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W NUMERZE

Referaty przyjmują interesantów i re-
alizują sprawy mieszkańców w godzinach 
pracy urzędu (pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 8.00 
– 16.00) bez konieczności wcześniejszego 
umawiania się. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Syl-
wester Sokolnicki w zagadnieniach wykra-
czających poza sprawy merytoryczne refera-
tów przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, 
w godz. 12.00 – 15.00 (pokój nr 23). Sprawy 

nagłe, wymagające interwencji burmistrza 
poza dniem przyjęcia mieszkańców, prosimy 
zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 88 05. 

W tym samym czasie sugestie związane 
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony 
środowiska i pomocy społecznej przyjmuje 
zastępca burmistrza Józef Zając. Interesanci 
przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez 
konieczności dokonywania wcześniejszych 
zapisów.

Informacje dla mieszkańców:
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Rok samorządności

Ustawa o samorządzie terytorialnym, 
którą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwa-
lił 8 marca 1990 roku nie tylko ustaliła status 
prawny gmin, ale także zdecydowała o nada-
niu społecznościom lokalnym prawa decydo-
wania o przyszłości ich lokalnych wspólnot. 

Nie byłoby polskiej samorządności 
w obecnej formie bez wydarzeń, które za-
początkował Sierpień 80: fala strajków, 
konsolidacja środowisk opozycyjnych 
w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys 
gospodarczy, czy niezwykle symboliczne 
wsparcie duchowe Papieża Polaka. Przeło-
mowy był rok 1989 – rok Wolności. Naj-
pierw zapoczątkowane w lutym obrady 
Okrągłego Stołu, podczas których władza 

27 maja 1990 roku, 25 lat temu, odby³y siê pierwsze w powojennej Wolnej Polsce wybory
samorz¹dowe. Wybory, które stanowi³y wa¿ny krok w budowaniu pañstwa obywatelskiego.

Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym, któr¹ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali³ 8 marca 1990
roku nie tylko ustali³a status prawny gmin, ale tak¿e zdecydowa³a o daniu spo³ecznoœciom lokalnym
prawa decydowania o przysz³oœci ich lokalnych wspólnot.

Wybory samorz¹dowe da³y w³adzom 
lokalnym kompetencje i œrodki do 
realizowania podstawowych zadañ
publicznych, pozwoli³y na samodzielne
decydowanie o sposobie zaspokajania
potrzeb mieszkañców oraz
wyznaczania kierunku rozwoju
jednostek samorz¹du terytorialnego.
Wspólnoty lokalne mog³y wreszcie
wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za najbli¿sze
otoczenie. I wziê³y – buduj¹c
sukcesywnie, od 25 lat, spo³eczeñstwo
obywatelskie.

Nie inaczej by³o w gminie Serock, która wykorzysta³a
naturalne i historyczne walory do budowania jej
atrakcyjnoœci i okreœlenia kierunków rozwoju. Dziœ gmina
Serock ma wiele atutów, którymi kusi turystów,
inwestorów i swoich mieszkañców.

Rok samorz¹dnoœci – do uczczenia

którego zachêca równie¿ Prezydent RP
Bronis³aw Komorowski – to nasze wspólne
œwiêto. Samorz¹d Serocki nie móg³by
istnieæ bez swoich mieszkañców, Pañstwa
potencja³u i zaanga¿owania.

Rok Samorz¹dnoœci

27 maja 1990 roku, 25 lat temu, odbyły się pierwsze 
w powojennej Wolnej Polsce wybory samorządowe. 
Wybory, które stanowiły ważny krok w budowaniu państwa 
obywatelskiego.

komunistyczna prowadziła wiążące rozmo-
wy z przedstawicielami opozycji i Kościoła, 
potem pierwsze częściowo wolne wybory 
w czerwcu – rezultat owych porozumień. 
Wybory, które przyniosły wielkie zwycię-
stwo Solidarności i w efekcie doprowadzi-
ły do upadku komunizmu w Polsce, dając 
początek przemianom politycznym nie tyl-
ko w kraju, ale w całej Europie Środkowo 
– Wschodniej. 

Wybory samorządowe dały władzom lo-
kalnym kompetencje i środki do realizowania 
podstawowych zadań publicznych, pozwoliły 
na samodzielne decydowanie o sposobie za-
spokajania potrzeb mieszkańców oraz wyzna-

czania kierunku rozwoju jednostek samorzą-
du terytorialnego. 

Wspólnoty lokalne mogły wreszcie wziąć 
odpowiedzialność za najbliższe otoczenie. 
I wzięły – budując sukcesywnie, od 25 lat, 
społeczeństwo obywatelskie. 

Nie inaczej było w gminie Serock, która 
wykorzystała naturalne i historyczne walory 
do budowania jej atrakcyjności i określenia 
kierunków rozwoju. Dziś gmina Serock ma 
wiele atutów, którymi kusi turystów, inwesto-
rów i swoich mieszkańców. 

Rok samorządności – do uczczenia któ-
rego zachęca również Prezydent RP Broni-
sław Komorowski – to nasze wspólne świę-
to. Samorząd Serocki nie mógłby istnieć 
bez swoich mieszkańców, Państwa poten-
cjału i solidarności. Mamy nadzieję, że za-
planowane na ten rok przedsięwzięcia będą 
dobrą okazją, by podziękować Państwu za 
Wasz piękny wkład w budowanie naszej 
lokalnej wspólnoty. Chcemy przypomnieć 
Państwu historię serockiej samorządności, 
pokazać jak gmina zmieniała się w ciągu 
ostatniego ćwierćwiecza, przywołać wspo-
mnienia tych, którzy w proces tworzenia 
owej samorządności byli zaangażowani. 
Zapraszamy do uczestnictwa w gminnych 
przedsięwzięciach w roku obchodów 25-le-
cia serockiego samorządu. 

Redakcja

Minął luty a wraz z nim wiele ciekawych przedsięwzięć i wydarzeń. Gmina Serock już 
po raz trzeci prezentowała swoje uroki na 27. Targach Wiatr i Woda – w numerze relacja z 
wydarzenia. W lutym zakończył się karnawał - o ostatkowych  zabawach i tłustym czwartku 
opowiadają gospodynie ze Skubanki i Dosina. W biężącym wydaniu publikujemy kolejne 
podsumowania pracy referatów i jednostek organizacyjnych UMiG w Serocku.

„A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.”
Dni coraz dłuższe, więcej słońca i optymizmu. Z radością czekamy na nadejście wio-

sny, która zapuka do naszych drzwi już 21 marca. Nie zapomnijmy zmienić czasu na let-
niw nocy z 28/29 marca.

1 marca to „Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych” – w numerze informacja o ob-
chodach tego dnia, organizowanych przez Centrum Kultury, UMiG w Serocku. Marzec to 
również ważna – 25 rocznica wejścia w życie Ustawy o Samorządzie Terytorialnym – któ-
ra  pozwoliła kształtować naszą gminną tożsamość i nadała prawo społeczności lokalnej 
o decydowaniu o przyszłości lokalnych wspólnot.. Więcej na temat  przemian z 1990 roku 
znajdą Państwo w numerze Informatora.

8 marca to tradycyjnie czas na życzenia  i piękne kwiaty dla przedstawicielek płci 
pięknej.

Miło nam poinformować, że RZGW uruchomił procedurę przetargową na projekty 
udrożnienia odcinka Bugu oraz remontu zapory Kania – Popowo. Realizacja tych projek-
tów znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tych terenów – dokładne 
informacje na ten temat w numerze.

W naszym Informatorze nie mogło zabraknąć aktualności, dotyczących płatności po-
datku, nowej taryfy za wodę, informacji o nieruchomościach gminnych do sprzedaży oraz 
o szkoleniach  z zakresu pierwszej pomocy, organizowanych przez Straż Miejską.

Zapraszamy do lektury!
REDAKCJA

S T R A Ż  M I E J S K A 
w Serocku

Z A P R A S Z A

W 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
przy ul. Rynek 21 na bezpłatne

szkolenie w grupach 10 – 12 osób
z zakresu

PIERWSZEJ POMOCY

Zapisy odbywają się
w siedzibie Straży Miejskiej
oraz telefonicznie 22 782 – 72 - 92
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Aktualności Szanowni Państwo!

CENTRUM MEDYCZNE 
GOLDENMED OTWARTE

W sobotę - 31 stycznia zostało otwarte 
niepubliczne Centrum Medyczne Golden-
med w Serocku przy ul. Pułtuskiej 53D. Ofer-
tę placówki znajdą Państwo na stronie http://
goldenmed.pl/serock/.

PRZYPOMINAMY
O TERMINACH PŁATNOŚCI 

15 marca upływa termin płatności I ra-
ty podatku od nieruchomości, rolnego i le-
śnego oraz opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Kolejne opłaty należy 
uiścić w terminach: do 15 maja, 15 wrze-
śnia i 15 listopada bieżącego roku. Opłaty 
ww. należności można dokonywać u sołtysa 
wsi, w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na 
indywidualny rachunek bankowy wskazany 
w decyzji.

W listopadzie ubiegłego roku odbyły się 
wybory samorządowe, które wyłoniły nowy 
skład Rady Miejskiej w Serocku. Do końca 
roku w jej ramach uformowane zostały komi-
sje stałe oraz obsadzone zostały przewidziane 
w ustawie i statucie Miasta i Gminy Serock 
funkcje, co stanowiło warunek konieczny le-
galnego i efektywnego funkcjonowania orga-
nu stanowiącego. Od dnia 1 grudnia 2014 r. 
mam zaszczyt pełnić rolę Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Podjąłem też pracę w Komisji 
Kultury Oświaty i Sportu oraz Komisji Roz-
woju Gospodarczego Budżetu i Finansów. 
Chciałbym przypomnieć i jednocześnie po-
twierdzić priorytety przedstawione w kampa-
nii wyborczej, które dzięki Państwa poparciu 
zamierzam realizować w bieżącej kadencji :

1) Umiejętne pozyskiwanie środków fi-
nansowych stymulujących rozwój gminy

2) Podejmowanie inicjatyw zmierzających 
do wspierania i rozwijania aktywności społecz-
nej, z zagwarantowaniem wsparcia organiza-
cyjnego i finansowego dla stowarzyszeń i kół

3) Rozwój bazy edukacyjnej, polegający 
na zwiększeniu efektywności wykorzystania 
istniejących oraz budowie nowych obiektów 
w placówkach oświatowych ale również opar-
ty na rozszerzonej  współpracy z istniejącymi 
placówkami nie zarządzanymi przez Gminę

4) Zaspakajania potrzeb w zakresie kul-
tury, sportu i rekreacji poprzez wzbogacanie 
i urozmaicanie dotychczasowych form dzia-
łalności

5) Dbałość o rozwój polityki społecznej 
w tym rozwój budownictwa komunalnego

6) Zwiększenie aktywności gminy w sfe-
rze promowania i wspierania podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą,

7) Podejmowanie działań na rzecz rozbu-
dowy niezbędnej infrastruktury technicznej

8) Budowa centrum sportu i rekreacji
Deklaruję, co oczywiste, otwartość na 

inne inicjatywy, wynikające ze społecznych 
potrzeb tak indywidulnych, jak również zbio-
rowych. Zamierzam wypełnić udzielony mi 
mandatu społeczny pełniąc rolę skutecznego 

rzecznika Państwa interesów na forum władz 
gminy. Proszę o zaufanie i wsparcie w tym 
zakresie.

Chciałbym na zakończenie jeszcze raz 
podziękować za poparcie udzielone w wy-
borach, które traktuję jako wyróżnienie ale 
też zobowiązanie do pracy na rzecz miesz-
kańców. Dziękuję też tym, w których oczach 
nie znalazłem aprobaty i zechcieli to wyrazić 
w akcie głosowania legitymizując tym samym 
demokratyczny charakter wyborów samorzą-
dowych. Aktywność społeczna w tym aspek-
cie to kluczowe zadanie dla wzmocnienia toż-
samości naszej lokalnej wspólnoty.

Zachęcam również do artykułowa-
nia swoich potrzeb, zgłaszania pomysłów 
i oczekiwań. Każdy Państwa postulat będzie 
potraktowany z należytą powagą i szacun-
kiem. Liczę na dobrą współpracę w obecnej 
kadencji.

Z wyrazami szacunku,
Artur Borkowski

Serock, dnia 28 stycznia 2015 r.

Informujemy również, iz każdy posiadacz 
psa zamieszkujący na terenie Miasta i Gminy 
ma obowiązek uiszczenia opłaty w wysoko-
ści 40,00 zł (od każdego psa). Opłatę należy 
uiścić bez wezwania do 31 marca br. Opłaty 
można dokonać w kasie Urzędu lub na rachu-
nek bankowy: Bank Spółdzielczy w Legiono-
wie 28801300062007001509940002.

RADCA PRAWNY
ZAPRASZA

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapo-
trzebowaniu na porady prawne uprzejmie 
informujemy,  że radca prawny udziela porad 
prawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Serocku ul. Kościuszki 15, pok. nr 5 w każdy 
wtorek w godz. 16.00-19.00. Z porad prawnych 
mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji materialnej. Jednocześnie informuje-
my, że w dniach 3 i 10 marca 2015 r. z powodu 
urlopu porady prawne nie będą udzielane.

WYSTAWA
PT. „ZWYCZAJNY RESORT”

Od 23 lutego zapraszamy do obejrzenia 
wystawy w ratuszu w Serocku, poświęco-
nej Żołnierzom Wyklętym pt. „Zwyczajny 

Zmarł prof. Jerzy Regulski, 
współtwórca reformy samorządowej
w Polsce

Był współprzewodniczącym zespołu 
ds. samorządu terytorialnego podczas 
rozmów Okrągłego Stołu, senatorem 
w latach 1989-91 r. W latach 1989-91 
był pełnomocnikiem rządu ds. reformy 
samorządu terytorialnego.

Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug
oraz remont zapory bocznej Kania – Popowo
realne już w 2015 r.

Szanowni Państwo
Mam przyjemność poinformować Pań-

stwa, że Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, rozpoczął procedurę 
przetargową na dwa projekty, które w bezpo-

średni sposób powinny wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa powodziowego naszej gminy.

Pierwszy z nich dotyczy udrożnienia ujścio-
wego odcinka rzeki Bug od głównego koryta 
Narwi do 2 km rzeki. Ogłoszenie o zamówieniu 

publicznym ukazało się w Biuletynie Informa-
cji Publicznej RZGW Warszawa pod numerem 
19486 -2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. 

Drugi projekt pt. „Remont zapory bocz-
nej Jeziora Zegrzyńskiego Kania – Popowo” 

resort”. Przedstawia ona działalność III de-
partamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego do walki z podziemiem niepod-
ległościowym Wystawę będzie można zwie-
dzać do 12 marca.

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej składamy
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności

i samych pięknych dni w życiu.
Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane
Redakcja

Marzec wyjął grosik srebrny, 
Teraz będzie mu potrzebny. 

Do kwiaciarni marzec pobiegł, 
Kupić bukiet na

Dzień Kobiet

8 marca

Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła 
Uchwałę Nr 33/IV/2015 w sprawie taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców 
zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych 
będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego 
Zakładu Wodociągowego na terenie Miasta 
i Gminy Serock.

Taryfę opracowano zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy. Składowe ta-
ryfy czyli cenę za 1 m3 wody oraz opłatę 
abonamentową określono na podstawie nie-

zbędnych przychodów dla prowadzenia dzia-
łalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę odbiorców na terenie gminy Serock. 
Kalkulując taryfę w kosztach nie uwzględnio-
no opłat amortyzacyjnych i umorzeniowych 
oraz zysku. Na terenie gminy uwzględniono 
tylko jedną taryfową grupę odbiorców.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 kwiet-
nia 2015 roku odbiorcy zapłacą:

za 1 m3 wody - 2,72 zł netto (2,94 zł brut-
to) oraz opłatę abonamentową w wysokości 
34,00 zł netto na rok za jeden wodomierz 
(36,72 zł brutto) opłata abonamentowa bę-
dzie rozliczana w okresach rozliczeniowych 

równych czasookresowi odczytu wodomierza 
i wystawienia faktury.

Na wzrost wysokości taryfy za wodę, 
w stosunku do roku poprzedniego, głównie 
składają się  wyższe koszty eksploatacyjne 
stacji i sieci wodociągowej tj. wzrost opłat 
środowiskowych związanych z gospodar-
czym korzystaniem ze środowiska, wzrost 
cen energii elektrycznej jak i wzrost kosztów 
jej dystrybucji oraz wyższymi cenami usług.

W dalszym jednak ciągu, wśród gmin po-
wiatu legionowskiego, w gminie Serock obo-
wiązuje najniższa cena 1 m3 wody.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy

Od 1 kwietnia 2015 roku
będzie obowiązywała nowa taryfa za wodę
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ukazał się w/w biuletynie w dniu 4 lutego 
2015 r. - numer ogłoszenia: 15013 – 2015.

Udrożnienie dwukilometrowego ujścio-
wego odcinka rzeki Bug to pierwszy etap 
większego projektu pt. „Udrożnienie uj-
ściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. 
Narew do km 5+000”. Podstawowym celem 
udrożnienia koryta jest ułatwienie spływu 
lodów i zmniejszenie groźnych spiętrzeń za-
torowych, które wielokrotnie w przeszłości 
zagrażały mieszkańcom miejscowości Cupel, 
Kania Polska, Kania Nowa i Nowa Wieś, czyli 
wioskom usytuowanym na terenach zagrożo-
nych powodzią.

Remont zapory bocznej Jeziora Ze-
grzyńskiego Kania-Popowo dotyczy od-
cinka zapory zlokalizowanej na terenie 
gminy Serock, powiat Legionowo i gminy 
Somianka, pow. Wyszków. Zapora boczna 
Kania - Popowo o długości 2,95 km znajdu-
je się na prawym brzegu rzeki Bug, między 
miejscowościami Kania Polska i Popowo 
Parcele. Według oceny IMGW-OTKZ ko-
rona zapory prawie na jej całej długości 
powinna być podniesiona, ponadto bada-
nia zagęszczenia gruntu zapory wykazały 
słaby stopień zagęszczenia gruntu a także 
konieczność doszczelnienia korpusu i pod-
łoża zapory. Celem planowanych robót jest 
doprowadzenie przedmiotowej zapory do 
właściwego stanu technicznego, gwaran-
tującego trwałe osiągnięcie wymaganego 
stopnia bezpieczeństwa tego obiektu.

Realizacja obu projektów skutkować po-
winna wzrostem bezpieczeństwa nie tylko 
mieszkańców wyróżnionych powyżej miej-

scowości naszej gminy ale także poprawą 
bezpieczeństwa mieszkańców gmin sąsied-
nich, usytuowanych nad rzeką Bug.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych wa-
runków zamówienia, zakres prac związa-
nych z udrożnieniem ujściowego odcinka 
rzeki Bug, obejmować będzie wykonanie 
przekopu o szerokości od 170 m (w odcinku 
ujściowym) do 100 m - dalej w górę rzeki do 
km 2+000. Urobek będzie transportowany 
w miejsce składowania (wzdłuż zapór bocz-
nych) pływającymi refulerami a następnie 
w miarę potrzeby przedłużonymi rurociąga-
mi lądowymi. Nie przewiduje się specjalnych 
robót związanych z ukształtowaniem rzędnej 
odkładów, poza zachowaniem regularnej linii 
odwodnej krawędzi odkładów wzdłuż zapór 
bocznych. 

Zakres prac związanych z remontem za-
pory bocznej Kania – Popowo dotyczyć na-
-tomiast będzie:

• robót przygotowawczych (min. karczo-
wanie korzeni drzew i krzewów, wykonanie 
dróg tymczasowych, zdjęcie, zmagazynowa-
nie humusu z frontu robót, demontaż barier 
drogowych);

• pozyskania materiału sprzętem pogłę-
biarskim z koryta rzeki Bug na podwyższenie 
oraz poszerzenie korpusu zapory;

• poszerzenia zapory od strony odwodnej 
w związku z jej podwyższeniem na 3 od-cin-
kach: hm 0+00 ÷ 2+67 na dł. 267 m; hm 3+58 
÷ 11+14 na dł. 756 m; hm 11+73 ÷ 29+66 na 
dł. 1793 m; 

• podwyższenia zapory na tych odcin-
kach od 20 do 70 cm;

• doszczelnienia korpusu i podłoża zapo-
ry na długości 2666 m;

• przedłużenia istniejącej zapory o 35 m 
do hm 30+01;

• wykonania zabezpieczeń przeciw bo-
browych pod powierzchnią skarpy odwodnej 
i rowu przywałowego (siatka z ocynkowane-
go drutu stalowego);

• prac wykończeniowych (wykonanie 
nawierzchni na koronie zapory, przebudowa 
wjazdów i zjazdów wałowych, obarierowanie 
przejazdu przez zaporę, wykonanie schodów 
na skarpach zapory, wykonanie barier wało-
wych, wykonanie przejścia dla bydła, humu-
sowanie i obsiew skarp i podnóża zapory).

Oba projekty będą finansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
-gionalnego (85%) i budżetu państwa (15%). 
Roboty objęte postępowaniem  przetargowym 
muszą być wykonane do 21 grudnia 2015 r.

Realizacja udrożnienia ujściowego odcin-
ka rzeki Bug oraz remont zapory bocznej Ka-
nia – Popowo to już kolejne przedsięwzięcia 
realizowane w naszej gminie przez RZGW 
Warszawa. Przypominam, że do końca paź-
dziernika 2015 r. przewidziane jest zakoń-
czenie projektu „Odbudowa zapory bocznej 
Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Łacha 
– Kania”.

Informuję Państwa, że gmina utrzymuje 
stałe robocze kontakty z przedstawicielami 
RZGW, a o istotnych sprawach związanych 
z realizacją w/w projektów będziecie Państwo 
informowani.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki 

Informacja o zasadach sprzedaży:
1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących 

własność gminy odbywa się w trybie przetar-
gowym, po uprzednim podjęciu przez Radę 
Miejską w Serocku uchwały w przedmiotowej 
sprawie.

2. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność gminy organizowa-
ne są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz.U. z 2014 r. poz.518 z późn.
zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 207, poz. 2018 z późn.zm.).

3. Osoby zainteresowane nabyciem nie-
ruchomości stanowiących własność gminy 
proszone są o zgłoszenie się do tut. Urzędu 

celem uzyskania informacji o planowanych 
przetargach ewentualnie złożenia wniosku 
o sprzedaż nieruchomości, jeżeli postepowa-
nie przetargowe nie jest aktualnie prowadzo-
ne z urzędu.

4. Złożenie wniosku o sprzedaż nieru-
chomości spowoduje wszczęcie postępo-
wania przetargowego obejmującego m.in. 
ustalenie ceny wywoławczej, sporządzenie 
zgodnie z art.35 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenie 
przetargu.

5. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 
nieruchomości wywiesza się w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku co naj-
mniej na okres 30 dni przed wyznaczonym 
terminem przetargu oraz podlega publikacji 
na stronie internetowej Urzędu www.serock.

pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w za-
kładce: dzierżawa i sprzedaż nieruchomości 
oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym 
co najmniej powiat, jak również na  tablicach 
informacyjnych usytuowanych na terenie 
miasta i gminy.

6. Kopię ogłoszenia o terminie i warun-
kach przetargu przesyła się do wiadomości 
wnioskodawcy.

Kontakt ze sprzedającym:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku ul.Ry-

nek 21; 05-140 Serock, tel. 22-782-88-28, 
e-mail: geodezja@serock.pl.

Wszelkie informacje o nieruchomo-
ściach, które są wystawione na sprzedaż znaj-
dziecie Państwo na stronie www.serock.pl 
w zakładce  NIERUCHOMOŚCI GMINNE 

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży

Szanowni Rolnicy
Urząd Miasta i Gminy w Serocku in-

formuje, że w dniu 31 maja 2015 roku (nie-
dziela) w całym kraju odbędą się wybory 
do izb rolniczych – samorządu rolniczego 
działającego na rzecz rozwiązywania pro-
blemów rolnictwa. Członkami samorządu 
rolniczego są osoby fizyczne i prawne bę-
dące podatnikami podatku rolnego, po-
datku dochodowego z działów specjalnych 
produkcji rolnej oraz członkowie Rolni-
czych Spółdzielni Produkcyjnych posiada-
jący w nich wkłady gruntowe. 

Członkom samorządu rolniczego przy-
sługuje prawo do kandydowania do Rad 
Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 
i uczestniczenia w ich wybieraniu.     

W Mieście i Gminie Serock, w której po-
wierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. 
ha wybiera się 2 członków Rad Powiatowych 
Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

Rolnik, ubiegający się o mandat członka 
Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć 
w terminie do 8 maja 2015 roku następujące 
dokumenty:

- zgłoszenie kandydata, 
- oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
- listę członków zawierającą co najmniej 

50 podpisów poparcia.
Druki można otrzymać w Oddziałach 

Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub po-
brać ze strony internetowej www.mir.pl.

Wszelkie informacje w sprawie uzyskają 
Państwo również w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Serocku w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, tel: 22 782 88 40.

OŚRiL

Urząd Miasta i Gminy Serock informu-
je, od 02. 03. 2015 r. zostaną wprowadzone 
zmiany na linii komunikacyjnej Stanisła-
wowo wieś –  (przez Zegrze Osiedle) – Le-
gionowo SKM:

Stanisławowo – wieś – Legionowo
Serock ul. Pułtuska Ośrodek Kultury, 

Serock ul. Nasielska, Serock ul. Nasiel-
ska „las”,  Serock ul. Moczydło, Maryni-
no/Dębinki, Zalesie Borowe droga woje-
wódzka, Święcienica droga wojewódzka, 
Zabłocie droga wojewódzka, Zabłocie 
I droga powiatowa, Guty,  Stanisławowo  
wieś, Stanisławowo wieś II, Stanisławo-
wo skrzyżowanie z drogą wojewódzką 
621, Ludwinowo Dębskie droga woje-
wódzka, Dębe droga powiatowa, Izbica 
ul. Wiejska, Izbica I droga powiatowa, 
Izbica II droga powiatowa, Jachran-
ka Warszawianka, Jachranka GUS, Ja-
chranka MPW i K, Skubianka, Dosin  
ul. Lipowa/Piękna, Dosin ul. Lipowa/
Sosnowa, Borowa Góra ul. Lipowa, 
Dosin, Zegrze Jednostka Wojskowa, 
Zegrze Północne ul. Warszawska dro-
ga krajowa 61, Zegrze osiedle, Zegrze 
Południowe, Michałów Reginów Ce-
gielnia, Michałów Reginów ul. Skośna, 
Michałów Reginów, Michałów Reginów 
ul. Wolska, Legionowo ul. Zegrzyńska 
Os. Piaski 01/02, Legionowo Zegrzyń-
ska 01, Legionowo ul. Sielankowa 02, 
Legionowo UM Sowińskiego 03, Legio-
nowo CH Błękitne 03, Legionowo Ry-
nek 01, Legionowo PKP.

Uwaga !!! Zmiany w Lokalnej Komunikacji
Trasa powrotna 
Legionowo – Stanisławowo -wieś
Legionowo PKP, Legionowo Rynek 

01, Legionowo CH Błękitne 03, Legio-
nowo UM Sowińskiego 03, Legionowo 
ul. Sielankowa 02, Legionowo Zegrzyń-
ska 01, Legionowo ul. Zegrzyńska Os. 
Piaski 01/02, Michałów Reginów ul. 
Wolska, Michałów Reginów, Michałów 
Reginów ul. Skośna, Michałów Regi-
nów Cegielnia, Zegrze Południowe, 
Zegrze osiedle, Zegrze Północne ul. 
Warszawska droga krajowa 61, Dosin, 
Skubianka, Jachranka MPW i K, Ja-
chranka GUS, Jachranka Warszawianka,  
Izbica II droga powiatowa, Izbica I dro-
ga powiatowa, Izbica ul. Wiejska, Dębe 
droga powiatowa, Ludwinowo Dębskie 
droga wojewódzka, Stanisławowo skrzy-
żowanie z drogą wojewódzką 621, Sta-
nisławowo wieś II, Stanisławowo wieś, 
Guty, Zabłocie I droga powiatowa, Za-
błocie  droga wojewódzka, Święcienica 
droga wojewódzka, Zalesie Borowe droga 
wojewódzka, Marynino/Dębinki, Serock  
ul. Moczydło, Serock ul. Nasielska „las”, 
Serock ul. Nasielska, Serock ul. Pułtuska 
Ośrodek Kultury.

Ze względu na wydłużenie trasy ulegnie 
zmianie rozkład jazdy Lokalnej Komunikacji 
Autobusowej do rozkładów SKM.

Szczegółowe informacje dotyczące roz-
kładu jazdy dostępne są na stronie interne-
towej www.serock.pl 

ZAKUP
BILETÓW MIESIĘCZNYCH:

W związku z zmianą od dnia 02.02.2015 r. 
cen biletów miesięcznych normalnych i ulgo-
wych Urząd Miasta i Gminy informuje, że 
obowiązkowej wymianie podlegają wszystkie 
m-karty, które zostały zakupione (wyrobione) 
przed wprowadzonymi zmianami tj. w roku 
2014 oraz styczniu 2015 roku.

W tym przypadku, zakupu (uaktual-
nienia) m-kar (biletu miesięcznego) należy 
dokonać w kasie biletowej dworca autobuso-
wego w Pułtusku w dni powszednie w godzi-
nach 6.00 – 14.00.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pa-
sażerów informujemy, że Urząd Miasta i Gmi-
ny w Serocku może pośredniczyć w zakupie 
biletów miesięcznych. Zakup biletów przez 
Urzędu Miasta i Gminy nastąpi w dwóch ter-
minach 03.03.2015 r. oraz  05.03.2015 r. 

Dokumenty potrzebne do zakupu biletu 
miesięcznego po raz pierwszy:

1. Kserokopia dokumentu tożsamości
2. Opłata
3.  m – karta 
- cena biletu normalnego wynosi 50 zł,
- cena biletu ulgowego wynosi 25 zł
UWAGA !!!
Bilet miesięczny zakupiony w lutym 

2015 r. można doładować bezpośrednio 
u kierowcy autobusu.

Referat Spraw Obywatelskich
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W ramach akcji „Zamelduj się w gmi-
nie Serock” została nagrodzona kolejna 
setna mieszkanka gminy – Aleksandra 
Górczyńska. 18 lutego Burmistrz Mia-
sta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki 
wręczył szczęśliwej mieszkance nagrodę, 
ufundowaną przez Hotel Narvil oraz bu-
kiet kwiatów. Warto dodać, że Aleksandra 
ma dopiero 6 miesięcy  i mieszka z ro-
dzicami Małgorzatą i Grzegorzem w miej-
scowości Dębe 

Serdecznie gratulujemy !
Redakcja

Kolejna setna mieszkanka gminy Serock nagrodzona!

Dokonaliśmy modernizacji strony inter-
netowej Miasta i Gminy Serock. Mamy na-
dzieję, że wprowadzone zmiany spotkają się 
z Państwa aprobatą.

Najważniejszą zmianą jest rezygnacja 
z agregatora zbierającego wiadomości ze 

Zmiany na stronie Serocka

Często wydaje nam się, że nasz pies nie 
powinien się zgubić… Przecież jest na ogro-
dzonym podwórku, zawsze jest wyprowadza-
ny na smyczy… Ale w życiu zdarzają się sytu-
acje nieprzewidywalne… Zdarzają się zatem 
ucieczki zwierząt podczas spaceru, ucieczki 
przez niedomknięte bramy, furtki czy drzwi, 
a także mnóstwo innych sytuacji, w których 
pupil może zaginąć. 

Jak zatem skutecznie poszukiwać zagi-
nionego pupila? 

Na pewno nieocenioną rolę odgrywają 
portale społecznościowe, rozklejanie ogło-
szeń na przystankach, sklepach, czy w lecz-
nicach weterynaryjnych. Jak pokazuje prak-
tyka bardzo skuteczną metodą na znalezienie 
zaginionego zwierzęcia jest również kontakt 
z urzędem gminy czy strażą miejską i zgłosze-
nie zdarzenia.

Dlaczego to tak ważne? Ano dlatego, że to 
do zadań własnych gminy należy zapewnienie 

opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyła-
pywanie. To właśnie do gminy dzwonią oso-
by, które napotkają zabłąkane zwierzę. Zanim 
zwierzę zostanie uznane za bezdomne i trafi 
do schroniska, każdy zgłoszony przypadek jest 
weryfikowany przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej w Serocku lub przez pracowników 
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa. Dlatego też to właśnie wskazani pra-
cownicy mają najpełniejszą wiedzę o zgłoszo-
nych do urzędu zaginionych zwierzętach, czy 
też o skierowanych do schroniska. 

Dodatkowo, aby pomóc w poszukiwaniu 
zaginionych zwierząt już kolejny rok na stro-
nie internetowej urzędu zamieszczamy w za-
kładce „Pies czeka na człowieka” informacje 
o psach, które się zagubiły, a także informacje 
o zwierzętach, które trafiły do schroniska, 
bądź czekają na adopcję.

Jednocześnie informujemy, że w bieżą-
cym roku bezdomne zwierzęta z terenu mia-

sta i gminy Serock kierowane są schroniska 
w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, 
prowadzonego przez Fundację „Przyjaciele 
Braci Mniejszych” 

Zgodnie z umową osobami upoważnio-
nymi do kierowania zwierząt do schroniska 
są pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa (poniedziałek – piątek 
w godzinach 8.00-16.00, tel: 22 782 88 39, 
22 782 88 40), funkcjonariusze Straży Miej-
skiej w Serocku (codziennie, łącznie z sobota-
mi i niedzielami w godzinach 7.00-23.00, tel: 
22 782 88 33, 603 873 290), dyżurni Urzę-
du Miasta i Gminy w Serocku (codziennie 
w godzinach 16.00-8.00, tel: 22 782 88 06). 

Zgodnie z powyższym w przypadku zna-
lezienia bezdomnego zwierzęcia na terenie 
gminy należy się kontaktować z ww. pracow-
nikami pod wskazanymi numerami telefonów.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Jak postąpić w sytuacji, gdy nasz pies zaginie?
Zbierasz 1%? Zgłoś się do nas!

Tak jak w roku ubiegłym, mieszkańcy po-
wiatu legionowskiego będą mogli skorzystać 
z programu, za pomocą którego nie tylko zło-
żą zeznanie podatkowe, ale również pomóc 
lokalnym organizacjom pożytku publicznego 
i przekazać na ich rzecz 1%. Program oraz in-
formacje o OPP z regionu dostępne będą od 
lutego na stronie powiat-legionowski.pl

Ponadto, tak jak rok temu, przygotowa-
ne zostaną specjalne programy dedykowane 
mieszkańcom powiatu, na rzecz których mo-
żemy odpisać nasz 1%. Dla każdego, kto zgłosi 
się z wypełnionym formularzem (wzór dostęp-
ny na stronie powiat-legionowski.pl), przygo-
towany zostanie oddzielny program. Instalato-
ry znaleźć będą mogli Państwo w zakładce PIT 
2014 na stronie powiat-legionowski.pl.

Wypełnione formularze prosimy nadsyłać 

na adres Starostwo Powiatowe w Legionowie, 
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, dostar-
czyć osobiście do Starostwa Powiatowego w 
Legionowie (p. 504) lub Biura Paszportowe-

go w Legionowie (budynek Urzędu Miasta 
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41). Wszelkie 
informacje dotyczące zgłoszeń do programu 
uzyskają Państwo pod nr 22 7640 504.

Miło nam poinformować, że w 2015 roku 
dzięki akcji „Pies czeka na człowieka”, 5 bez-
domnych piesków z terenu naszej gminy zna-
lazło nowych opiekunów. 

Jednocześnie przypominamy, że osoba, 
która zdecyduje się na przygarnięcie bezdom-
nego psa, podpisuje umowę adopcyjną, w ra-
mach której ma zapewnione dla swojego no-

wego pupila bezpłatne usługi weterynaryjne 
m.in. pakiet szczepień okresowych przeciw 
chorobom zakaźnym i wściekliźnie, a także 
sterylizację lub kastrację oraz chip.

Wszystkich, którym bliski jest los po-
rzuconych zwierząt informujemy, że ogło-
szenia o pieskach poszukujących opieku-
nów, wraz z ich zdjęciami ukazują się na 

„Ratując jednego psa nie zmienimy świata,
ale świat zmieni się dla tego jednego psa”

stronie www.serock.pl w zakładce „Pies 
czeka na człowieka”.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

stron urzędu i jednostek organizacyjnych. 
Zachęcamy Państwa do odwiedzania stron 
poszczególnych jednostek bezpośrednio 
z menu zamieszczonego na stronie www.
serock.pl: Kultura i czytelnictwo, sport, 
oświata, wodociągi (dodaliśmy możliwość 
bezpośredniego przejścia na stronę Miej-
sko Gminnego Zakładu Wodociągowego), 
pomoc społeczna, sprawy komunalne, 
zdrowie.

W górnej części strony wprowadzili-
śmy kilka zmian graficznych (zmiana ko-
loru górnego paska zadań, dodanie logo-
typu Serocka, przeniesienie z agregatora 
modułu promo news, gdzie znajdą Pań-
stwo najważniejsze newsy z gminy). Zre-
zygnowaliśmy z jednej zakładki z aktual-

nościami, zostawiając aktualności ogólne 
i samorządowe. W aktualnościach samo-
rządowych będą zamieszczane ogłosze-
nia, komunikaty, informacje o planowa-
nych i realizowanych inwestycjach, itp., 
w aktualnościach ogólnych – pozostałe 
newsy związane z pracą urzędu i codzien-
nością w gminie. Sukcesywnie dodamy 
nowe banery po prawej stronie strony, 
które odnosić będą do najistotniejszych 
spraw i tematów.

Mamy nadzieję, że serocka strona będzie 
teraz bardziej przyjazna dla użytkowników 
i liczymy na Waszą wyrozumiałość.

Referat Komunikacji Społecznej
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Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock 

Miasto i Gmina Serock wydzieliło 
w 2015 roku  kwotę 52.148,00 zł., na dofi-
nansowanie doskonalenia zawodowego na-
uczycieli.

Preferowane specjalności, które ob-
jęte będą dofinansowaniem w 2015 roku, 
związane są z potrzebami kadrowymi zgło-
szonymi przez dyrektorów poszczególnych 
placówek. W tym roku będą to specjalności  
dotyczące uzyskania przez nauczycieli kwa-
lifikacji do:

- prowadzenia zajęć specjalistycznych 
z zakresu oligofrenopedagogiki, logopedii, 

terapii pedagogicznej, terapii integracji sen-
sorycznej i socjoterapii, 

- nauczania języka obcego nowożytnego 
w szkole lub w zakresie dotyczącym przygo-
towania dzieci do posługiwania się językiem 
obcym nowożytnym na poziomie przed-
szkolnym, 

- nauczania drugiego przedmiotu,
- wykonywania zadań doradcy zawodo-

wego.
Zainteresowani nauczyciele mogą pod-

wyższać swoje kwalifikacje na studiach  po-
dyplomowych, kursach  kwalifikacyjnych lub 

poprzez naukę w Nauczycielskim Kolegium 
Języków Obcych.

Ponadto wykorzystując środki na doskona-
lenie finansowane są opłaty za szkolenia rad pe-
dagogicznych oraz opłaty za udział nauczycieli 
w warsztatach metodycznych, konferencjach 
szkoleniowych lub kursach doskonalących.  

Nauczyciele korzystając z powyższych 
środków mogą uzyskiwać dodatkowe kwalifi-
kacje oraz  mogą doskonalić swoje kompeten-
cje w celu poprawy jakości pracy szkoły.   

Zespół Obsługi Szkół
 i Przedszkoli w Serocku

Informacja o średnim wynagrodzeniu 
nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placów-
kach oświatowych prowadzonych przez Mia-
sto i Gmina Serock.

W Mieście i Gminie Serock za rok 
2014 osiągnięto średnie wynagrodzenie 
nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego zgodnie z art. 30 a 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

– Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2014 r. poz. 
191 ze zm./.

Średnie ustawowe wynagrodzenie na-
uczycieli na poszczególnych stopniach awan-
su zawodowego wyniosło:

nauczyciela  dyplomowanego  -  5.000,37
nauczyciela  mianowanego      -  3.913,33
nauczyciela  kontraktowego    -  3.016,52 
nauczyciela  stażysty                 -  2.717,59

W Mieście i Gminie Serock średniorocz-
na struktura  zatrudnienia nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego 
przedstawiała się następująco w etatach:

nauczycieli  dyplomowanych     -  79,23 
nauczycieli  mianowanych         -  35,84
nauczycieli  kontraktowych        -  29,91
nauczycieli  stażystów                  -    3,09

Kadry  ZOSiP

Uczniowie szkół prowadzonych przez 
gminę Miasto i Gmina Serock na podsumo-
wanie pierwszego okresu nauki (I semestr) 
roku szkolnego 2014/2015, otrzymali stypen-
dia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 35 
uczniów, a za osiągnięcia sportowe 18 uczniów. 
Średnią ocen kwalifikującą do otrzymania sty-
pendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia 
sportowe ustalają szkoły, na zasadach art. 90g 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 ze 
zm.). Środki na powyższy cel pochodziły z bu-
dżetu  Miasta i Gminy Serock.

ZOSiP

Stypendia motywacyjne dla uczniów

 Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku 
informuje, że kwalifikacja wojskowa dla 
mężczyzn urodzonych w 1996 roku zamel-
dowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy 
trwający ponad trzy miesiące na, terenie Mia-
sta i Gminy Serock zostanie przeprowadzona 
w budynku Starostwa Powiatowego  w Legio-
nowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 
w dniach  12, 13 i 16 marca  2015 roku.

Obowiązkiem stawienia się do kwalifi-
kacji wojskowej w 2015 roku objęci są:

• mężczyźni urodzeni w 1996 roku, 
• mężczyźni urodzeni w latach 1991 

– 1995, jeżeli jeszcze nie posiadają określo-
nej kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej, 

Ponadto do kwalifikacji wojskowej wzy-
wane się również:

• osoby urodzone w latach 1994 – 1995, 
które zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za cza-
sowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;

• kobiety urodzone w latach 1991 – 1996, 
posiadające kwalifikacje przydatne do czyn-
nej  służby wojskowej lub pobierające naukę 
w celu uzyskania tych kwalifikacji kończące 
w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 
naukę w szkołach/uczelniach medycznych, 
weterynaryjnych lub na kierunkach psycho-
logicznych jak również będące absolwentka-
mi tych szkół lub kierunków,

• osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły 
się ochotniczo do pełnienia służby wojsko-
wej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej;

Celem kwalifikacji wojskowej jest okre-
ślenie zdolności fizycznej i psychicznej do 
czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet 
podlegających temu obowiązkowi, nadanie 
odpowiedniej kategorii zdrowia a także za-
łożenie ewidencji wojskowej i przygotowanie 
wojskowych dokumentów osobistych (książe-
czek wojskowych) do wydania.

OSOBY STAWIAJĄCE SIĘ DO KWALI-
FIKACJI WOJSKOWEJ OBOWIĄZANE  SĄ 
ZABRAĆ ZE SOBĄ:

• dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości,

• dokument potwierdzający przyczyny 
niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, 
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej 
w terminie określonym w wezwaniu nie było 
możliwe,

• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 
4 cm, bez nakrycia głowy, 

• dokumenty stwierdzające poziom wy-
kształcenia albo pobierania nauki oraz posia-
dane kwalifikacje zawodowe,

Ponadto 
• posiadaną dokumentację medyczną, 

w tym wyniki badań specjalistycznych, prze-
prowadzonych w okresie dwunastu miesięcy 
przed dniem stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej (jeżeli taką posiadają) - w celu przed-
stawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.

Aktualnie nie ma prawnego obowiązku 
odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz 
przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół 
wyższych. Osoby wobec których orzeczona 
zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do 
czynnej służby wojskowej, po uprawomocnie-
niu się orzeczenia powiatowej komisji lekar-
skiej (co następuje po 14 dniach od wydania 
orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do 
rezerwy, co oznacza, że będą miały uregulo-
wany stosunek do służby wojskowej. 

Mężczyźni urodzeni w latach 1991 - 1995 
nie posiadający orzeczonej kategorii zdrowia 
do czynnej służby wojskowej, którzy niedaw-
no osiedlili się na terenie Miasta i Gminy Se-
rock, a chcą uzyskać przeniesienie do rezerwy 
oraz mieć uregulowany stosunek do służby 
wojskowej powinni zgłosić się do Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 45 w celu 
dopisania ich do listy osób podlegających sta-
wiennictwu do kwalifikacji wojskowej.

Dokładny termin stawiennictwa osób 
podlegających obowiązkowi kwalifikacji 
(dzień, godzina) zostanie określony w imien-
nych wezwaniach do kwalifikacji wojskowej.

Pełniejsza informacja o kwalifikacji woj-
skowej w 2015 r. została zamieszczona na 
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Serock, www.serock.pl

Telefon kontaktowy w Urzędzie Miasta 
i Gminy Serock -  ( 22 ) 782 88 41

Kwalifikacja Wojskowa 2015

zdjęcie  ze strony 
http://mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/2014-11-18-kwalifikacja-wojskowa-w-2015/

Wynagrodzenia dla nauczycieli
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SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 46 - SEROCK

Górna część ulicy Radzymińskiej
Na mapie Serocka była to kiedyś bardzo ważna ulica, prowadziła bowiem nie tylko do znajdującego się po drugiej stronie Narwi 
miasta Radzymin, ale też do Warszawy.
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Łączyła też górną część miasta z dolną. Powstała w są-
siedztwie wczesnośredniowiecznego grodu oraz znajdują-
cego się po jego południowej stronie podgrodzia. W XVII w. 
w jej pobliżu powstał kościół szpitalny św. Ducha obok które-
go funkcjonował też cmentarz. Zaczynała swój bieg w pobliżu 
ważnego węzła komunikacyjnego, łączącego drogi do Zakro-
czymia i Zegrza, prowadząc w dół do przeprawy, a później 
do funkcjonującego przez kilkadziesiąt lat z mostu do Arcie-
chowa, ważnego punktu na dawnym trakcie do Radzymina 
i Warszawy. Most wybudowali francuscy saperzy w grudniu 
1806 r., po którym weszły do Serocka oddziały wojsk napo-
leońskich, spieszące na pole bitwy pod Pułtuskiem. Znaczenie 
komunikacyjne tej ulicy zmniejszyło się po wybudowaniu 
traktu petersburskiego, ale w XX wieku mieściło się przy niej 
kilka ważnych instytucji.

W okresie międzywojennym funkcjonował tu skład 
apteczny Stanisława Sowuli, gabinet lekarski dr Frydenzon-
-Epsteinowej oraz siedziba firmy autobusowej Czesława So-
kołowskiego. Utrzymywała ona komunikację między Seroc-
kiem a stacją kolejową w Zegrzu. Firma działała do wybuchu 
II wojny światowej, a po jej zakończeniu, w okresie stalinow-
skim jej były właściciel, wtedy już tylko „posiadacz hektarów” 
stał się wrogiem ludu, „kułakiem”, gorliwie gnębionym przez 
władze miasta.

W latach 50., w budynku obok znalazła swoją siedzibą 
apteka, w której królował magister Raczyński, aptekarz starej 
daty, człowiek ogromnie wszechstronny.

Budynek stał pusty przez kilkanaście lat, ale w 2014 r. 
rozpoczął się jego remont, na który patrzę z niepokojem, 
obawiając się o to czy uda się przywrócić jego uroczą fasadę 
z lata 30. 

W sytuacji gdy od 2012 r. pusty stoi budynek poczty, 
która w tym miejscu funkcjonowała przez pół wieku, można 
by stwierdzić iż górna Radzymińska zamiera, chociaż nie wy-
pływa to chyba z sąsiedztwa zakładu pogrzebowego. Szansę 
ożywienia tej ulicy stwarza rozwijająca się turystyka na szlaku 
do grodziska, kościoła i rynku. 

Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak

Budynek dawnej apteki w 2001 r.Budynek dawnej apteki pod koniec XX w.

Budynek dawnej apteki luty 2015

Remont budynku dawnej aptekiw Budynek dawnej apteki od strony ogrodu

Schody do dawnej aptekiBudynek dawnej poczty  2013 r.
Schody kamienne do posesji

 pp Sokołowskich

Ul. Radzymińska

Ul. Radzymińska ok. 1958 r.

Ul. Radzymińska luty 2015 r.Ulica na planie z ok. 1825 r.
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PODSUMOWANIE ROKU 2014 część 2

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W SEROCKU

W 2014 roku kontynuowaliśmy zajęcia 
z poprzednich lat, stawiając głównie na roz-
wój piłki nożnej i tenisa stołowego. W głów-
nej mierze było to uwarunkowane realizacją 
przyjętej strategii rozwoju sportu w gminie 
Serock oraz instniejącą infrastrukturą i zaple-
czem dydaktyczno-sportowym.

Wiodącą dyscypliną w OSiR jest piłka 
nożna - jej sekcja zrzesza największą liczbę 
uczestników i drużyn. W ramach rozwijania 
działalności tej sekcji powolaliśmy kolejny 
zespół tj. grupę naborową dzieci z roczni-
ka 2008-2009. W 2014 roku pod skrzydłami 
OSiR funkcjonowało aż osiem drużyn piłkar-
skich, zrzeszających 210 uczestnikow w po-
szczególnych rocznikach wiekowych, z czego 
sześć bierze udział w rozgrywkach na szcze-
blu wojewódzkim MZPN. W ubiegłym  roku 
rozegrano ok. 150 meczy ligowo - pucharo-
wych. W ubiegłym roku podjęto także współ-
pracę w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży 
w piłce nożnej z Akademią Piłkarską Legii 
Warszawa. Podpisana umowa partnerska za-
kłada stałą współpracę oraz liczne przywileje 
dla sekcji OSiR – Klubu Przyjaciela Akademii 
Piłkarskiej Legii Warszawa.

Mocnym elementem działalności OSiR-
-u jest sekcja fitnessu realizująca swoje zaję-
cia głównie w hali sportowej PZSP Serock. 
Fitness bazujący na zajęciach aerobowych, 
stretchingu oraz układach tanecznych przy 
muzyce cieszy się popularnością. Natomiast 
drugi odłam fitnessu – klub „Chudnijmy Ra-
zem”, którego działania skierowane są do osób 
z otyłością funkcjonuje również dobrze (śred-
nio w zajęciach bierze udział około 15 osób). 
Dodatkowym atutem zajęć, przyciągającym 
uczestników w różnym wieku, jest urozma-
icenie ich gimnastyką plenerową, ćwiczenia-
mi w hali sportowej, siłowni oraz marszami 
terenowymi Nordic Walking.

Myśląc o rozwoju innych dyscyplin spor-
towych dla dzieci i młodzieży utworzyliśmy 
sekcję judo dla najmłodszych oraz opracowa-
liśmy plan szkoleniowy dotyczący piłki siat-
kowej dziewcząt.

Największym sukcesem było stworzenie 
amatorskiej ligi piłki siatkowej dziewcząt 
pod nazwą „Grand Prix Jeziora Zegrzyńskie-
go”. Celem rozgrywek tej ligi jest stworzenie 
dodatkowych możliwości do podniesienia 
poziomu własnych umiejętności poprzez ry-
walizację z równieśniczkami niezrzeszonymi 
w profesjonalnych klubach sportowych. Ba-
zując na dotychczasowych sukcesach drużyny 
seniorskiej koszykarzy, uruchomiliśmy  dwie 
drużyny dla dzieci z szkoł podstawowych.

Oprócz stałej działalności, polegającej 
na planowaniu oraz udostępnianiu niezbęd-
nej infrastruktury do realizacji ustalonych 
zajęć w sekcjach, OSiR organizował imprezy 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Rok 
kalendarzowy obfitował w turnieje, cyklicz-
ne rozgrywki oraz imprezy okolicznościowe. 
Wśród ciekawych oraz bardzo widowisko-
wych wydarzeń znalazł się Triathlon Seroc-
ki, zorganizowany w czerwcu 2014,  podczas 
którego 230 ludzi z żelaza pływało, jechało na 
rowerach  i biegało po terenie naszej malow-
niczej gminy.

Nie sposób nie wspomnieć również o du-
żych z punktu widzenia logistyki, imprezach 
sportowych jakimi były biegi uliczne, które 
w 2014 roku odbyły się przy okazji Wojcie-
chowego Świętowania oraz obchodów nie-
podległościowych. II Bieg Wojciechowy zo-
stał przeprowadzony na dystansach 5 i 10 km, 
a jego imprezami towarzyszącymi były: bieg 
rodzinny i marsz Nordic Walking. W jesien-
nym, XII Biegu Niepodległości oraz biegu 
głównym wzięło udział aż 700 uczestników 
we wszystkich kategoriach wiekowych.

W 2014 roku OSiR całkowicie zmodernizo-
wał siłownię wewnętrzną zlokalizowaną przy ul. 
Pułtuskiej 47. Po remoncie i zwiększeniu wiel-
kości pomieszczenia siłowni, zakupiono dwie 
profesjonalne bieżnie, rower stacjonarny, atlas 
oraz odświeżono dotychczasowe urządzenia.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągo-
wy w Serocku działa w ramach struktury 
organizacyjnej jako samorządowy zakład 
budżetowy. W roku 2014 Zakład zatrudniał 
10 osób na umowę stałą, tworząc 9,5 etatu. 
Należności za dostarczoną wodę, w tere-
nie, pobierało od odbiorców 2 inkasentów. 
W ramach porozumienia zawartego pomię-
dzy gminą a Powiatowym Urzędem Pracy, 
Miejsko-Gminny

Zakład Wodociągowy w Serocku był 
organizatorem prac społecznie użytecznych 
dla jednej osoby. Głównym statutowym za-
daniem Miejsko-Gminnego Zakładu Wo-
dociągowego w Serocku jest zapewnienie 
ciągłości dostaw wody odbiorcom na tere-
nie miasta i gminy jak również stworzenie 
możliwości przyłączenia dla nowych od-
biorców. Zakład administrował na koniec 
2014 roku  ogółem 210,8 km sieci wodocią-
gowej i 15 stacjami wodociągowymi. Ogó-
łem w 2014 roku wyprodukowano 833,9 tys. 
m3 wody z czego dostarczono odbiorcom  
660,0 tys. m3. W 99 % zakład produkuje 
wodę we własnym zakresie, a jej nadwyżki 
odsprzedaje, w ramach podpisanego poro-
zumienia, mieszkańcom gminy Winnica. 
Natomiast od gminy Pomiechówek jest 
kupowana woda na potrzeby mieszkańców 
części wsi Dębe.

Na zlecenie Zakładu woda dostarczana 
odbiorcom jest monitorowana zarówno na 
stacji jak i w punktach kontrolnych na sieci 
wodociągowej. Jest wyznaczonych i uzgod-
nionych  25 punktów poboru wody do ana-
lizy. Wyniki badań dostępne są na stronie 
internetowej Zakładu. Na koniec roku 2014 
tylko dwie stacje wodociągowe posiadały wa-
runkowe dopuszczenie do eksploatacji (Se-
rock Pułtuska i Jadwisin).

W ramach zadań inwestycyjnych Za-
kład w 2014 roku wybudował wodociąg 
w Serocku  przy ul. Słonecznej Polany (za-
danie I i II), w ulicy Kuligowskiego. Wy-
konano również dokumentację techniczną 
przebudowy wodociągu w ulicach Chro-
brego, Kazimierza Wielkiego i Łokietka 
w Serocku wraz z przyłączami. Został 
zagospodarowany teren przy stacji wodo-
ciągowej w Skubiance wraz z wykonaniem 
nowego ogrodzenia. W ramach planowych 
prac remontowych przebudowano 3 węzły 
wodociągowe i wykonano ocieplenie i no-
wą elewację zbiornika wody uzdatnionej 
na stacji uzdatniania wody w Łasze.

Dużym wyzwaniem dla OSiR jest reali-
zacja programu rozwoju tenisa stołowego 
w gminie Serock, gdzie stale dochodzą nowi 
uczestnicy zajęć. W rok 2014 kolejny sezon 
w rozgrywkach ligowych MZTS występowały 
2 drużyny seniorów w tenisie stołowym męż-
czyzn. W przyszłości kolejnych utalentowa-
nych zawodników do tych drużyn mają do-
starczać grupy szkoleniowe z 3 szkół: Serocka, 
Jadwisina i Zegrza. Największym indywidu-
alnym sukecesem w tenisie stołowym w 2014 
roku było 12 miejsce w turnieju Grand Prix 
Polski Żaków naszego zawodnika – Mateusza 
Zalewskiego.

W celu poprawy bezpieczeństwa reali-
zowane były na terenie gminy Serock dzia-
łania kontrolne przez uprawnione do tego 
podmioty tzn. Komisariat Policji w Seroc-
ku, Straż Miejską w Serocku, PSP i WOPR. 
Działania te obejmowały bieżącą i doraź-
ną kontrolę obiektów, placów zabaw dla 
dzieci, boisk sportowych, plaży miejskiej 
– jedynego oznakowanego kąpieliska na 
terenie gminy, tras pieszo – rowerowych, 
dzikich kąpielisk, terenów przyległych 
do ośrodków wypoczynkowych i hoteli, 
miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, 
w tym również okolic szkół itp. 

W ramach współpracy z Wydziałem Ru-
chu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Legionowie i Komisariatem Policji w Se-
rocku dokonywano w okresie 2014 roku na 
bieżąco kontroli autokarów wyjeżdżających 
i wiozących dzieci na wycieczki oraz letni wy-
poczynek. 

W trakcie organizowanych imprez ple-
nerowych, jak również w miejscach zor-
ganizowanego wypoczynku sprawdzano 
warunki i przestrzegano zasad ochrony 
przeciwpożarowej. Podejmowano działa-
nia zapewniające ład i porządek publiczny 
podczas imprez kulturalnych, sportowych 
i religijnych odbywających się na terenie 
miasta Serock i okolicznych sołectw miesz-
czących się w granicach administracyjnych 
gminy.

Realizowane działania prewencyjne 
dotyczyły głównie problemu zapobiegania 
zjawiskom patologicznym /narkotyki i al-
kohol/ oraz zakłócenia ładu i porządku pu-
blicznego w miejscach ogólnodostępnych. 
Prowadzone były przez Komisariat Policji 
w Serocku i Straż Miejską w Serocku, od-
dzielnie, jak również w ramach wspólnych 
patroli, które miały na celu zwiększenia ilo-
ści służb odpowiedzialnych za ład i porzą-
dek publiczny oraz poczucia bezpieczeń-
stwa lokalnej i napływowej społeczności. 
W trakcie służby strażnicy miejscy, poli-
cjanci zespołów dzielnicowych, patrolowo - 
interwencyjnych oraz kryminalnych doko-
nywali kontroli sklepów spożywczych pod 
kątem sprzedaży alkoholu i papierosów 
osobom nieletnim, przeprowadzili rozmo-
wy z właścicielami sklepów i pracownikami 
ochrony na temat zapobiegania czynom 
karalnym popełnianym przez młodzież. 
Na bieżąco były i są wykonywane kontrole 
miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, 
a w szczególności place zabaw, park i oko-
lice plaży miejskiej oraz szkół, celem zapo-

biegania ewentualnym zjawiskom patolo-
gicznym i niepożądanym.

W roku 2014 roku Straż Miejska skorzy-
stała z usług profesjonalnych ratowników 
medycznych i wspólnie z Komendantem 
Straży Miejskiej rozpoczęła cykl szko-
leń w grupach 10 osobowych pod nazwą 
„I Ty bądź pomocny” z zakresu pierwszej 
pomocy w ramach kursu podstawowego 
połączonych z pokazem multimedialnym 
o skutkach wypadków drogowych. Kursy 
kończyły się sporządzeniem ankiety w któ-
rej uczestnicy ocenili przebieg szkoleń bar-
dzo pozytywnie i wskazali potrzebę uzu-
pełnienia wiadomości w tym zakresie oraz 
nabycia umiejętności praktycznych. W tre-
ści ankiet wykazywano duże zadowolenie 
z uczestnictwa i wskazywano na wyczer-
pujący zakres szkolenia. Informacje o kur-
sach propagowano na stronie internetowej 
Urzędu. Zainteresowanie było bardzo duże, 
co wpłynęło na decyzję o kontynuowaniu 
szkoleń w 2015 roku.

W ubiegłym roku Straż Miejska w Se-
rocku realizowała działania prewencyjne  
„Bezpieczna droga do szkoły”. Zabezpie-
czanie przejść dla pieszych w okolicy szkół 
miało na celu poznanie i utrwalenie zasad 
bezpiecznego poruszania się po drogach, 
rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczy-
nowo – skutkowego, poznanie podstawo-
wych zasad ruchu drogowego przez dzieci 
oraz młodzież. Założone cele zostały zre-
alizowane, przyczyniono się do poprawy 
stanu bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych w rejonie szkół i nie odnotowano 
w związku z tym żadnych sytuacji niepożą-
danych oraz wypadków drogowych w tych 
miejscach.

W ramach projektu „Bezpieczny Serock” 
– powstał w przeszłości system monitorin-
gu, który w ubiegłym roku sprawdzał się 
w praktyce. Dzięki monitorowaniu miasta 
mieszkańcy i goście przebywający na terenie 
Serocka oraz dzieci i młodzież wypoczywa-
jąca w czasie wakacji, czują się bezpieczniej. 
Całodobowe monitorowanie ulic, placów za-
baw, okolic szkół i plaży spowodowało ujaw-
nienie sprawców kradzieży mienia i kieru-
jących, którzy oddalili się z miejsca kolizji 
drogowych oraz czynów chuligańskich, 
spożywania alkoholu w miejscu publicznym 
i innych wykroczeń. Z zapisu z kamer rów-
nież korzystali funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Serocku. Dzięki kamerom monito-
ringu sprawcy przestępstw i wykroczeń za 
swoje czyny odpowiedzieli przed wymiarem 
sprawiedliwości. 

W roku 2015, oprócz ustawowych zadań, 
planowane są podobne przedsięwzięcia. 

Warto dodać, że Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Serocku zrealizował w 2014 roku łącz-
nie trzy projekty dofinansowane ze środków 
unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013:

1. „Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Serocku”

wartość projektu 38.000,00 zł, kwota dofi-
nansowania 24.845,52 zł.

2. „Aktywnie z Gminą Serock” - program 
sportowo-rekreacyjny na wakacje

wartość projektu 32.171,15 zł, kwota dofi-
nansowania 19.942,26 zł

3. „Organizacja turniejów tenisa stołowe-
go w Gminie Serock”

wartość projektu 9.980,00 zł, kwota dofi-
nansowania 7.984,00 zł.

Łączna kwota przyznania dofinansowa-
nia – 52.771,78 zł

Ostatni z projektów unijnych został zre-
alizowany dzięki zaangażowaniu i wsparciu 
finansowemu Społecznego Komitetu Pomocy 
Miastu i Gminie Serock.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzię-
ciach OSiR w Serocku. Mamy nadzieję, że 
propozycje przygotowane na 2015 rok zado-
wolą mieszkańców Miasta i Gminy Serock 
oraz turystów i gości.

MIEJSKO-GMINNY
ZAKŁAD WODOCIĄGOWY STRAŻ MIEJSKA
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Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku powstał w 2010 roku 
w wyniku podziału Komunalnego Zakładu 
Budżetowego. Zakład zajmuje się m.in.  go-
spodarką komunalną, utrzymaniem czystości  
i porządku oraz zieleni w mieście i gminie,  
nadzorem nad firmą odbierającą odpady ko-
munalne od właścicieli nieruchomości, pro-
wadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów  
w Serocku, bieżącym utrzymaniem dróg oraz 
administruje gminnym zasobem mieszka-
niowym. Powierzone zadania realizowane są 
przez zatrudnionych w zakładzie 23 pracow-
ników oraz kilkudziesięciu Wykonawców wy-
łanianych w drodze przetargów. Zakład orga-
nizuje również prace dla osób wykonujących 
zadania w ramach prac publicznych, prac 
społecznie użytecznych oraz skierowanych 
z sądu do odpracowania kary na cele społecz-
ne. W 2014 roku było to 26 osób.

Każdego roku Zakład planuje nasadze-
nia kolejnych drzew, krzewów, kwiatów oraz 
odnowienie i pielęgnację istniejącej zieleni. 
W 2014 roku nasadzono ponad 20 klonów na 
ulicach Warszawskiej, Zakroczymskiej i Puł-
tuskiej w Serocku, wykonano również nowe 
nasadzenia krzewów na ul. Farnej i Zakro-
czymskiej.

Od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy 
system gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Zadaniem Miejsko-Gminnego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej jest nadzór 
nad prawidłową realizacją umowy dotyczącej 
odbioru i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie Miasta 
i Gminy w Serocku. W 2014 roku z terenu 
gminy Serock zebrano 1865 ton odpadów ko-
munalnych oraz 1325 ton odpadów opakowa-
niowych, 65 ton odpadów ulegających biode-
gradacji, które zostały poddane recyklingowi. 

W 2014 roku z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzysta-
ło 654 osób. Ponad 340 ton odpadów, które 
dostarczyli mieszkańcy zostało przekazane 
do firm posiadających stosowane zezwole-
nia  i zagospodarowane zgodnie z przepisa-
mi prawa. 

Kolejnym zadaniem Zakładu, które trak-
towane jest jako zadanie priorytetowe jest bie-
żące utrzymanie dróg. W ubiegłym roku na 
ten cel wydano kwotę przeszło 2.175.000 zł. 
Dzięki niej realizowano zimowe utrzymanie 
dróg, wyrównano i utwardzono powierzch-
niowo blisko 113 km dróg gruntowych (w tym 
8,0 km utwardzono destruktem asfaltowym), 

załatano blisko 1200 m² ubytków w na-
wierzchni asfaltowej oraz wymieniono oko-
ło 210 szt. znaków oznakowania pionowego. 
Odnowiono lub pomalowano blisko 4500 m² 
oznakowania poziomego. Odśnieżaniem ob-
jęto blisko 170 km dróg gminnych i  blisko 
26 km chodników. Ponadto na drogach gmin-
nych wykonano szereg prac polegających na 
konserwacji istniejących rowów, przepustów 
drogowych i odwodnień, usunięto kilka ty-
sięcy m² zakrzaczeń, przeprowadzono zabiegi 
pielęgnacyjne na kilkuset drzewach, zbie-
rano odpady oraz koszono trawę na pobo-
czach dróg i terenach zielonych. Na bieżąco 
utrzymywano w należytym porządku  ścieżki 
i szlaki turystyczno-dydaktyczne. Wielokrot-
nie przeprowadzano mechaniczne zamiatanie 
dróg o nawierzchni utwardzonej. W 2014 
roku Miejsko – Gminny Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w Serocku realizował poro-
zumienie zawarte z Starostą Legionowskim 
dotyczące bieżącego utrzymania dróg powia-
towych. W ramach zawartego porozumienia 
Zakład wykonywał mechaniczne zamiatanie 
dróg, wycinkę zakrzaczeń, koszenie terenów 
zielonych oraz poboczy dróg. Łącznie na ten 
cel wydatkowano kwotę 155.000 zł.

Zakład administruje 216 lokalami wcho-
dzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy.   W 2014 roku z uwagi na zły stan 
techniczny budynku z zasobu gminnego wy-
łączono lokale przy ul. Dworkowej 1 w Ja-
dwisinie. Lokatorzy zostali przeniesieni do 
wyremontowanych lokali w budynkach przy 
ul. Pułtuskiej w Serocku. 

Mirosław  Smutkiewicz                                                                                         
          Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Serocku

MIEJSKO-GMINNY
 ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

 OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

Rodzaj  ulgi/
świadczenia

Liczba 
odbiorców 

(rodzin/
osób)

Koszt 

rozpoczęcie 
roku szkolnego 
i dojazdy 
do szkoły 
poza miejsce 
zamieszkania 172 rodzin 92 200 zł

czynsz 
mieszkaniowy 15 rodzin 10 043 zł

zaopatrzenie 
w wodę 126 rodzin 31 347 zł     

imprezy i zajęcia 
w Ośrodku 
Kultury 52 osoby 5 265 zł    

imprezy i zajęcia 
w Ośrodku 
Sportu 13 osób 593 zł

świadczenia 
przekraczające 
podstawę 
programową 
w przedszkolach 
samorządowych

38 dzieci 4 689 zł

odbiór odpadów 
komunalnych 151 rodzin 43 535 zł

RAZEM 187 672 zł

W 2014 roku na terenie Miasta i Gmi-
ny Serock działały trzy placówki upo-
wszechniania czytelnictwa i wiedzy: 
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna 
w Serocku, Filia biblioteczna w Jadwisinie 
i Filia biblioteczna w Woli Kiełpińskiej. 
Z usług tych placówek korzystało łącznie 
2 283 czytelników. W poszczególnych wy-
pożyczalniach zarejestrowano: w Serocku 
– 1 376 osób, w Jadwisinie – 299, w Woli 
Kiełpińskiej – 608. Wypożyczono ogółem 
103 111 woluminów, w tym:  28 376 w fi-
liach bibliotecznych.

Księgozbiory placówek bibliotecznych 
liczyły w 2014 roku odpowiednio: w Se-
rocku – 17 654 woluminy, w Jadwisinie 
– 4 619, w Woli Kiełpińskiej – 5 294. Były 
one na bieżąco selekcjonowane i uzupeł-
niane o nowości wydawnicze. Przybyło 
łącznie we wszystkich placówkach 2 463 
książki, w tym 1 229 zakupiono, a 1 234 
Biblioteka otrzymała w darze od czytel-
ników. Na zakup nowości wydawniczych 
wydatkowano 30 144 złote, w tym: 21 144 
złote z dotacji gminy i 9 000 z dofinanso-
wania Biblioteki Narodowej. Przeciętna 
cena zakupionej książki wyniosła 24,50 zł.

Biblioteka zorganizowała także w 2014 
roku szereg rozmaitych imprez, promują-
cych czytelnictwo w środowisku lokalnym. 
W marcu 2014 r. odbyły się dwa spotkania 
z autorem książek podróżniczych w Sali 
Widowiskowej w Serocku.. W maju młod-
sze dzieci uczestniczyły w warsztatach 
słowno-muzycznych. We wrześniu w Sali 
Widowiskowej odbyły się dwa spotkania 
autorskie dla młodzieży, związane z nur-
tem powieści detektywistycznej. W Dniu 
Święta Niepodległości Biblioteka współor-
ganizowała okolicznościową wieczornicę 
w Sali Widowiskowej. W końcu listopa-
da  w trzech szkołach: w Zegrzu, w Woli 
Kiełpińskiej i w Serocku zorganizowano 

  BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY SEROCK

W styczniu 2014 r. Ośrodek Pomocy 
Społecznej zmienił siedzibę. Nowy adres to 
ul. Kościuszki 15. Dzięki temu możliwe było 
umiejscowienie Punktu Konsultacyjnego 
ds. Uzależnień w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
prócz wspomnianego Punktu Konsultacyj-
nego ds. Uzależnień działa również Punkt 
Konsultacyjny dla Osób Krzywdzonych 
w Rodzinie, w którym udzielane są porady 
prawne i psychologiczne.

W roku ubiegłym zakończono realizację 
3 letniego programu współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej „Z nadzie-
ją w przyszłość”. W ramach tego programu 
kompleksowym wsparciem (psychologa, asy-
stenta rodzinnego, doradcy zawodowego) ob-
jętych zostało 7 rodzin.

W czasie wolnym od zajęć szkolnych 
- podczas ferii zimowych i wakacji letnich 
Gminny Zespół Świetlic Środowiskowych or-
ganizował różnorodne zajęcia wakacyjne dla 
dzieci pozostających w miejscu zamieszkania. 
Zorganizowano również wyjazd dla 20 dzieci 
na kolonię letnią do Pucka.

W okresie od wiosny do późnej jesieni
12 bezrobotnych wykonywało na terenie 
gminy prace społecznie użyteczne, a od paź-
dziernika 8 bezrobotnych uczestniczy w akty-
wizacji zawodowej w Powiatowym Centrum 
Integracji Społecznej w Legionowie.

W listopadzie 2014 r. z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Serocku otrzymał wyróżnie-

nie Wojewody Mazowieckiego „Zawsze 
pomocni”.

W 2014 r. realizowane były 2 gminne 
programy osłonowe – Serocka Karta Du-
żej Rodziny 3+ oraz program w zakresie 
zmniejszania wydatków poniesionych na 
leki przez mieszkańców Miasta i Gminy 
Serock. 201 rodzin wielodzietnych obję-
tych było programem Serocka Karta Du-
żej Rodziny 3+.  Rodzinom wielodzietnym 
wypłacano jednorazowe świadczenia pie-
niężne na rozpoczęcie przez dzieci roku 
szkolnego i miesięczne świadczenia na 
dojazdy przez dzieci do szkoły poza miej-
sce zamieszkania, a także udzielane były 
ulgi z tytułu opłat za zaopatrzenie w wodę 
i odbiór odpadów komunalnych, czynszu 
mieszkaniowego, za świadczenia przed-
szkoli samorządowych, na imprezy i za-
jęcia realizowane przez Ośrodek Kultury 
i Ośrodek Sportu. 

W  ramach  programu w zakresie zmniej-
szania wydatków poniesionych na leki wypła-
cono świadczenia pieniężne dla  103 osób   na 
kwotę  68 348 zł.  

Ogółem koszt programów osłonowych  
w 2014 r.  wyniósł  256 020 zł, i w całości zo-
stał pokryty z budżetu gminy.

spotkania panelowe z kilkoma poetami 
i prozaikami.

W 2014 roku w Bibliotece Miejskiej 
w Serocku zakończono wdrażanie kompu-
terowego systemu bibliotecznego ,,Mate-
usz’’. Umożliwiło to w pełni elektroniczną 
rejestrację czytelników, wypożyczeń i zwro-
tów książek, a także umieszczanie w kata-
logach informacji o aktualnej dostępności 
publikacji, również na stronie internetowej 
Biblioteki. Dzięki wprowadzeniu kart bi-
bliotecznych możliwy jest zdalny dostęp do 
konta w celu sprawdzenia stanu czy prolon-
gowania wypożyczonych zbiorów.
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Ważne jest aby jedzenie bezglutenowe 
było bezstresowe, łatwe i przyjemne. 

1. Upewnij się, że Twoje dziecko jest świa-
dome i wie,  których produktów nie może 
spożywać.

2. Pokaż dziecku w składzie produktów 
zawierających gluten słowo pszenica, gluten, 
skrobia pszenna itp. wytłumacz co to jest
i dlaczego nie może tego spożywać. 

3. Pokaż dziecku znaczek przekreślonego 
kłosa i powiedz, że taki produkt jest dla niego 
bezpieczny.  Zabierz je na zakupy i razem szu-
kajcie produktów ze znaczkiem przekreślone-
go kłosa. Jeśli robisz zakupy przez internet np. 
w naszym sklepie www.sklepbezglutenowy.
com.pl to po otrzymaniu zamówienia przej-
rzyjcie wszystkie produkty w poszukiwaniu 
znaczków przekreślonego kłosa. Może to 
być bardzo pomocne, ponieważ jeśli dziecko 
będzie wiedziało co może spożywać i będzie 
poza domem odnajdzie bezpieczną dla siebie 
żywność. 

4. Zaangażuj dziecko w przygotowanie  
i  planowanie posiłku. Zaplanujcie wspólnie 
z jego własne posiłki tak aby było z nich za-
dowolone. 

5. Dziecko powinno mieć zawsze w ple-
caku przekąski.

6 Dla mniejszych dzieci kup kolorowy/ 
ciekawy  lunch box, zainwestuj w solidny po-
jemnik wielokrotnego użytku. 

7. Zapakuj wspólnie z dzieckiem bezglu-
tenowe jedzenie i oznacz je ciekawymi naklej-
kami, notatkami.

8. Przypominaj  dziecku, aby nie wymie-
niało się  jedzeniem z przyjaciółmi i nie pró-
bowało jedzenia od innych dzieci (wytłumacz 
dlaczego).

9. Zorientuj się jakie są zwyczaje w szkole 
czy np. organizowane są jakieś spotkania np. 
że dziecko przynosi coś słodkiego. Poproś na-
uczyciela o taką listę.

10. Zapewnij aby w szkole  było pudełko 
bezglutenowych smakołyków dla Twojego 
dziecka.

11. Starszym dzieciom możesz przygo-
tować listę bezglutenowych miejsc w okolicy 
szkoły.

Odgrywaj scenki
Przećwicz z dzieckiem scenki, sytuacji w 

których może się znaleźć. 
np. Co dziecko powinno powiedzieć do 

dorosłego kiedy zostanie poczęstowane pro-
duktem zawierającym gluten?

Większość rodziców uczy swoje dzieci jak 
być uprzejmym i taktownym w stosunku do 
innych dorosłych np. nauczycieli itd. W takim 
wypadku odmówienie poczęstowania się pro-
duktem zawierającym gluten jest trudne dla 
dziecka, jeśli nie wie co powiedzieć.

Dzięki scenkom odgrywanym w różnych 
sytuacjach, dziecko będzie mogło spokojnie 
odpowiedzieć na pytania dociekliwych ko-
legów. Pozwoli to na opanowanie niepokoju 
dziecka.  

Przećwicz takie scenki z dzieckiem.

Znajdź żywność, która WYGLĄDA PO-
DOBNIE

Podczas urodzin, wydarzeń szkolnych, 
spotkań  jeśli jest podawane jedzenie postaraj 
się aby  było podobne. 

Przykład: tłusty czwartek w szkole, jeśli 
jest zwyczaj, że dzieci w szkole otrzymują 
pączki, wcześniej zakup bezglutenowe pączki 
w opakowaniu i dostarcz do szkoły.

Identyfikacja zagrożenia:
Rozpoznawanie miejsc i sytuacji gdzie 

twojemu dziecku może towarzyszyć ryzyko 
spożycia glutenu. Zagrożenia mogą obej-
mować stołówki szkolne, urodziny, święta 
organizowane w szkole, wycieczki,  zaję-
cia rzemieślnicze/ plastyczne np. lepienie 
z masy solnej (skład: mąka, woda, sól). 
Chociaż uważa się, że gluten nie może być 
wchłaniany przez skórę, dzieci często wkła-
dają swoje ręce do buzi i mogą mieć stycz-
ność z glutenem.

 Komunikuj się z nauczycielami: 
Porozmawiaj z nauczycielami swoich 

dzieci o konieczności stosowania diety 
bezglutenowej. Wytłumacz jakie są kon-
sekwencje zdrowotne nie przestrzegania 
diety.

Wspieraj świadomość: 
Porozmawiaj ze szkołą aby zainicjowała 

spotkanie na temat jedzenia bezglutenowe-
go.  To pomoże dziecku uniknąć zastraszania, 
dokuczania i innych stresujących sytuacji, 

takich  jak tłumaczenie pozostałym dzieciom 
„dziwnych” nawyków żywieniowych Twojego 
dziecka.

 Zadbaj o „normalny” wygląd jedzenia
Jedną z największych trosk bezgluteno-

wych dzieci jest poczucie, że nie są traktowa-
ne jak inne dzieci. Upewnij się, że przygoto-
wywane przez Ciebie obiady,  odzwierciedlają 
to, co inne dzieci jedzą w stołówce. 

Nie ograniczaj:
Nie pozwól aby dieta bezglutenowa była 

powodem do tego aby dziecko musiało rezy-
gnować np. z imprez sportowych, wycieczek 
czy zabaw z innymi dziećmi. Jedzenie bezglu-
tenowe jest do opanowania i nie ogranicza w 
żaden sposób, wystarczy być wcześniej przy-
gotowanym do opcji bezglutenowej. 

Zaplanuj > Zorganizuj

Utrzymuj pozytywne nastawienie:
Rodzice mogą dawać przykład poprzez 

utrzymywanie pozytywnego nastawienia. 
Nawet bardzo małe dzieci obserwują reakcję 
rodziców i powielają strategie postępowania 
w stresujących sytuacjach. Dlatego ważne 
jest aby rodzice byli pozytywnie nastawieni. 
Opracuj swoje strategie aby pomóc dziecku 
stać się bardziej niezależną  i pewne siebie 
osobą w zarządzaniu dietą bezglutenową.

 
BEZGLUTENOWA SZARLOTKA 

SKŁADNIKI:
CIASTO: 
•  300g mąki bezglutenowej Schar MIX C 

– mieszanka do wypieku ciast 
• 3 łyżki cukru
• 250 g margaryny (kostka)
•  płaska łyżka bezglutenowego proszku 

do pieczenia
• 4 żółtka

NADZIENIE:
• 3 łyżki cukru
• 8 - 10 jabłek 

PIANA Z BIAŁEK
• 2 łyżeczki skrobi ziemniaczanej
• 4 białka
• 150 g drobnego cukru do wypieków

SPOSÓB WYKONANIA:
1. Mąkę razem z proszkiem do pieczenia 

przesiej bezpośrednio na stolnicę, dodaj cukier 

14 lutego swoje święto obchodzili zakocha-
ni ale też wszyscy, którzy darzą sympatią i cie-
płymi uczuciami albo są nimi obdarowywani.
W polskiej, wcale niedługiej tradycji Walen-
tynki to nie tylko święto skrycie kochających 
ale przede wszystkim dzień wyznawania uczuć
i obdarowywania sympatią. Tego dnia odbył się 
cudowny karnawałowy bal. Bal ten połączony 
był z karaoke oraz występem dzieci z SMS Sku-
bianka. Dzięki  współpracy z Tradycyjnym Ko-
łem Gospodyń Dosin nie zabrakło suto zasta-
wionego stołu. Pani Joanna Folwarska wykonała 
z dziećmi utwory z repertuaru SMS Skubianka. 
Każdy uczestnik balu mógł spróbować swoich 
sił na scenie.  Jak na karnawałowy bal przystało 
obowiązywały kostiumy. Wśród przebierańców 
pojawiły się faraon, miś, pszczółki i wiele innych 
zachwycających postaci.

Monika Krajewska

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO
DO PRZEJŚCIA NA DIETĘ BEZGLUTENOWĄ

(3 łyżki) oraz pokrojoną na kawałki miękką 
margarynę. Całość posiekaj nożem. 

2. Następnie dodaj 4 żółtka i szybko za-
gnieć ciasto. Uformuj kulę.

3. Wyrobione ciasto podziel na 2 części (2:1), 
zawiń w folię. Mniejszą cześć włóż do zamra-
żarki, większą do lodówki na około godzinę. 

4. Jabłka umyj, obierz i zetrzyj na tarce. 
Następnie lekko podgotuj tak aby jabłka były 
miękkie około 10 min dodaj 3 łyżki wody. 
Jabłka nie powinny się rozpadać. Pod koniec 
gotowania dodaj cukier 3 łyżki (do smaku). 
Odstaw do ostudzenia.

5. Piana z  białek: Białka ubij na sztywną 
pianę. Dodaj stopniowo cukier, łyżka po łyżce, 
cały czas ubijając na najwyższych obrotach. 
Do sztywnej piany z białek dodaj skrobię ziem-
niaczaną i wymieszaj.

6. Dno formy do pieczenia wysmaruj ma-
słem i oprósz mąką np. ryżową.

7. Po wyjęciu ciasta z lodówki wylep pal-
cami ciasto na dnie formy lub rozwałkuj je 
(najlepiej pomiędzy arkuszami papieru do pie-
czenia).

8. Na warstwę ciasta nałóż jabłka i wy-
równaj. Przykryj ubitą pianą z białek.  

9. Na pianę zetrzyj na tarce o grubych 
oczkach drugą mniejszą część schłodzone-
go w zamrażarce ciasta.Piecz w nagrzanym 
piekarniku w temperaturze 180ºC 45 minut  
(gdyby w trakcie pieczenia wierzch za bar-
dzo się zarumienił, połóż kawałek folii alu-
miniowej). 

10. Po upieczeniu posyp cukrem pudrem. 

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

Walentynki w Dosinie
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Tłusty czwartek Serock na 27. Targach
Sportów Wodnych i Rekreacji

Serock, wraz z innymi gminami nale-
żącymi do Związku Gmin Zalewu Zegrzyń-
skiego oraz Lokalną Grupą Rybacką Zalew 
Zegrzyński, prezentował swoje uroki na
27. Targach Sportu i Rekreacji Wiatr i Woda, 
które odbywały się w dniach 12-15 lutego 
2015 r. w Centrum Wystawienniczym przy 
ul. Marsa w Warszawie.

Luty, to dobry moment aby zaplano-
wać letnie wyjazdy weekendowe i wakacje 
w atrakcyjnych turystycznie miejscach. 
Serock, jako miasto i gmina położone 
w pięknym nadnarwiańskim krajobrazie 
stanowiącym otoczenie zabytków, obiektów 
hotelarskich i rekreacyjnych, jest celem let-
nich wyjazdów nie tylko dla Warszawiaków. 
Oferta kulturalna i sportowa, nowoczesna 

SKUBIANKA
Geneza tłustego czwartku sięga starożytno-

ści. Był to dzień, w którym świętowano odejście 
zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało 
się na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie 
mięs oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły 
pączki przygotowywane z ciasta chlebowego
i nadziewane słoniną. Rzymianie obchodzili
w ten sposób raz w roku tzw. tłusty dzień.

Około XVI wieku w Polsce pojawił się 
zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej. 
Wyglądały one nadal nieco inaczej niż obec-
nie – w środku miały bowiem ukryty mały 
orzeszek lub migdał. Ten, kto trafił na taki 
szczęśliwy pączek, miał cieszyć się dostat-
kiem i powodzeniem. 

W tłusty czwartek w Skubance, jak co 
roku, spotkały się panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich. Wspólne pieczenie tego dnia 
pączków to już skubiankowa tradycja. Na-
sze gospodynie wg sobie tylko znanego 
przepisu zabrały się do pracy – i już po 
niedługiej chwili po całej miejscowości 
rozniosły się wspaniałe i smakowite zapa-
chy. Pączki jak zwykle udały się i  smako-
wały wybornie. 

KGW Skubianka

DOSIN
Tradycyjne Koło Gospodyń w Dosinie 

zorganizowało dla dzieci z zespołu SMS Sku-
bianka pieczenie paczków i faworków. Dzieci 
poznały tradycyjną recepturę oraz zapozna-
ły się z tajnikami wykonywania karnawało-
wych smakołyków. Pączkowały wiec efekty 
nauki, umiejętności, uśmiech i zadowolenie 
- rosły jak na drożdżach a pączki syciły oczy 
i brzuszki.

Monika Krajewska

plaża z molem i nabrzeżami do cumowa-
nia, rejsy po Jeziorze Zegrzyńskim, ponad 
86 km ścieżek pieszo-rowerowych, dobre 
połączenia komunikacyjne, to atuty wzbo-
gacające ofertę turystyczno-wypoczynkową 
Serocka.

Na targach promowały się obok Związku 
Gmin Zalewu Zegrzyńskiego inne atrakcyj-
ne miejscowości z naszego kraju i zagranicy, 
a także wodne szlaki turystyczne, czartery, 
akweny żeglarskie, mariny, ciekawe miejsca 
do uprawiania sportów wodnych oraz wy-
twórcy i sprzedawcy sprzętu żeglarskiego.

Swoją ofertę na Targach WIATR i WODA 
2015 prezentowało ponad 430 wystawców 
z Polski i zagranicy.

Ref. Komunikacji Społecznej

„Powiedział mi Bartek że dziś Tłusty Czwartek. A Bartkowa uwierzyła, pysznych pączków nasmażyła.” 
W ten oto sposób tradycję obchodów Tłustego Czwartku podtrzymywało stare przysłowie. A zwyczaj ten 
- bardzo zresztą pyszny a zatem i miły przetrwał do dziś i pielęgnowany jest w kolejnych pokoleniach. 
W zapusty żaden brzuszek nie może być pusty. Zalecane jest wręcz łasowanie, gdyż powodzenie 
w nadchodzących latach jest wprost proporcjonalne do ilości skonsumowanych pączusiów i faworków. 
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O wystawie
– Pomysł wystawy fotograficznej „Kam-

bodża - znana i nieznana” narodził się już 
w trakcie naszej marcowej podróży po tym 
niezwykłym i egzotycznym kraju. Przejecha-
liśmy kraj od granicy z Tajlandią w Poypet, 
przez Battambang dojechaliśmy do stolicy 
kraju Phnom Pehn, następnie odpoczęliśmy 
w nadmorskim kurorcie Sihanoukville. Dalej 

nasza droga wiodła przez starożytne ruiny 
Sambor Prei Kuk, skąd wzdłuż brzegów jeziora 
Tonle Sap udało się dotrzeć do wymarzonego 
Siem Reap i wyczekanego kompleksu świątyń 
Angkor Wat – wspominają autorzy wystawy. 
– Kambodża w naszych oczach i sercach jest 
serdecznym, gościnnym, egzotycznym, ale 
przyjaznym krajem. Jej mieszkańcy, spadko-
biercy i potomkowie Królestwa Khmerów – 
tych którzy stworzyli Angkor, a jednocześnie 
dziedzice wspomnień po Czerwonych Khme-
rach – tych którzy stworzyli pola śmierci, oka-
zali się wspaniałymi gospodarzami tego bied-
nego, skorumpowanego, a jednak pięknego
i pociągającego kraju. Udało się nam obejrzeć 
wspaniałe zabytki i współczesne pałace oraz 
miasta, a także codzienność biednych, zapra-
cowanych, a jednak szczęśliwych i uśmiech-
niętych ludzi – podsumowują swoją podróż 
Katarzyna i Marek Stor.

O autorach:
Marek Stor - fotograf, podróżnik
Fotografuje amatorsko od 2003 roku, 

ale ostatnio coraz więcej zdjęć wykorzystuje 
w pracy zawodowej. Najbardziej pociąga go 
fotografia reportażowa i podróżnicza.

16 marca - 3 kwietnia 
Ratusz w Serocku

Jest organizatorem Światowego Spaceru 
Fotograficznego Scotta Kelby’ego po Legio-
nowie w 2012 i 2013 roku, oraz lokalnych 
spacerów fotograficznych po Legionowie, Ze-
grzu i Modlinie. Ostatnio coraz więcej czasu 
poświęca fotografii sportowej i studyjnej.

Katarzyna Stor – podróżniczka i fotograf-
-amator

Ciekawa świata, jest główną pomysło-
dawczynią celów podróży i odpowiada za 
logistyczne oraz historyczno-geograficzne 
podstawy wypraw turystycznych. Uczestni-
cząc w spacerach fotograficznych jest czasem 
autorką zdjęć, ale zwykle artykułów opisują-
cych wydarzenia.

Wspólnie tworzą fotograficzno – podróż-
niczy, już ponad 70 – częściowy cykl artyku-
łów na łamach legionowskiej Gazety Powia-
towej pt. „Widokówki z Podróży”, w którym 
opisują i pokazują ciekawe miejsca Europy, 
Azji i Afryki.

Kontakt:
Marek Stor – tel. 501-26-97-91, e-mail: 

mstor@wp.pl

Powrót legendarnej komedii w brawurowym
wykonaniu Emiliana Kamińskiego. 

Spektakl „W obronie jaskiniowca” znów może cieszyć szanowną 
publiczność. Po latach przerwy Emilian Kamiński wcielając się we 
współczesnego jaskiniowca demaskuje zawiłości relacji damsko-mę-
skich, które niewiele zmieniły się od czasów pierwotnych. Kobiety 
i mężczyźni nie mają łatwego życia zwłaszcza razem.

„W obronnie Jaskiniowca” to swoisty ONE MAN SHOW, który 
przy kawalkadzie  śmiechów widowni  bezlitośnie rozprawia się ze 
stereotypami na temat związków, małżeństwa oraz przywar płci pięk-
nej  i brzydkiej. Pomimo całego rozwoju cywilizacji, lotów w kosmos, 
klonowania, coraz szybszych komputerów, rozwój uczuć i praw rzą-
dzących natura człowieka nie następuje tak szybko, pomimo tego, że 
człowiek zamienił jaskinię na przytulne M4.

Spektakl „W obronnie Jaskiniowca” grany jest obecnie w 150 mia-
stach w 30 krajach na całym świecie.

Teatr Kamienica wznowił to niesamowite przedstawienie specjal-
nie na życzenie widzów, dzięki licencji TheatrMogul z Islandii.

„ IRENO SKĄD JA MAM NIBY WIEDZIEĆ CZY TO ŁADNE? 
PRZECIEŻ TU NIE MA CENY”

„MISIU, MOŻESZ TO SOBIE WYOBRAZIĆ W NASZEJ SYPIAL-
NI? – MOGĘ IRENKO ALE MOJA WYOBRAŹNIA TYLE NIE ZA-
RABIA”

„TY OŚLE! MOPEM MYJESZ LODÓWKĘ? STARY I GLUPI! 
– GŁUPI? JAK TAKA MĄDRA JESTEŚ TO ZAPROGRAMUJ DVD!”
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