinie - na ul. Parkowej oraz w Borowej
Górze - na ulicy Sosnowej i Lipowej. Wykonawcą inwestycji w Jadwisinie będzie ﬁrma Zakład
Instalacji Elektrycznych Lumen Jerzy Wuttke
z Legionowa. Przetarg na budowę oświetlenia w Borowej Górze wygrała natomiast ﬁrma
Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko
z Serocka. Termin wykonania robót budowla-

nych związanych z ww. inwestycjami określony
został do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Na ulicy Parkowej, na odcinku dojazdowym do osiedla domów jednorodzinnych
przy ul. Prof. Tutki, wykonanych zostanie
10 punktów świetlnych w technologii LED.
Dodatkowo w ramach tej inwestycji wykonane zostanie doświetlenie drogi dojazdowej
oznaczonej jako działka nr ewid. 14/5. Koszt
realizacji inwestycji wyniesie 45 797,36 zł.
W Borowej Górze, na ulicy Sosnowej wy-

budowanych zostanie 16 punktów świetlnych
również w technologii LED. Dodatkowo na
ul. Lipowej, na odcinku od posesji Nr 51 do
58, ustawionych zostanie 8 nowych punktów
świetlnych. Istniejące zaś stare sodowe oprawy
(3 szt.) zainstalowane na słupach energetycznych, usytuowanych w znacznej odległości od
jezdni, zostaną zdemontowane. Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie 106 581,66 zł.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji
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Remont zabytkowego budynku dawnej szkoły
przy ul. Św. Wojciecha w Serocku

mierne obłożenie dworca w Legionowie chcą
utworzyć węzeł komunikacyjny przy stacji
Wieliszew, która jest najbliższą stacją dla obu
gmin. Na przystanku autobusowym Cegielnia
w Michałowie-Reginowie zatrzymuje się wieliszewska linia L10 jak i gminne linie z Serocka.
Wspomniany przystanek od stacji kolejowej,
z której bieg zaczynają pociągi SKM linii S3
i S9 oraz zatrzymują się pociągi KM linii RE92
dzieli dystans około 7 minut pieszo. Od 14.12.
liczba połączeń SKM obsługujących wspomnianą stację została zwiększona w dni powszednie do 14. Intencją spotkania było skró-

cenie czasu podróży pasażerów z obu gmin.
Skorzystanie ze stacji Wieliszew pozwala na
pominięcie korka na drodze prowadzącej do
wiaduktu w Legionowie. Pasażer wsiadający
do pociągu w Wieliszewie ma do dyspozycji oczekujący na stacji pociąg, w którym jest
jeszcze duża ilość miejsc siedzących. Podczas
spotkania pojawiły się nowe pomysły rozwoju
wspólnego transportu. Mieszkaniec Wieliszewa czy np. Michałowa-Reginowa będzie mógł
wykupić bilet miesięczny i jednorazowy na
serockie linie dowożące do Legionowa w tej
samej cenie, co mieszkaniec Serocka. Dzięki

wypracowanemu rozwiązaniu i uwzględnieniu przystanku „Cegielnia” w rozkładach jazdy autobusów gminy Serock, jej mieszkańcy
będą mieli ułatwiony dostęp do pociągów
SKM ﬁnansowanych przez gminę Wieliszew,
natomiast mieszkańcy gminy Wieliszew będą
mogli korzystać z autobusów dowożący do
Legionowa oraz Serocka. Obie gminy wciąż
pracują nad polepszaniem oferty przewozowej dla mieszkańców i deklarują dalece idącą
współpracę przy doskonaleniu systemu transportowego.
UMiG Serock/UG Wieliszew

Decyzja Starosty Legionowskiego
na odzysk odpadów deﬁnitywnie unieważniona !!!
W sierpniu br. rozpoczęte zostały
pace, których przedmiotem jest rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku na
izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku. Budynek powstał w drugiej połowie
XIX wieku na potrzeby szkoły, jednakże
w 1893 r. został częściowo spalony i następnie odbudowany w 1898 r., po czym pełnił
funkcję budynku mieszkalnego. Budynek
o konstrukcji tradycyjnej drewnianej, posadowiony na ścianach murowanych z kamienia polnego, jednokondygnacyjny, pokryty dachem szczytowym dwuspadowym
o konstrukcji drewnianej został wpisany do
rejestru zabytków nieruchomych, bowiem
stanowi unikalny w skali miasta przykład

drewnianej, mieszkalnej zabudowy małomiasteczkowej z 2 poł. XIX wieku.
Z punktu widzenia planowanej zmiany
funkcji budynku, obiekt wymagał remontu,
wzmocnienia konstrukcji oraz poprawy parametrów eksploatacyjnych, co wiązało się
z usunięciem wtórnego podziału wnętrza,
zmianą pomieszczeń mieszkalnych na sale
wystawowe, wydzieleniem pomieszczeń sanitarnych i kotłowni, wykonaniem nowych
podłóg drewnianych, kompleksowym ociepleniem budynku, wymianą więźby i pokrycia dachowego, wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianą instalacji wewnętrznych oraz odtworzeniem ganku. Wszystkie te
prace przyczyniają się do renowacji i rekon-

strukcji budynku do jego dawnego konstrukcyjnego kształtu z XIX wieku.
Obecnie prace są bardzo zaawansowane
i zmierzają już ku końcowi. Zakończono remont dachu, który zmieniono na naczółkowy
kryty gontem, wymieniono szalówkę, zamontowano nowe okna drewniane skrzynkowe, zakończono roboty w zakresie instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan oraz instalacji grzewczej
w budynku, wyremontowano stropy i ściany.
Aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe polegające na malowaniu, licowaniu ścian
płytkami, układaniu podłóg i montowaniu
drzwi wewnętrznych. Całość prac ma zostać
ukończona jeszcze w grudniu br.
Referat PRI

Centrum komunikacyjne PKP Wieliszew
obsłuży mieszkańców gminy Serock i Wieliszew
W dniu 16 grudnia w urzędzie Gminy Wieliszew obyło się spotkanie, w którym uczestniczyli urzędnicy zajmujący się na co dzień problematyką transportu w obu gminach: Anita
Kubalska z Urzędu Miasta i Gminy Serock
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oraz Katarzyna Greśkiewicz i Bernard Ziemak
z Urzędu Gminy Wieliszew. Tematem spotkania był rozwój zrównoważonego transportu
zbiorowego w gminach Serock i Wieliszew.
W obu samorządach istnieją linie dowozowe

do stacji PKP w Legionowie, których częstotliwość jest systematycznie zwiększana. Linie
ﬁnansowane są w dużej mierze z budżetów
gmin i cieszą się wzrastającą popularnością
wśród mieszkańców. Urzędnicy widząc nad-

Pod koniec 2012 roku i w 2013 roku, jak
zapewne Państwo pamiętają głośna była sprawa kontrowersyjnej decyzji Starosty Legionowskiego zezwalającej na odzysk odpadów,
polegający na wykorzystaniu odpadów do
wypełnienia wyrobiska poeksploatacyjnego
kruszywa naturalnego „Dębinki II” i „Dębinki IV” w Maryninie. Zezwolenie zostało
wydane pomimo wyrażonej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Serock w postanowieniu negatywnej opinii w tej sprawie.
Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją Starosty Legionowskiego wyrobiska „Dębinki
II” i „Dębinki IV” miały zostać wypełniane
odpadami, m.in. żużlami, popiołami paleniskowymi, gruzem, ziemią – odpadami, które
wprawdzie zgodnie z przepisami mogą być
wykorzystywane do wypełniania terenów
niekorzystnie przekształconych, takich jak
nieeksploatowane wyrobiska, jednakże z zachowaniem określonych warunków. W ocenie urzędu, a także wielu mieszkańców gminy, wypełnianie wyrobisk odpadami stwarza
zagrożenie niekontrolowanego napływu odpadów, mogących mieć negatywny wpływ dla
środowiska naturalnego. Dlatego też przedmiotowa decyzja została przez Burmistrza
Miasta i Gminy Serock oprotestowana i do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
jako organu nadrzędnego skierowany został
31 października 2012 roku wniosek o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji.
Po wielu miesiącach oczekiwania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu
30 grudnia 2013 roku wydało decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Starosty Legionowskiego, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Organ odwoławczy odniósł
się do rażącego naruszenia przepisów ustawy
o odpadach, a także przepisów o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym. Pomimo stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Legionowskiego, przedsiębiorca w dniu
17 stycznia 2014 roku złożył do SKO wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jednocześnie nie zważając na unieważnioną Decyzję
Starosty Legionowskiego i nie czekając na
Orzeczenie SKO w sprawie złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, rozpoczął w połowie października 2014 roku
działania, polegające na nawożeniu odpadów
w postaci popiołów z Elektrociepłowni.
W dniu 4 listopada 2014 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze, wydało
kolejną decyzję, która utrzymała w mocy
uprzednią decyzję SKO z dnia 30 grudnia
2013 roku, a tym samym deﬁnitywnie unieważniła decyzję Starosty Legionowskiego na
odzysk odpadów.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest ostateczna.
Wszelkie działania przedsiębiorcy polegające zatem na nawożeniu odpadów do wypełniania wyrobisk pożwirowych Dębinki II
i Dębinki IV poczynione zostały przez przedsiębiorcę z naruszeniem prawa.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock rozpoczął już i prowadzi postępowanie administracyjne, wynikające z ustawy o odpadach,
zgodnie z którym przedsiębiorca zostanie zobowiązany do wywiezienia odpadów z terenu
naszej gminy.
O wszelkich informacjach w przedmiotowej sprawie będziemy zawiadamiać Państwa
na bieżąco.
Referat Ochrony, Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
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Funkcjonowanie systemu odbioru odpadów
po 1 stycznia 2015 roku

Bezdomne zwierzęta
z terenu Gminy Serock w schronisku w Chrcynnie

Informujemy wszystkich mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych, że w okresie
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
obsługą systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Serock zajmować się będzie ﬁrma:
BŁYSK – BIS Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1,
06-200 Maków Mazowiecki.
Jednocześnie informujemy, że nie zmienią się zasady odbioru odpadów oraz stawka
naliczana za odbiór odpadów.
Odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) z zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywał 1 raz na dwa tygodnie,

Od marcowego numeru zamieszczamy
zdjęcia psów, które w ostatnim czasie, jako
bezdomne zostały odłowione z terenu naszej
gminy i zawiezione do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, w miejscowości Chrcynno, z którym podpisana została umowa na
zapewnienie im opieki.
Psy, które kierowane są do schroniska nie
mają obróżek, nie są zaczipowane, dlatego też
mimo podejmowanych starań najczęściej nie
udaje się ustalić ich właścicieli.
Być może rozpoznają Państwo na zdjęciu swoje zagubione zwierzęta, a może po

odpady segregowane odbierane będą 1 raz
w miesiącu.
W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) będzie
się odbywał 2 razy w tygodniu, natomiast odbiór odpadów segregowanych będzie się odbywał nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
Ponadto w ramach systemu będzie można
oddawać odpady ulegające biodegradacji. Informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, od 2015 roku odpady
te odbierane będą 5 razy w roku. Dodatkowy
odbiór odpadów biodegradowalnych będzie
miał miejsce w listopadzie. Zużyty sprzęt

elektryczny, elektroniczny i odpady wielkogabarytowe odbierane będą 2 razy w roku, tak
jak w ubiegłych latach wiosną i jesienią.
Z dokładnymi harmonogramami odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości, mogą się Państwo zapoznać na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku www.serock.pl, na stronie internetowej
Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Serocku www.mgzgk.serock.
pl oraz na sołeckich i urzędowych tablicach
ogłoszeń, a także bezpośrednio w urzędzie.
Referat Ochrony, Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Zakończony demontaż i odbiór azbestu w 2014 r.
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa informuje, że ﬁrma „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” Sp. z o.o., Dobrów 8,
28-142 Tuczępy w br. zajmowała się pracami
związanymi z demontażem, odbiorem, zabezpieczeniem, ważeniem załadunkiem, transportem i utylizacją płyt azbestowo-cementowych znajdujących się na nieruchomościach
osób ﬁzycznych na terenie Miasta i Gminy
Serock.
W ramach przeprowadzonych prac do
unieszkodliwienia przekazano ponad 80 ton
odpadów niebezpiecznych z 41 posesji, z czego 21,605 Mg pochodziło z demontażu z dachów budynków mieszkalnych lub gospodarczych, zaś pozostałe 58,769 Mg składowane
były luzem bądź na paletach. Koszt ogólny
zadania wyniósł 33.713,35 zł.

Zgodnie z umową dotacji Nr 0379/14/
OZ/D z dnia 26 sierpnia 2014 roku realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy
Serock w 2014 roku” dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie
dotacji, w kwocie 13.500,00 zł. Pozostała
kwota na realizację zadania, w wysokości

20.213,35 zł, zabezpieczona została w z budżecie gminy.
Chętnych do skorzystania z dotacji na
usuwanie i unieszkodliwianie azbestu znajdującego się na nieruchomościach osób ﬁzycznych na terenie Miasta i Gminy Serock
w 2015 roku, zachęcamy do niezwłocznego
składania wniosków.
Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie
Miasta i Gminy w Serocku w pokoju nr 11 lub
na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dokumenty i wnioski – ochrona środowiska. Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Referatu Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa osobiście
lub pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40.
Referat Ochrony, Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

prostu będziecie Państwo zainteresowani ich
adopcją.
Na zdjęciu obok znajduje się niewielka
roczna suczka, znaleziona w Serocku, na ulicy
Pobyłkowskiej. Traﬁła do schroniska 9 grudnia 2014 r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa, (tel: 22 782 88 39
i 22 782 88 40), Strażą Miejską w Serocku
(tel 22 782 88 33, 603 873 290) lub bezpośrednio ze Schroniskiem (tel: 23 693 04 45,
660 277 648).

Z kart historii
22 stycznia 1863 roku zostanie na zawsze
w naszej pamięci. To właśnie ta data uważana
jest za początek największego i najdłużej trwającego zrywu niepodległościowego. Powstanie styczniowe było manifestem skierowanym
przeciwko Imperium Rosyjskiemu, a bezpośrednim powodem wybuchu była tzw. branka
– czyli przymusowy pobór do carskiego wojska.
Królestwo Polskie zostało podzielone na dwa
główne obozy.
„Biali” dążyli do zjednoczenia całego społeczeństwa, natomiast „Czerwoni” byli zwolennikami powstania zbrojnego, chcąc w ten sposób
dokonać reform uwłaszczeniowych w wolnej
już Polsce. W styczniu 1863 powstanie obejmo-

wało Królestwo Polskie, w lutym rozszerzyło
się na Litwę, następnie dotknęło Białoruś oraz
Ukrainę. Wojna miała charakter partyzancki.
Duże sukcesy w walce z Rosjanami odnosił na
ziemi kieleckiej Marian Langiewicz.
Pomimo tego, że to „Czerwoni” dążyli do
zainicjowania powstania to „Biali” starali się zdobyć coraz silniejszą pozycję. Zaczęli oni popierać
Langiewicza, który był uważany za umiarkowanego Czerwonego. W wyniku ich działań, Langiewicz został dyktatorem powstania.
Po stronie rosyjskiej do walki stanęło około 100 tysięcy żołnierzy, natomiast Królestwo
Polskie miało do dyspozycji tylko 6 tysięcy
powstańców. Przez cały czas trwania powsta-

nia stoczono około 1200 walk. W październiku 1863, kiedy powstanie osłabło, dyktatorem
został Romuald Traugutt. Zreorganizował on
władze powstańcze i oddziały zbrojne. Jednak
ta próba ratowania powstania nie powiodła
się, a sam Traugutt został schwytany i stracony 5 sierpnia 1864 roku.
Powstanie zakończyło się jesienią 1864 r.,
w skutek czego zniesiono autonomię Królestwa
i uczyniono z niego zwykłą prowincję Rosji.
Skonﬁskowano wiele majątków szlacheckich,
aby ukarać szlachtę biorącą czynny udział w powstaniu, a wiele tysięcy Polaków zostało zesłanych na Syberię, skąd nigdy już nie wrócili.
Joanna Dudek

Zapraszamy na wystawę pt. „Migawki i przyjaciele”

Wyróżnienie dla Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 25 listopada 2014 r., kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
Anna Orłowska - podczas konferencji Gotowość do zmiany w funkcjonowaniu ma-
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zowieckiej pomocy społecznej i aktywnej
integracji zorganizowanej pod patronatem
Wojewody Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego - odebrała wyróżnienie przyznane dla Ośrodka Pomocy
Społecznej w Serocku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Wyróżnienie zostało przyznane za
wdrażanie nowego modelu działań Ośrodka Pomocy Społecznej opartego m.in. na
pozyskiwaniu środków zewnętrznych na
realizację projektów pomocy społecznej
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku

Od 7 stycznia zapraszamy Państwa na wystawę fotograﬁi pt. „Migawki i przyjaciele”, która prezentowana będzie w serockim ratuszu. Jest to
już kolejna prezentacja prac grupy pasjonatów fotograﬁi - „Legionowskie Photo Walk”. Autorzy prac na 26 planszach prezentują swoje fotograﬁczne zainteresowania – od reportażu, przez portret, przyrodę, krajobraz, po swój własny, trudny do sprecyzowania styl. Wystawę będzie można
oglądać do 23 stycznia. Zapraszamy!!!
Redakcja
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Uwaga: nowe przepisy dotyczące
składania deklaracji podatkowych
Od 2015 r. zaczynają obowiązywać nowe
przepisy w zakresie formy składania deklaracji, informacji i zeznań podatkowych do
urzędu skarbowego.
Od nowego roku większość firm ma
obowiązek składać wybrane deklaracje
roczne, informacje i zeznania podatkowe do urzędu skarbowego WYŁĄCZNIE
w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu eDeklaracje. Wymagane jest do
tego posiadanie bezpiecznego podpisu
elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Obowiązek ten dotyczy płatników podatku PIT lub CIT, którzy zatrudniają:
• więcej niż 5 pracowników,
• nie więcej niż 5 pracowników, jeśli obowiązek składania deklaracji, informacji i ze-

znań podatkowych do urzędu skarbowego
wykonuje w ich imieniu i na ich rzecz biuro
rachunkowe.
Ważne! Złożenie tych dokumentów
w niewłaściwej, papierowej formie, będzie
równoznaczne z ich niezłożeniem.
Płatnicy podatku PIT lub CIT zatrudniający do 5 pracowników i niekorzystający z usług biura rachunkowego mogą nadal
składać do urzędu skarbowego dokumenty w formie papierowej (oprócz informacji
IFT-3/IFT-3R, które mogą być składane tylko
w formie elektronicznej).
Uwaga: Jeśli płatnicy wybiorą papierową formę przesyłania dokumentów do
urzędu skarbowego, to w przypadku formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R

i PIT-40 muszą je złożyć do końca stycznia następnego roku, a nie jak dotychczas
do końca lutego. Termin na przesłanie tych
samych formularzy do podatnika pozostaje
bez zmian i przypada na koniec lutego, niezależnie od formy ich przesłania. A zatem
papierowe formularze będą musiały traﬁć do
urzędu o miesiąc wcześniej niż np. do pracowników.
W przypadku składania do urzędu skarbowego formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-R,
IFT-1/IFT-1R i PIT-40 w formie elektronicznej termin na ich złożenie nie ulega zmianie
i przypada na koniec lutego następnego roku.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na stronach www.akademiaparp.gov.pl oraz www.ﬁnanse.mf.gov.pl
źródło: http://www.akademiaparp.gov.pl/

Już 200 rodzin korzysta
z Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+
W dniu 22 grudnia 2014 r. Burmistrz
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki
wręczył dwusetnej rodzinie - Państwu Renacie i Dariuszowi Gdula - Serocką Kartę Dużej
Rodziny 3+.
Przy tej okazji warto przypomnieć, że
gmina Serock zalicza się do prekursorów
wśród gmin, które oferują ulgi dla rodzin
wielodzietnych.
Państwu Renacie i Dariuszowi oraz
wszystkim rodzinom wielodzietnym życzymy satysfakcji i radości płynącej z wychowywania dzieci oraz samych szczęśliwych dni
w Nowym Roku.
OPS
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BEZ GLUTENU – BEZ MLEKA - BEZ SOI

Składniki:
• 350 g mieszanki do wypieku ciast SCHAR
MIX PÂTISSERIE - MIX C (może być dowolna
bezglutenowa mieszanka)
• łyżeczka bezglutenowego proszku do pieczenia (soda zazwyczaj zawiera gluten)
• szczypta soli
• 84 g masła, w temperaturze pokojowej

• 4 łyżki melasy z chleba świętojańskiego
• 1 łyżka stołowa miodu
• 2 łyżki cukru pudru
• 1 jajko (jajko powinno mieć temperaturę
pokojową).
Sposób przygotowania:
1. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia oraz szczyptą soli. Dodaj miękkie masło,
miód, melasę cukier puder i jajko.
2. Wszystko wymieszaj, przełóż na posypaną
bezglutenową mąką stolnicę i szybko zagnieć.
3. Ciasto rozwałkuj na grubość około 3 mm
wycinaj foremkami ciasteczka. Układaj na
blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz
10 minut w piekarniku nagrzanym do 180° C
4. Schłodzone pierniki możesz ozdobić lukrem.

Dodatkowe informacje:
jeśli ciasto wyszło Ci za rzadkie dodaj mąki.
Pierniki możesz wykrawać metalową foremką
do babeczek, szklanką możesz wykonać księżyc.
Pojedyncze przyprawy również mogą zawierać śladowe ilości glutenu, dlatego odradzam samodzielne przygotowywanie tej przyprawy osobom z celiakią.
Więcej przepisów można znaleźć na blogu oraz na stronie sklepu.
Mgr inż. Nauk o Żywności
Wioleta Zysk
www.sklepbezglutenowy.com.pl
e-mail: info@sklepbezglutenowy.com.pl
Blog: http://dietabezglutenowa1.blogspot.com
Facebook: SKLEP-BEZGLUTENOWY

Brytyjski aparat sygnalizacji świetlnej
w Sali Tradycji Centrum
Oryginalny brytyjski aparat sygnalizacji
świetlnej z okresu II wojny światowej został
udostępniony dla zwiedzających w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
Aparat sygnalizacji świetlnej został udostępniony z swoich zbiorów przez dowódcę
batalionu zabezpieczenia podpułkownika
Mieczysława Hucała, także Prezesa Oddziału
Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Składa się on z lampy sygnalizacyjnej, podstawy trójnożnej, skrzynki z klu-

Warsztaty bezglutenowe
6.12.2014 r. w Serocku odbyły się
warsztaty bezglutenowe. Prowadząca spotkanie mgr inż. Nauk o Żywności Wioleta Zysk przekazała uczestnikom podstawy
na temat diety bezglutenowej. Uczestnicy
warsztatów pod okiem eksperta wykonali potrawy świąteczne metodą tradycyjną
oraz za pomocą urządzenia wielofunkcyjnego. Była to doskonała lekcja dla osób początkujących oraz poszukujących nowych
bezglutenowych przepisów. Podczas warsztatów uczestnicy wymieniali się własnymi

Serdeczne podziękowania za pomoc podczas warsztatów dla Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, w tym
uczniów za ich zaangażowanie podczas
warsztatów
PRZEPIS Z WARSZTATÓW:
BEZGLUTENOWE PIERNICZKI

doświadczeniami dotyczącymi diety bezglutenowej.
Na zakończenie wszyscy otrzymali prezenty, które ufundowała ﬁrma Provena oraz
www.sklepbezglutenowy.com.pl.
Program warsztatu zawierał:
1. Wykład wprowadzający w temat warsztatu.
2. Zajęcia praktyczne: gotowanie potraw,
a następnie wspólną degustację.
3. Każdy uczestnik warsztatu otrzymał:

bezglutenowe
z przepisami.

produkty

oraz

czem telegraﬁcznym do nadawania sygnałów
alfabetem Morse’a i źródłem zasilania oraz
parcianym pasem do przenoszenia zestawu.
Używany był również przez łącznościowców
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ten
egzemplarz brał udział w operacji lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny
światowej.
Aparaty tego typu zaliczane były do tzw.
pomocniczych środków łączności pola walki, które stosowało się tam, gdzie niemożliwe było nawiązanie łączności przewodowej

lub radiowej. Były mniej skuteczne i bardziej
czasochłonne, ale tańsze i o charakterze zapasowym. Używane powszechnie w łączności I wojny światowej, a czasie II wojny
stosowane jako środek pomocniczy. Aparat
można obejrzeć w Sali Tradycji Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
(ul. Juzistek 2), po wcześniejszym uzgodnieniu z jej opiekunem z Sekcji Wychowawczej
por. Marcinem Sochoniem (22 6883 612).
Tekst i zdjęcia:
kpt. Krzysztof Baran

książeczki

Bezglutenowe potrawy, które były przygotowywane przez uczestników to:
Chleb owsiany
Masło
Barszcz czerwony
Uszka do barszczu
Ryba po grecku
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierniczki
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Rozśpiewany wieczór w Klubie Centrum

Ikona-Batik-Inspiracje
Ikona – Batik – Inspiracje, to kolejna po
Muzykach w ratuszu wystawa tematyczna
Pracowni Batiku Mamut w Przasnyszu, jaką
można było oglądać w serockim ratuszu.
Technika batiku znana jest w różnych częściach świata od ponad 2000 lat, ale do największego rozkwitu została doprowadzona na
indonezyjskiej wyspie Jawie. W 2009 roku batik
indonezyjski został wpisany na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Na
Jawie batik stosuje się przede wszystkim do wykonywania unikatowych tkanin, stanowiących
część tradycyjnego stroju. W połowie XX wieku

W czwartkowy wieczór 11 grudnia br.
w sali widowiskowej Klubu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu gościł
warszawski Teatr Pijana Sypialnia.
Artyści Teatru ponownie zawitali do Zegrza, tym razem ze spektaklem
muzycznym pt. „Wyjowisko” w reżyserii Stanisława Dembskiego. Spektakl ten
był wielokrotnie nagradzany i doceniany
przez krytyków teatralnych, a w sezonie
artystycznym 2012/2013 został uznany
przez miesięcznik Teatr za jeden z najciekawszych teatralnych projektów offowych
w Polsce.

Spektakl „Wyjowisko” to gratka dla miłośników operetki. O fantastyczną oprawę muzyczną przedstawienia zadbał szef muzyczny
Daniel Zieliński. Publiczność miała niebywałą przyjemność wysłuchać klasycznych
pieśni Moniuszki i Chopina, w której aktorzy
ujawnili swoje talenty wokalne. Kilkunastu
artystów śpiewających na głosy zrobiło na widzach ogromne wrażenie.
Na uwagę zasługuje również choreograﬁa
Izabeli Massalskiej, dzięki której mogliśmy podziwiać tańce polskie takie jak polonez i mazur.
„Wyjowisko” to show z przymrużeniem
oka, lekkie i zabawne, wprawiające widza

w doskonały nastrój i w takowym jeszcze
długo go pozostawiając. To komedia traktująca o ludzkich słabościach, ich przywarach,
perypetiach miłosnych, a wszystko to tworzy
mieszankę iście wykwintną.
Widownia dała wyraz swojemu zachwytowi i pożegnała artystów gromkimi brawami
na stojąco. Teatr Pijana Sypialnia kolejny raz
rozpieścił publiczność, sprawił że na twarzach zagościł uśmiech, a wieczór w Klubie
Centrum upłynął w sympatycznej, artystycznej atmosferze.
Tekst: Paulina Gałowska
Zdjęcia: Kinga Wilusz

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Pracownia batiku MAMUT jest jedyną
tego typu pracownią działającą w regionie
przasnyskim. Na zajęcia uczęszczają osoby
w różnym wieku. Ich wspólną pasją jest szeroko pojęta kultura oraz działania na rzecz
rozwoju i animacji społeczności lokalnej.
Redakcja

zała się nauka poprawnego siadania na lodzie,
upadków i wstawania, aby po takim początku
bez stresu rozpocząć naukę jazdy na łyżwach.
Większość dzieci szybko oswoiła się z lodem
i swobodnie poczuła się na łyżwach.
Zwłaszcza, że atmosfera i sceneria Stadionu Narodowego - „Zimowego Narodowego”
- także dodaje wrażeń i uroku.
Kolejne zajęcia będą realizowane na lodowisku w Pomiechówku, będziemy mogli

uczyć się i doskonalić umiejętności na różnego typu lodowiskach, i co istotne zajęcia odbędą się także 29.12.2014 r. podczas długiej
przerwy świątecznej.
Szkoła Podstawowa w Serocku

Na lodowisku
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w
Serocku realizuje program „Nauka jazdy na
łyżwach dla uczniów klas II i I”, współﬁnansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Miasta i Gminy Serock.
Jazda na łyżwach sprawia dzieciom
ogromną frajdę, chociaż początki czasami
bywają trudne i lód wydaje się za śliski. Dla
początkujących dzieci bardzo przydatna oka-

12

technika batiku została wprowadzona do malarstwa i dziś uprawiana jest na całym świecie
przez setki artystów. Niecodzienne właściwości batiku ujawniają się w dwustronności prac,
wspaniałych efektach ich podświetlania oraz
niepowtarzalnych żyłkowaniach, które powstają pod wpływem pękającegowosku.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Mikołaj w przedszkolu

Świąteczne konkursy rozstrzygnięte



„6 grudnia - jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie.”
Dnia 5 grudnia, wczesnym rankiem, przybył do naszego przedszkola Święty Mikołaj. Pomimo braku białego puchu, zdążył na czas, tuż
przed przyjściem pierwszego przedszkolaka.
Szybciutko zasiadł w wygodnym fotelu, rozłożył
worki z prezentami i czekał na dzieci. Chwilę po
tym przybyły przedszkolaki. Dzieci zdziwiły się
widząc Mikołaja, ale i niezmiernie ucieszyły.
Odważnie rozmawiały z gościem, rodzice robili
im indywidualne, pamiątkowe zdjęcia, a Mikołaj rozdawał prezenty tzw. gniotki. Upominki
sprawiły naszym pociechom wiele radości, ale to
Święty Mikołaj wywarł na nich niezapomniane
wrażenie. Przedszkolaki obiecały mu zachowywać się grzecznie i z wielką radością oczekiwać
odwiedzin Mikołaja w przedszkolu za rok.
Samorządowe Przedszkole w Serocku

W dniu 3 grudnia rozstrzygnięto XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Pocztówka do Świętego Mikołaja” oraz
XII Ogólnopolski Konkurs „Ozdoba Choinkowa” organizowane przez Klub Kultury
Zastów.
Na konkurs wpłynęło 1859 pocztówek
i 496 ozdób. Jury w składzie: Tatiana i Włodzimierz Pytkowscy nagrodziło najlepsze prace: 57 pocztówek i 34 ozdoby, wśród których
znalazły się prace podopiecznych z Ośrodka
Kultury w Serocku wykonane pod kierunkiem Pani Pauliny Nowaczyk-Pisarskiej.

Cała Hala uśmiechów czyli Mikołajki w Serocku
6 grudnia na hali PZSP odbyła się impreza Mikołajkowa organizowana przez Ośrodek
Kultury w Serocku.
Piosenką o Mikołaju rozpoczęli imprezę
aktorzy - Tomasz Gęsikowski oraz Tomasz
Błasiak znany m.in. jako Bazyli z programu
z TVP - „Domisie”, który poprowadził cały
koncert.
Aleksandra Marek instruktorka tańca
z Ośrodka Kultury dała krótki pokaz tańca
akrobatycznego oraz prowadziła animacje
taneczno-muzyczne. Aktor mim odgrywający zabawne scenki, witał dzieci i zachęcał
ze śnieżynkami do wspólnego świętowania. Dzieci mogły wziąć udział w licznych

zabawach, m.in. sportowych, tanecznych
oraz plastycznych i zdobyć mikołajkowy
upominek.
Znakomitą zabawę zapewnił Teatr Nikoli z Krakowa, który wykonał szalony i pe-

Nagrodzeni w konkursie „Pocztówka
do Świętego Mikołaja”
w kategorii wiekowej 7-9 lat
- III miejsce – Karina Bogdańska, lat 8
- wyróżnienie Izabela Trześniewska
w kategorii wiekowej 14-16 lat
- I miejsce - Bernard Dzido, lat 14

łen energii „Koncert Mikołajów” oparty na
zabawnych scenkach pantomimicznych do
muzyki. Mikołajowie wykreowali na scenie
bajkowy magiczny świat wyobraźni. Komiczne sytuacje, śpiewające maskotki, padający
w trakcie spektaklu śnieg i śnieżny bałwan.
Na scenie pojawił się również wielki tajemniczy worek Mikołaja, który przyciągnął dzieci,
aż w efekcie stały się one głównymi bohaterami świątecznej zabawy.
Na zakończenie imprezy każdy uczestnik
otrzymał od Mikołajów słodki poczęstunek.
Dzieci wspaniale się bawiły iwychodziły przepełnione niezapomnianymi wrażeniami.
Ośrodek Kultury w Serocku

i gminy Serock. Szkoła Podstawowa w Serocku, w kategorii „przedszkole, szkoła podstawowa” przesłała więcej prac niż było dopuszczone
w regulaminie konkursu (9 zamiast 6).

Kartka Bernard Dzido - I miejsce
Nagrodzeni w konkursie „Ozdoba choinkowa”
w kategorii wiekowej 14-16 lat
- II miejsce Jolanta Tomczak, lat 15



W dniu 12.12.2014 r. rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Bożonarodzeniowy”.
Na konkurs nadesłano 88 prac z placówek
wychowawczo – oświatowych z terenu miasta

14
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Jury w składzie:
Urszula Bartos Gęsikowska – scenograf
teatralny i ﬁlmowy, absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie; Karolina Kosińska – Agreev – dawniej operator kamery
w TV, obecnie inżynier architektury krajobrazu; Kinga Kosińska – konserwator dzieł sztuki, malarstwa i rzeźby polichromowanej, po
dokładnym obejrzeniu prac i biorąc pod uwagę regulamin konkursu postanowiło przyznać
miejsca następującym wykonawcom prac:
w kategorii:
przedszkole, szkoła podstawowa do 6 r.ż.
1. MICHALINA MENDYK, lat 5 Samorządowe Przedszkole w Serocku
2. NATAN SZYMAŃSKI, lat 5 Samorządowe Przedszkole w Serocku
3. MAGDALENA NAŁĘCZ, lat 5 Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
Wyróżnienia
ALEKSANDRA OLSZEWSKA, lat 3 Samorządowe Przedszkole w Serocku
MARCELINA JANULEWICZ, Samorządowe Przedszkole w Serocku

szkoła podstawowa od 7 r.ż. do kl. III
1. ANNA KRAJEWSKA, lat 8 Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
2. BIANKA GŁOWACZ, lat 7 Szkoła Podstawowa w Serocku
3. HUBERT GUTOWSKI, lat 8 Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
szkoła podstawowa, kl. IV - VI
1. JAKUB CIELENKIEWICZ, lat 10
Szkoła Podstawowa w Serocku
2. ALEKSANDRA NAŁĘCZ, lat 12 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej i NATALIA WOŹNIAK, lat 11 Szkoła
Podstawowa w Jadwisinie
Wyróżnienia:
BARTOSZ ZANIEWICZ, lat 12 Szkoła
Podstawowa w Jadwisinie
ZUZANNNA ALEKSANDRA WILISZ,
lat 9 Zespół Szkół w Zegrzu
gimnazjum, szkoła średnia
1. JOLANTA TOMCZAK, lat 15 Ośrodek
Kultury w Serocku
2. WIKTORIA WOJDALSKA, lat 13
Ośrodek Kultury w Serocku
3. DAMIAN MARCIN SOSNOWSKI, lat
18 Ośrodek Kultury w Serocku
Ośrodek Kultury w Serocku
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Spotkania wigilijne

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
Cyprian Kamil Norwid

WOLA KIEŁPIŃSKA

Jak co roku w Woli Kiełpińskiej Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Serocku, zorganizował spotkanie
opłatkowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Anna Gajewska – kierownik Biura Powiatowego Agencji i Restrukturyzacji Rolnictwa,
radna powiatowa; radni Rady Miejskiej w Serocku z Panem Arturem Borkowskim na czele; Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef
Zając; Komendant Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych Marian Malinowski; Prezes Związku Sadowników Grupa Dębe – Grzegorz Jaworski z zastępcą Marcinem Więckim. Nie mogło zabraknąć również członkiń Kół Gospodyń Wiejskich w Dosinie, Maryninie i Skubiance oraz
Pań współpracujących z MODR – autorek wigilijnych potraw, które zgromadzeni ze smakiem próbowali.
Składane życzenia towarzyszyły dzieleniu się opłatkiem. Ciepłe rozmowy, życzliwa atmosfera i smakowite dania – trudno nie docenić magii
świąt, jaka udziela się w organizowanych spotkaniach wigilijnych.
Aby tradycji stało się zadość, goście otrzymali prezenty - świąteczny kalendarz i pamiątkowy upominek z życzeniami przekazanymi
w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

DOSIN

Święta Bożego Narodzenia gromadzą wokół wigilijnego stołu najbliższych, dając sposobność do ciepłych rozmów, podzielenia się opłatkiem
i złożenia sobie życzeń. Wokół wigilijnego dosińskiego stołu, na zaproszenie sołtysa Dosina Jarosława Nowakowskiego i członków Tradycyjnego
Koła Gospodyń Wiejskich w Dosinie i,13 grudnia zasiedli przyjaciele i sympatycy Koła oraz mieszkańcy wsi.
Najserdeczniejsze świąteczne życzenia na ręce organizatorów złożyli przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Serock. Ksiądz
Andrzej Marchlewski – proboszcz paraﬁi w Woli Kiełpińskiej poświęcił opłatek, którym podzielili się przybyli goście. Na wigilijnym stole nie
zabrakło tradycyjnych świątecznych potraw przygotowanych przez gospodarzy spotkania. Nie mogło zabraknąć również tradycyjnych kolęd,
które tego wieczoru wykonali członkowie zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Sympatyków Skubianki. Najbardziej oczekiwanym gościem jednak
– szczególnie przez najmłodszych uczestników wieczerzy – był święty Mikołaj, który obdarował przybyłych pysznymi drobiazgami.
Jak zwykle w Dosinie było smacznie, ciepło i radośnie. Bardziej świątecznej atmosfery nie można chyba sobie wymarzyć.
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BOROWA GÓRA
Świąteczną sobotę mieli również mieszkańcy Borowej Góry. Zaproszeni przez sołtysa wsi Panią Stanisławę Wroniak oraz członków
Stowarzyszenia Nasza Borówka, z przewodniczącym Tadeuszem Skośkiewiczem na czele, goście podzielili się opłatkiem, przekazali sobie życzenia świąteczne i noworoczne. A rozmowom przy stole, pachnącym
wigilijnymi potrawami, zdawało się nie być końca. Nic dziwnego, wszak
trudno odejść i od sympatycznych osób i pysznych smakołyków.
Organizatorom i uczestnikom spotkań, dziękując za wszelką życzliwość i piękny świąteczny klimat, życzymy pięknych wzruszających
świąt, ciepłych spotkań i pomyślnego roku 2015.

SKUBIANKA
Równie świątecznie było na spotkaniu wigilijnym w Skubiance, które 14 grudnia zorganizował Radny Rady Miejskiej w Serocku, sołtys
Skubianki Marek Biliński wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Skubiance.
Zaproszeni sympatycy Skubianki, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowychz Burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim
na czele oraz radni Rady Miejskiej w Serocku i radni powiatowi, zasiedli przy wigilijnym stole, na którym znalazło się mnóstwo świątecznych
pyszności. Nie zabrakło również dzielenia się opłatkiem, składania sobie życzeń i wspólnego kolędowania. I tutaj zawędrował święty Mikołaj
przynosząc uczestnikom smakowite drobiazgi.
Spotkanie wprowadziło zgromadzonych w klimat zbliżających się świąt, a smak pysznych potraw rozbudził apetyt na więcej wigilijnych
potraw.
Agnieszka Woźniakowska
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Spotkanie bożonarodzeniowe z SMS-em

Magicznny czas Bożego Narodzenia jednoczy ludzi, otwiera serca i oczy. Dobrze,
jeżeli pozwala też dostrzec wokół siebie innych, może potrzebujących naszej przyjaźni, wsparcia, pomocy. Może się też zdarzyć,
iż w tym drugim człowieku odnajdziemy
to, czego sami nie posiadamy... może talent,
wrażliwość niezwykły dar...
Stowarzyszenie Miłośników Skubianki
(SMS) potraﬁ i otwiera sie na drugiego człowieka poprzez organizowanie wspólnych spotkan bożonarodzeniowych, przepełnionych
tradycją, oczekiwaniem, spełnionymi marze-

niami. Kolejny już raz, w tym niezwykłym
i wyjątkowym okresie w roku gościło u siebie
dzieci i ich opiekunki - siostry Agatę oraz Albertynę z Ośrodka Szkolno -Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Spotkanie rozpoczęło się słodkim poczęstunkiem,
przygoytowanym przez Tradycyjne Koło
Gospodyń z Dosina. Poczęstunek był tak
wyśmienity, że nie tylko zaspokoił apetyt ale
wszystkich wprawił w dobry nastrój i pozwolił przełamać pierwsze lody. Z całą pewnościa
dodał również sił przed czekającymi wyzwaniami artystycznymi. Wiadomo bowiem, że

zarówno wśród dzieci z SMSa jak i z Lasek nie
brak talentów – zatem obie strony zaprezentowały swoje umiejętności wokalne.
Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnie
śpiewanych kolęd i pastorałek. Wreszcie nadszedł
najbardziej wyczekiwany moment – spotkanie
ze Świętym Mikołajem, który przybył do Skubianki z workiem gwiazdkowych podarunków.
Wszyscy radowali sie nie tylko z prezentów, ale
i z rozmów czy zdjęć z Mikołajem. I znowu żal
było się rozstawać, więc to ogromne szczęście,
że kolejne Boże Narodzenie już za rok...
Monika Krajewska

„Wieczerza wigilijna”
środowiska Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych
17 grudnia 2014 roku, dzięki życzliwości
komendanta OSP pana Mariana Malinowskiego w budynku OSP w Woli Kiełpińskiej
odbyła się uroczysta „Wieczerza Wigilijna”
środowiska Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych.
Przy wigilijnym stole zebrało się 135 osób:
podopieczni trzech świetlic z rodzinami, księża, przedstawiciele władz samorządowych,
zaproszeni goście, wolontariusze.
Przygotowany przez dzieci i młodzież przepiękny program, wystrój sali, wspólne ubieranie choinki, nakrycie stołów oraz potrawy
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wigilijne - przygotowane z wielką starannością
przez rodziców, opiekunów i wychowawców
- przywołały nastrój iście świąteczny. Ciepłe
słowa ks. proboszcza Andrzeja Marchlewskiego, obecność ks. kanonika Mieczysława Zdanowskiego i szczere życzenia Pani kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej Anny Orłowskiej
dopełniły całości.
Czas wigilijnego spotkania upłynął przy
wspólnym kolędowaniu w miłej rodzinnej
atmosferze.
Na spotkaniu nie zabrakło najważniejszego gościa, najbardziej wyczekiwanego przez

najmłodszych, czyli Świętego Mikołaja. Przyniósł wspaniałe prezenty do wspólnej zabawy
w placówkach oraz indywidualne paczki pełne słodyczy dla każdego dziecka uczestniczącego w naszym spotkaniu.
Kadra Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych oraz podopieczni, strzegąc naszych przodków wiary, jak obyczaj każe stary,
pragną złożyć Wszystkim zaglądającym na
naszą stronę najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.
Janina Orzepowska
Koordynator Zespołu

XIX Spotkanie Wigilijne

XIX Spotkanie Wigilijne na rynku
21 grudnia 2014 roku poprzedził jarmark
świąteczny, podczas którego można było
nabyć różnego rodzaju ozdoby świąteczne
i upominki – w większości ręcznie robione.
Nie zabrakło również przysmaków kulinarnych, które rozchodziły się w mgnieniu oka.
0 18.00 ci, których nie wystraszył
silny wiatr, zgromadzili się przy ratuszu
miejskim, gdzie w tym roku ustawiono
symboliczną szopkę betlejemską. Chór

działający przy serockiej parafii oraz podopieczni Ośrodka Kultury wprowadzili
uczestników spotkania w świąteczny nastrój, zapraszając do wspólnego kolędowania. Życzenia świąteczne i noworoczne
przekazał mieszkańcom burmistrz Sylwester Sokolnicki. Również wszyscy obecni
przekazali sobie dobre słowa, dzieląc się
opłatkiem.
Podczas spotkania wręczone zostały nagrody laureatom konkursu na Motyw Bożonarodzeniowy. Nagrodzeni pozowali do
pamiątkowych zdjęć w towarzystwie pomocników świętego Mikołaja. Tradycyjnie tego
wieczoru można było skosztować potraw
wigilijnych, które zapewnił Ośrodek Pomocy
Społecznej w Serocku.
Spotkania wigilijne na serockim rynku to
już wieloletnia gminna tradycja. Dziękując za
Państwa obecność i wyrazy sympatii przekazywane w świątecznych życzeniach pozdrawiamy noworocznie.
Agnieszka Woźniakowska
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Spotkanie wigilijne lokalnych przedsiębiorców

W tym roku szkolnym to szczególnie
prestiżowe wyróżnienie otrzymała uczennica
klasy III Technikum Hotelarskiego Karolina
Taperek, która w ubiegłym roku również do-

stąpiła tego zaszczytu. Prestiżowość nagrody
sprawia, że otrzymać ją jest niezwykle trudno.
Karolina spełniła podstawową zasadę:
otrzymała promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą w swojej szkole średnią
ocen: 5,17. Uczennica bierze udział w różnych konkursach i olimpiadach. Uczestniczy
również w organizacji uroczystości szkolnych.
Dla swoich koleżanek i kolegów jest wzorem
pracowitości i sumienności, a przy tym jest
skromna i sympatyczna.
Uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa
Rady Ministrów odbyło się 24 listopada 2014
roku w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej. W gronie wy-

różnionych było 473 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Najzdolniejsza młodzież była
powitana przez prezydenta Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w Warszawie profesora Stanisława Dawidziuka, wiceprezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego oraz Mazowieckiego Kuratora
Oświaty Karola Semika. Dyplomy poświadczające uzyskanie stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczali: Karol Semik –
Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna
Góralska - Mazowiecki Wicekurator Oświaty.
Bardzo się cieszymy z sukcesu uczennicy
i jesteśmy z niej dumni.
Ewa Kania- Nec

Śladami przodków w Jadwisinie
W piątek 19 grudnia w ratuszu miejskim
w Serockuzapanował wigilijny, świąteczny nastrój.Piękne kolędy wykonane przez solistki
Zespołu Incanto, Klaudię Krawczyk i Joannę
Gorczyńską przy akompaniamencie prowadzącej zespół pani Mai Radomskiej –powitały
licznie przybyłych na coroczne spotkanie wigilijne lokalnych przedsiębiorców.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki oraz Zastępca Burmistrza
Józef Zając, doceniając całoroczną pracę
wszystkich serockich przedsiębiorców, tradycyjnie wyróżnili kilku lokalnych liderów.

my i przekazanie rodzinnej tradycji na polu
przedsiębiorczości
• Sławomir Wójcik - za konsekwentny
rozwój gospodarstwa sadowniczego i kontynuowanie rodzinnych tradycji rolniczych
Za wzorowe prowadzenie ﬁrmy wyróżnieni zostali:
• Robert Dukowski PPHU MebloKoncept
• Hubert Dawidczyk Firma Handlowo
– Usługowa „HELIOS” Centrum Ogrodniczo
– Wędkarskie
• Jerzy WichowskiWimet – Rury Stalowe
Wzruszającym momentem podczas spotkania było dzielenie się opłatkiem i składanie
świątecznych życzeń.

W tym roku zostali nimi:
• Tomasz Zejdler (Usługi Ślusarskie)
- za stworzenie, konsekwentny rozwój ﬁr-

Stypendium Premiera dla uczennicy z Powiatowego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów
przyznał Stypendium w 1997r. na rok szkolny
1997/98, otrzymało je wówczas 3,2 tys. najlepszych uczniów szkół średnich.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymują uczniowie szkół, których ukończenie
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości,
na podstawie wysokich wyników w nauce wykazujący szczególnie uzdolnienia w różnych
dziedzinach wiedzy. Otrzymuje je uczeń,
który: otrzymał promocję z wyróżnieniem,
uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje
szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe
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wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre. Wyróżnieni otrzymują stypendium w kwocie 2.580 zł. Celem stypendium
jest wyróżnienie uczniów, którzy za swoje
najważniejsze zadanie uznają osiągnięcie jak
najwyższych wyników w nauce. Jest ono formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak
najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
W roku szkolnym 2013/2014 Prezes Rady
Ministrów przyznał 3.786 stypendiów.
Stypendystka Premiera
z PZSP w Serocku
Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku już od wielu
lat otrzymują stypendia Premiera.

W listopadzie pani Edyta Węgłowska
we współpracy z panią Moniką Krajewską
opracowały projekt edukacyjny zatytułowany „Śladami naszych przodków”. Projekt ten
był adresowany do uczniów klasy IIa oraz
dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
w Jadwisinie.
Projekt dotyczył osady w Biskupinie, a jego celem było rozbudzenie zainteresowań
przeszłością własną, korzeniami i rozwojem rodzimej kultury. W ramach projektu,
uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o dawnym
osadnictwie i życiu w dawnej Polsce - nie tylko dzięki informacjom podręcznikowym ale
również w oparciu o materiały zdobyte z muzeum w Biskupinie. Dzieci mogły zgłębić wiedzę, dotyczącą wszelkich aspektów dawnego
życia i skonfrontować ją z własnymi wyobrażeniami oraz z życiem współczesnym.
Finał zadania edukacyjnego pt. „Śladami naszych przodków” odbył się 27 listopada,
uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności
i wiedzę zdobyte w czasie trwania projektu.
Wydarzenie to uświetniło przybycie wielu gości.
W ﬁnałowym wystąpieniu dzieci z klasy III i IVa
odegrały scenki dotyczące życia codziennego
mieszkańców biskupińskiej osady. Wawrzyniec

Orliński z Muzeum Historycznego w Legionowie podczas przygotowanej na to spotkanie
prelekcji zapoznał obecnych z ciekawostkami
dotyczącymi wykopalisk, które prowadzone są
w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. Janusz Dłużniewski
artysta, rzezbiarz- opowiedział o swojej wielkiej pasji, jaką jest rzeźbienie w drewnie.
Następnie zaproszeni goście zasiedli w jury konkursu „Makieta biskupińskiej osady”.
Jury w składzie: Maria Jacak, Wawrzyniec Orliński, Janusz Dłużniewski, Jarosław Pielach

sołtys wsi Jadwisin oraz radny Rady Miejskiej
oceniało prace w dwóch kategoriach – wykonanie makiety indywidualnej oraz rodzinnej.
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania mieli
możliwość spróbowania sił w lepieniu z gliny.
Okazało się to największą atrakcją tego wyjątkowego spotkania.
Wszyscy mogliśmy posmakować pysznych podpłomyków oraz chleba przygotowanego przez panie z Tradycyjnego Koła Gospodyń Dosin.
Anna Tuszyńska
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Grupa Teatralna Remiza i drugi etap II Festiwalu Teatrów
Młodzieżowych na Mazowszu

W ferie zimowe w Serocku wiele atrakcji!
W 2015 r. ferie zimowe
dla województwa mazowieckiego zaplanowane są
od 19.01 do 1.02.2015 r.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami placówek gminnych
dla dzieci i młodzieży na ten wolny od nauki czas.
Wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez szkoły – w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej proponuje
zajęcia w pierwszy tydzień ferii.

Aby zgłosić swój udział w ferie,
należy wpisać się na listy w szkołach.
Grupa Teatralna „REMIZA” z Ośrodka Kultury w Serocku zakwalifikowała się
do drugiego etapu II Festiwalu Teatrów
Młodzieżowych na Mazowszu. Festiwal
jest organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w
450. Rocznicę urodzin Wiliama Szekspira
– Szekspir. Inspiracje. W dniu 16.12.14 r.
podopieczni instruktorki Anny Kutkow-

skiej w ramach II etapu zaprezentowali się
w spektaklu pt. „Sen Nocy Letniej” przed
Komisją Festiwalu:
Jarosławem Gajewskim - Dyrektorem Artystycznym Teatru Polskiego w Warszawie;
Ewą Domańska - Aktorką Teatru Polskiego w Warszawie;
Maksymilianem Rogackim – Aktorem
Teatru Polskiego w Warszawie;
Magdalena Mróz – Specjalista do spraw

programowo – literackich i produkcji teatralnej w Teatrze Polskim w Warszawie;
Anna Grzywacz – Pracownik Wydziału
Upowszechniania Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Na widowni zasiadła młodzież z Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku.
Ośrodek Kultury w Serocku

Szkoły będą proponować następujące bloki tematyczne zajęć:
I. Sport i zabawa – turnieje sportowe, mistrzostwa dyscyplin
sportowych, gry i zabawy
II. Zajęcia plastyczne, warsztaty z językiem angielskim
III. Wycieczki – propozycja skierowana do uczniów młodszych
i młodzieży, w tym:
Zwiedzanie Stadionu Narodowego oraz wystawy „Światowe budowle z klocków Lego”,
Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Historii Żydów Polskich,
zwiedzanie Giełdy Papierów Wartościowych, wyjazd na warsztaty
archeologiczne i lekcję muzealną do Legionowa, wyjazd do Oce-

anarium w Warszawie, na kręgle do Centrum Hulakula w Warszawie, do kin na repertuar dostosowany do wieku uczestnika.
Wyjazdy o charakterze sportowym: na lodowiska, baseny, ściankę wspinaczkową.
Zajęcia organizowane w szkołach będą dla uczestnika bezpłatne, natomiast w formach wyjazdowych uczeń ponosi koszty biletów
wstępu, natomiast gmina Serock ﬁnansuje zatrudnienie instruktorów – nauczycieli prowadzących zajęcia, opiekunów – wychowawców oraz zakup usługi przewozowej.

Szczegółowe programy na ferie
będą podane przez szkoły po 6 stycznia 2015 r.
i rozpoczną się zapisy.
Koordynatorzy ferii szkolnych:
Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – Pani Agnieszka Lipska
Szkoła Podstawowa w Serocku – Pani Krystyna Aﬀek i Pani Barbara Pszczoła
Zespół Szkół w Zegrzu – Pani Agnieszka Kamińska
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej – Pani Dorota Perczyńska
Gimnazjum w Serocku – Pani Joanna Osowiecka
Koordynator oświatowy z gminy Serock – Pani Katarzyna Kochanowska.
ZOSiP Serock
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