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czytaj str. 14

Wykaz wycieczek organizowanych przez szkoły – Ferie 2014
1. Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie
• Kino na ﬁlm 3D pt. „Piłkarzyki rozrabiają” - 19.02.2014 r.,
• Basen „Warszawianka” w Jachrance 20.02.2014 r.,
• Lodowisko kryte – Warszawa 21.02.2014 r.,
• Basen „Warszawianka” w Jachrance 25.02.2014 r.,
• Warszawa – „Teatr Lalek” – spektakl +
warsztaty teatralne - 26.02.2014 r.,
• Lodowisko kryte – Warszawa 27.02.2014 r.,
• Muzeum Historyczne w Legionowie 28.02.2014 r.
2. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku
• Pływalnia Pułtusk - 17.02.2014 r.,
• Kino – Warszawa ﬁlm pt. „Piłkarzyki
rozrabiają”- 3D - 18.02.2014 r.,
• Kino – Pułtusk ﬁlm pt. „Królowa Śniegu” – 3D - 19.02.2014 r.,
• Pływalnia Pułtusk - 20.02.2014 r.,
• Wyjazd do „Stajni na Kępie” - 25.02.2014 r.,
• Kino w szkole - 26.02.2014 r.,
• Kino – Warszawa ﬁlm pt. „Lego przygoda”3D - 27.02.2014 r.
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Woli Kiełpińskiej
• Lodowisko – Legionowo - 17.02.2014 r.,
• Kino – Warszawa - 17.02.2014 r.,
• Warsztaty „Czerpania Papieru” 17.02.2014 r.,
• Muzeum Historyczne w Legionowie,
zajęcia archeologiczne - 18.02.2014 r.,
• Basen Pułtusk - 18.02.2014 r.,
• Lodowisko – Legionowo - 19.02.2014 r.,
• Kino - Warszawa - 19.02.2014 r.,
• Centrum Nauki Kopernik – Warszawa
- 20.02.2014 r.,
• „Akma” sala zabaw – Pułtusk 20.02.2014 r.,
• Lodowisko – Legionowo - 21.02.2014 r.,
• Basen – Pułtusk - 21.02.2014 r.,
• Kino - Warszawa - 21.02.2014 r.,
4. Zespół Szkół w Zegrzu
• Basen – Stanisławów - 17.02.2014 r.,
• Wytwórnia ﬁlmów fabularnych w Warszawie - 17.02.2014 r.,
• Kino – Warszawa ﬁlm „Robocoop” 18.02.2014 r.,
• Basen – Stanisławów - 19.02.2014 r.,
• Kinoteka w Pałacu Kultury ﬁlm „Robaczki” - 20.02.2014 r.,
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• Basen Stanisławów - 21.02.2014 r.,
• Kino Warszawa – ﬁlm „Rodzinka nie
z tej ziemi” - 24.02.2014 r.,
• Wytwórnia ﬁlmów fabularnych w Warszawie - 24.02.2014 r.,
• Centrum Rozrywki Hula Kula w Warszawie - 25.02.2014 r.,
• Stadion Narodowy – zwiedzanie z przewodnikiem – Warszawa - 26.02.2014 r.,
• Dom Spotkań z Historią warsztaty plastyczno – historyczne Klub CSŁiI - 26.02.2014 r.,
• Kinoteka Pałac Kultury, ﬁlm „Hobbit”
lub: Centrum Nauki Kopernik Warszawa 27.02.2014 r.,
• Zabawy ze śpiewem CSŁiI - 27.02.2014 r.,
• Kinoteka Pałac Kultury i Nauki, ﬁlm
„Królewna Śnieżka” - 28.02.2014 r.,
• Pałac Kultury i Nauki, wystawa „Pająki”
wjazd na XXX piętro - 28.02.2014 r.,

• Warsztaty i zabawy z tańcem CSŁiI 28.02.2014 r.,
• Pokaz ratownictwa medycznego
+ warsztaty CSŁiI - 28.02.2014 r.,
5. Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku
• Kino + kręgielnia – Warszawa 17.02.2014 r.,
• Zwiedzanie Centrum Olimpijskiego 19.02.2014 r.,
• Lodowisko na Stadionie Narodowym
lub na Starówce - 19.02.2014 r.,
• Pływalnia w Pułtusku - 26.02.2014 r.,
• Zwiedzanie Muzeum Meteorytów i Kolegiaty Pułtuskiej - 26.02.2014 r.,
• Centrum Nauki Kopernik Warszawa 28.02.2014 r.

Za oknem biało, mroźnie – zima w pełni. I choć pewnie zdarza nam się narzekać, bo na
drogach ślisko, akumulatory w samochodach padają i podwórko rano trzeba odśnieżyć, to
jednak trudno nie przyznać, że zaśnieżone lasy, pola, domy – wyglądają urokliwie. Dzieci
i młodzież powoli wybiegają myślami do ferii – zamieszczamy ofertę na spędzenie tego wolnego czasu.
Początek roku, to dobry czas na podsumowania minionych dwunastu miesięcy. W tym
i następnym numerze Informatora prezentujemy sprawozdania z działalności poszczególnych referatów UMiG Serock i jednostek organizacyjnych. Mamy także kilka niespodzianek
– już od tego numeru miesięcznika ruszamy z nowym cyklem „Krea(k)tywni w gminie”,
w którym opowiemy o pasjach, zainteresowaniach i ciekawych zajęciach mieszkańców gminy Serock. Zachęcamy do zgłaszania takich osób na adres redakcji.
Zapraszamy do lektury.
Redakcja

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.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 18.30 – 20.30
w pokoju 31, tel. 782 88 13; 782 88 00;
e-mail. radamiejska@serock.pl
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Aktualności
ZMIANA SIEDZIBY
OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
Informujemy, że od 1 stycznia Ośrodek
Pomocy Społecznej został przeniesiony do
budynku przy ul. Kościuszki 15, (I piętro).
W chwili obecnej obowiązuje numer telefonu 22 782 61 18.
Drugi numer - 22 782 71 39 zostanie uruchomiony w terminie późniejszym, o czym
poinformujemy na stronie internetowej.

Etapy i terminy uchwalenia planu miejscowego
CZEKAMY
NA ZGŁOSZENIA PAR
NA ZŁOTE GODY

Osoby, które zawarły związek małżeński
w 1964 r., i w tym roku obchodzą tzw. Złote
Gody, mogą zostać odznaczone medalem za
długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawanym przez Prezydenta RP.
Czekamy na Państwa zgłoszenia do końca
lutego 2014 r. w serockim Urzędzie Stanu Cywilnego pokój nr. 2.

Liczymy na Państwa pomoc

PGE INFORMUJE
O SPOSOBIE
POWIADAMIANIA
O PRZERWACH
W DOSTAWIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Legionowo informuje,
że od dnia 01.02.2014 nie będą wywieszane
ogłoszenia w terenie.
Informacje o planowych wyłączeniach
zamieszczane będą w tygodniku TO i OWO
Legionowo i Tygodniku Nowodworskim oraz
na stronie internetowej miast i gmin.
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
spowodowane są koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.
Powiadomienia dotyczące Miasta i Gminy
Serock będą zamieszczane w aktualnościach
na stronie www.miasto.serock.pl

SZOPKA W NOWEJ WSI
Członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia
Sympatyków Nowej Wsi tradycyjnie zbudowali szopkę noworoczną. Budowla jest podświetlona i znakomicie komponuje się z nowowiejskim krajobrazem. Szopce towarzyszy
wiersz, którego autorem jest Prezes Stowarzyszenia Dariusz Stradomski.
Przyszedł grudzień, zaraz Święta;
W górę wznieśmy więc oczęta,
Bowiem dni nastały ważne;
PAN urodzi się. A jakże.
Narodziny Jego zatem
uczcić trzeba – z Siostrą, Bratem.
Nowowiejscy więc sąsiedzi
- kto tu mieszka – pilnie śledzi,
Wedle nowej tu tradycji,
Nie żałując swej kondycji,
Szopkę znów pobudowali,
Zgodnie przy tym pracowali...
Mieszkaniec Serocka przyniósł obrazek przedstawiajacy serocki plener. Akwarelę namalował w 1937 roku artysta malarz Henryk. L. Borucki. Prosimy mieszkańców Serocka o pomoc - może ktoś z Państwa umie zidentyﬁkować to miejsce?
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Darek Stradomski
Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy w sprawie terminów uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przedstawiamy Państwu stopień zaawansowania prac planistycznych dla
poszczególnych obszarów i sekcji wyodrębnionych na terenie gminy Serock.
Na wstępie należy wyjaśnić, iż opracowanie planów miejscowych wymaga zaangażowania wielu organów i podmiotów począwszy od ﬁrmy urbanistycznej przedstawiającej
koncepcję planu, uzyskanie uzgodnień i opinii właściwych organów aż po uchwalenie
przez radę miejską planu. W ramach procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego najbardziej
problematycznym i czasochłonnym etapem
są uzgodnienia jego treści przez wymienione
w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym organy oraz uzyskanie zgód na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej dla
terenów przeznaczonych na cele budowlane. W praktyce uzgodnienia planu znacznie
przedłużają całą procedurę uchwalenia planu
i mogą trwać nawet do jednego roku. Brak
pozytywnych uzgodnień i opinii projektu
planu skutkuje wstrzymaniem procedury planistycznej i wymaga korekty koncepcji planu
celem uzyskania wymaganego uzgodnienia.
Dlatego też, w zależności od ﬁzjograﬁi terenu, stopnia zalesienia oraz klasy bonitacyjnej
gruntów rolnych występujących w danym obrębie lub sekcji, różny jest okres pozyskiwania
wymaganych uzgodnień i opinii. Dodatkowo,
część terenów gminy znajduje się w streﬁe
ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej
(obszary Natura 2000, Warszawski Obszar
Chronionego Krajobrazu) oraz zalewowej, co
powoduje spełnienie szeregu warunków niezbędnych do uzgodnienia projektu planu.
Mając na względzie oczekiwania społeczne ukierunkowane na potrzeby inwestycyjne
właścicieli nieruchomości w interesie gminy
jest, aby procedura zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przebiegała sprawnie i zakończyła się możliwie
jak najszybciej. Podkreślić ponadto należy, że

gmina przystąpiła do opracowywania planów
zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do całego terenu gminy, co oznacza,
że prace planistyczne realizowane są równocześnie w odniesieniu do 15 sekcji planistycznych (28 obrębów).
W 2013 roku uchwalone zostały następujące plany:
SEKCJA F1 (Jadwisin) – wejście w życie
z dniem 15.07.2013 r.
OBSZAR C (miasto Serock obręby 13, 14,
15) - wejście w życie z dniem 17.06.2013 r.
OBRĘB 20 (miasto Serock) - wejście
w życie z dniem 17.10.2013 r.
W 2014 roku planuje się uchwalenie planu dla pozostałych sekcji i obszarów:
miasto
• OBSZAR D (obręby 16, 17, 18, 19) zgłoszenie projektu planu pod obrady Rady
Miejskiej w styczniu 2014 r.
• OBSZAR A (obręby 01, 02, 03, 04, 05,
10, 11, 12) - zgłoszenie projektu planu pod
obrady Rady Miejskiej w lutym 2014 r.
• OBSZAR B (obręby 06, 07, 08, 09) –
oczekujemy na ponowne uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków i RZGW, planowane
wyłożenie projektu planu kwiecień-maj, planowane uchwalenie planu IV kwartał 2014 r.
gmina
• SEKCJA A (Zalesie Borowe, Zabłocie,
Święcienica, Guty) – planowane wyłożenie do
publicznego wglądu początek lutego 2014 r.,
planowane uchwalenie planu III kwartał
2014 r.
• SEKCJA B (Dębe, Ludwinowo Dębskie,
Stanisławowo, Bolesławowo) – oczekujemy
na zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele budowlane, planowane uchwalenie planu IV kwartał 2014 r.
• SEKCJA C (Jachranka, Izbica, Dosin,
Skubianka) – wyłożenie planu do dyskusji publicznej 8 stycznia 2014 r., zgłoszenie
projektu planu pod obrady Rady Miejskiej
w marcu 2014 r.

• SEKCJA C1 (Borowa Góra) – opracowywany wniosek na zmianę przeznaczenia
gruntów leśnych, planowane uchwalenie planu IV kwartał 2014 r.
• SEKCJA D (Wola Kiełpińska, Szadki,
Wola Smolana) - opracowywany wniosek na
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, planowane uchwalenie planu IV kwartał 2014 r.
• SEKCJA E (Stasi Las, Karolino, Marynino, Ludwinowi Zegrzyńskie, Dębinki)
- projekt planu przygotowywany do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno
– Architektoniczną w styczniu 2014 r., planowane uchwalenie planu IV kwartał 2014 r.
• SEKCJA G (Wierzbica) opracowywany
wniosek na zmianę przeznaczenia gruntów
leśnych, planowane uchwalenie planu IV
kwartał 2014 r.
• SEKCJA H (Łacha, Gąsiorowo, Kania
Polska, Kania Nowa) - projekt planu przygotowywany do zaopiniowania przez Gminną
Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną
w lutym 2014 r., planowane uchwalenie planu
IV kwartał 2014 r.
• SEKCJA H1 (Nowa Wieś) – opracowywany wniosek na zmianę przeznaczenia
gruntów leśnych, planowane uchwalenie planu IV kwartał 2014 r.
W odniesieniu do sekcji i obszarów
dla których Rada Miejska podjęła uchwałę zatwierdzającej projekt planu, kolejnym
etapem jest przesłanie całej dokumentacji
planistycznej do Wojewody Mazowieckiego celem sprawdzenia zgodności z prawem
przeprowadzonej procedury oraz publikacja
miejscowego planu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego co trwa ok.3-ch miesięcy na wejście uchwały w życie od
daty jej podjęcia.
Szczegółowe informacje o terminach wyłożenia i uchwalenia planu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, prasie
lokalnej (Gazeta To i Owo) oraz na tablicach
ogłoszeń na terenie miasta i gminy Serock
Joanna Gwadera
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego.

Problem drogi dojazdowej w Gutach
ostatecznie rozwiązany
Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom mieszkańców gminy, Urząd Miasta
I Gminy w Serocku podjął działania zmierzające do uregulowania na rzecz gminy praw
do dróg leśnych, wchodzących w skład kom-

pleksu leśnego będącego własnością lasów
państwowych. Problem dotyczy osób korzystających z dróg leśnych i nieposiadających
prawnego zabezpieczenia dojazdu do swoich
posesji.

Aby umożliwić mieszkańcom korzystanie z tych dróg na początku 2013 r. gmina
złożyła do Sądu Rejonowego w Legionowie
wniosek o nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia drogi biegnącej przy graINFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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nicy wsi Guty wzdłuż kompleksu leśnego
Nadleśnictwa Jabłonna. Droga ta wykorzystywana była przez mieszkańców wsi Guty
jako droga powszechnego korzystania,
służąca miejscowym potrzebom, w wielu
przypadkach stanowiąc jedyny dojazd do
nieruchomości.
Aby udowodnić prawo gminy Serock do
omawianej drogi należało wykazać, że gmina
użytkowała przedmiotową drogę nieprzerwanie władając nią jak właściciel przez okres
30–stu lat (zarządzała drogą, wykonywała
prace remontowe i konserwacyjne).

Szczególną pomoc w udowodnieniu działań gminy w tym zakresie wykazali powołani
świadkowie, mieszkańcy wsi Guty – Pan Stanisław Majewski oraz Pan Tomasz Kasprzycki, którym należą się szczególne podziękowania. Już po pierwszej rozprawie w dniu
27.11.2013 r. Sąd Rejonowy w Legionowie
wydał postanowienie stwierdzające, że Miasto i Gmina Serock nabyła przez zasiedzenie
z dniem 01.10.2010 r. własność przedmiotowej drogi.
Wskazanie gminy jako właściciela gruntu
stanowiącego drogę umożliwi mieszkańcom

korzystanie z niej bez ograniczeń, co dotychczas nie było oczywiste z uwagi na ograniczenia jakie nakładane są na użytkowników dróg
leśnych.
Nadmienić należy, że w przypadku tej
drogi Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Jabłonna, jako strona postępowania, nie wnosiła sprzeciwu do
wniosku gminy o zasiedzenie i przyczyniła
się tym samym do bezkonﬂiktowego rozwiązania problemu.
Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

XLV sesja Rady Miejskiej w Serocku
W dniu 18 grudnia 2013 r. odbyła się
XLV sesja Rady Miejskiej w Serocku.
Po przedstawieniu porządku obrad,
Wiceprzewodniczący Rady oraz Burmistrz
przedstawili informacje o działalności między sesjami.
Z inicjatywy Burmistrza radni podjęli
uchwałę o wydzierżawieniu części działki nr
5/2 obr.15, położonej przy ul. Zakroczymskiej w Serocku. Następnie została uchwalona
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2014-2017. Strategia ta,
obejmuje m.in. ocenę zasobów w zakresie instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, zdeﬁniowanie
problemów społecznych oraz cele strategiczne. Niezwykle ważnym punktem porządku
obrad sesji było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na
lata 2014-2021 oraz uchwały budżetowej na
rok 2014. Projekt budżetu ustalał dochody
gminy w wysokości 48.613.762,45 zł, których
głównym źródłem są: subwencja oświatowa,
podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób ﬁzycznych PIT. W związku
z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „modernizacja systemu wodnokanalizacyjnego Borowa Góra – Stasi Las: 1.
budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra –

Stasi Las, 2. przebudowa sieci wodociągowej
Borowa Góra – Stasi Las” zaplanowano pozyskanie dochodów w kwocie 2 961 387 zł.
Wydatki natomiast zostały określone na poziomie 49.569.821,40 zł. Na ww. kwotę składają się m.in. wydatki związane z oświatą
(15 400 000 zł), funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
(1 803 292 zł); lokalnym transportem zbiorowym (350 000 zł); infrastrukturą drogową
(1 422 308 zł). Zaplanowano również środki
ﬁnansowe (ponad 11 000 000 zł) na wiele
zadań inwestycyjnych m.in. z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, modernizacji dróg
gminnych, poprawy bezpieczeństwa publicznego.
W dalszej kolejności przedstawione zostały pozytywne opinie stałych komisji Rady
oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczące projektu
budżetu na 2014r. W imieniu Klubu radnych
„Porozumienie i Dialog” w którego skład
wchodzą radni: Grażyna Woźnicka, Justyna
Matuszewska, Stanisław Krzyczkowski, Marek
Szajda oraz Rafał Tyka, radna Justyna Matuszewska przedstawiła negatywną opinię na temat przedłożonego przez Burmistrza projektu
uchwały budżetowej, składając jednocześnie
w imieniu całego klubu deklarację głosowania
przeciwko przyjęciu ww. projektu uchwały.

Po długiej dyskusji radni przyjęli (aczkolwiek nie jednogłośnie: przy 9 głosach za
i 5 głosach przeciw radnych z Klubu radnych „Porozumienie i Dialog”) Wieloletnią
Prognozę Finansową na lata 2014-2021 oraz
uchwałę budżetową na 2014 r. w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza.
W dalszej kolejności została rozpatrzona
uchwała w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku. Po rozpoznaniu skargi Rada Miejska
przy 11 głosach za i 2 głosach wstrzymujących uznała skargę za bezzasadną.
Przyjęty został protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Ośrodka Kultury w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem
z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013 r.
oraz zatwierdzili plan pracy Komisji na rok
przyszły.
W części dotyczącej spraw różnych wiele
dyskusji zostało poświęcone sprawie przydziału mieszkań w budynku wielorodzinnym
w Jadwisinie oraz kwestii kontroli schroniska
dla zwierząt w Chrcynnie.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XLV sesji
Rady Miejskiej w Serocku.
Referat Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych

Budżet na 2014 rok
- ambitny, stabilny i odpowiedzialny
W dniu 18 grudnia 2013r. Rada Miejska w Serocku przyjęła budżet na 2014 rok
przedstawiony przez Burmistrza Miasta
i Gminy Serock.
Pan Burmistrz Sylwester Sokolnicki po-
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dziękował Radzie za uchwalenie planu i uznał
go za ambitny, stabilny i odpowiedzialny. Jest
to budżet obywatelski, przy jego konstruowaniu kierowano się koniecznością zaspokajania najważniejszych potrzeb mieszkańców

oraz wymogiem realizacji zadań własnych
i zleconych, określonych ustawami.
Dochody oraz wydatki zostały zaplanowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji
gospodarczej i ﬁnansowej, co pozwoli na

realizację wielu oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Budżet roku 2014 został powiązany
z Wieloletnią Prognozą Finansową, co umożliwi zintegrowanie z wieloletnim działaniem
zawartym w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Serock.
Dochody budżetu Miasta i Gminy Serock
zaplanowano na poziomie 48.613.762,45 zł
i tworzą je:
- dochody własne, na które składają się
przede wszystkim podatki i opłaty lokalne
– 18.485.819,77 zł
- subwencja – 11.940.203 zł,
- PIT – 10.300.000 zł
- dochody majątkowe – 4.166.550,68 zł,
- dotacje celowe – 3.721.189 zł.
Warto wspomnieć, iż Rada Miejska w Serocku nie podniosła stawek podatkowych
na 2014r., utrzymując je na poziomie roku
2013, a dochody i tak wzrosły w stosunku do
roku ubiegłego o 3.659.462 zł.
Wydatki budżetowe zaplanowano na poziomie 49.569.821,40 zł, tym:
- wydatki bieżące – 38.496.568,80 zł
- wydatki majątkowe – 11.073.252,60 zł.
Środki przeznaczone na szkolnictwo stanowią największą pulę wszystkich wydatków

gminy, tj. 34% planu wydatków. Na drugim
miejscu pod względem wielkości znajdują
się wydatki przeznaczone na gospodarkę
komunalną, tj. 17% planu wydatków a na
trzecim miejscu uplasowały się wydatki
związane z pomocą społeczną – 10% planu
wydatków i wydatki związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem gminą – 10% planu
wydatków.
Zaplanowano również środki na dalsze
działania związane z rozszerzeniem zakresu
komunikacji lokalnej.
Zaplanowano również środki na kontynuację wdrożonych w roku 2012 programów
osłonowych, tj. Serocką Kartę Dużej Rodziny
3+ oraz program związany ze zmniejszeniem
wydatków ponoszonych przez mieszkańców
na zakup leków.
Gminę czeka wiele zadań inwestycyjnych
– tych kontynuowanych jak i nowych przedsięwzięć.
W ramach tej kwoty (ponad 11.000.000 zł)
realizowane będą zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, modernizacji dróg
gminnych, poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy. W każdym z wymienionych
zakresów, zadania określone w planie budże-

towym, stanowią konsekwencję wcześniej
podjętych działań, wykonanych dokumentacji, złożonych wniosków o doﬁnansowania
zewnętrzne oraz uzyskanych już doﬁnansowań.. Realizacja zadań inwestycyjnych możliwa jest w dużej mierze, dzięki pozyskanym
środkom unijnym.
W 2014 r. zaplanowano przygotowanie
nowych przedsięwzięć, z których warto wymienić: koncepcję budowy centrum rekreacji
Serock – Wierzbica, kontynuację rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej w Serocku, rozbudowę sieci wodociągowych na terenie gminy
oraz modernizację dróg gminnych z budową
oświetlenia drogowego. Są to przedsięwzięcia
wieloletnie mające charakter majątkowy jak
i bieżący, dlatego wcześniejsze planowanie
tych zadań ze względu na odpowiednie zabezpieczenie środków w okresie kilkuletnim
stanowi istotny element gospodarki ﬁnansowej gminy.
Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej
kraju i wynikającego stąd zagrożenia wykonania dochodów, w budżecie zabezpieczono
środki ﬁnansowe, zarówno na realizację zadań
bieżących jak i inwestycyjnych, niezbędnych
dla poprawy jakości życia mieszkańców.
Referat Finansowo - Budżetowy

Podziękowania dla mieszkańców
Drodzy mieszkańcy,

u progu nowego roku prócz planowania
wydarzeń na najbliższe miesiące, sięgamy pamięcią do roku minionego. Pragnę serdecznie
Państwu podziękować za opinie, które przekazujecie w rozmowach osobistych, czy korespondencji.
Dziękuję za wszystkie sugestie, inicjatywy, wnioski, a także za konstruktywną krytykę. Państwa opinia jest dla mnie szczególnie
istotna, pokazuje bowiem problemy i potrzeby społeczności lokalnej oraz służy poprawie

funkcjonowania urzędu i jednostek podległych. Przepraszam za ewentualne uchybienia, błędy i niedogodności. Nie wynikają one
z zaniedbywania obowiązków, lecz głównie
z ilości zadań, z jakimi codziennie przychodzi mi się zmierzyć. Obiecuję jednak dołożyć
wszelkich starań, by tych pomyłek było jak
najmniej, a najlepiej nie było wcale.
Proszę pamiętać, że ze wszelkimi sugestiami, wątpliwościami, opiniami – możecie
się Państwo zwracać mailowo, listownie, telefonicznie, ale zachęcam również do spotkań,

jakie w każdy poniedziałek odbywam z interesantami w godzinach 12.00 – 15.00.
Budujmy wspólnie społeczeństwo obywatelskie.
Pozostając z nadzieją na Państwa życzliwość i przychylność w 2014 roku, życzę, aby
był to dla Was dobry rok, pełen pozytywnych emocji i doświadczeń. Oby nie zabrakło
w nim zdrowia oraz małych i wielkich sukcesów - zawodowych i osobistych.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Indywidualne numery rachunków bankowych
- na podatki
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że planujemy
utworzyć indywidualne numery rachunków
bankowych, na które należy uiszczać podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz
łączne zobowiązanie pieniężne. Informacje
o indywidualnym numerze rachunku zostaną doręczone wszystkim podatnikom w de-

cyzji wymiarowej (nakazie płatniczym) na
2014 rok.
Jak zawsze oprócz informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego
w decyzji będą określone terminy płatności
podatku oraz wyszczególnione będą składniki podlegające opodatkowaniu. W przypadku
nieodebrania decyzji, swój indywidualny nu-

mer rachunku i decyzję można również będzie uzyskać w Urzędzie Miasta w Referacie
Finansowo - Budżetowym (piętro I, pok. 36).
Wniesienie podatku na inny niż nadany
rachunek bankowy (np. innego właściciela
nieruchomości) będzie skutkowało tym, że
wpłata zostanie zaksięgowana (przypisana)
do innego płatnika, ponieważ system inforINFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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matyczny będzie przypisywał płatności automatycznie, identyﬁkując wpłacającego nie po
danych osobowych, lecz po indywidualnym
numerze rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wpłata.
Jeżeli przed otrzymaniem zawiadomienia o numerze indywidualnym właściciel
nieruchomości wpłaci opłatę na ogólny rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
w Serocku (Bank Spółdzielczy w Legiono-

wie 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002),
wówczas wpłata ta zostanie zaksięgowana na
konto ewidencji opłat osoby wpłacającej.
Indywidualne numery rachunków bankowych funkcjonują od 01.07.2013 roku
w opłacie ze gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatnicy są zadowoleni z tego
typu formy rozliczenia.
Ze względu na często najniższe prowizje
bankowe (lub ich brak) od przelewów inter-

netowych – jednorazowych lub zleceń stałych
– zachęcamy do dokonywania przelewów lub
dokonywania zleceń stałych w bankach prowadzących Państwa konta osobiste.
Jest to wygodna forma rozliczeń niewymagająca wizyt w kasie lub w placówkach
bankowych, a dzięki bankowym zleceniom
stałym nie trzeba pamiętać o terminach dokonywania wpłat.
Referat Finansowo - Budżetowy

Informacja dla rolników
- zwrot podatku akcyzowego w 2014 roku
Każdy rolnik, który chce odzyskać
w 2014 r. część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:
• w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28
lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia
2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31
sierpnia 2014 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego
2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu
zwrotu podatku określonego na 2014 r.
Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić
będzie: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2014 r. w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą udzielane przez
pracowników Referat Finansowo-Budżetowego Urzędu Miasta i Gminy Serock, pokój 36
i pod numerem telefonu (22) 782 88 07.

Decyzja Starosty Legionowskiego
na odzysk odpadów unieważniona!
Pod koniec 2012 roku i w 2013 roku,
jak zapewne Państwo pamiętają głośna była
sprawa 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 Miastai 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 od-
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padów, 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 na przeszło
5 stronach uzasadnienia do decyzji obszernie
odniósł się do rażącego naruszenia przez starostę przepisów ustawy o odpadach, a także
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu, nie umknęło również
uwadze, że wydana przez starostę decyzja
na odzysk odpadów jest rażąco sprzeczna
z wydaną uprzednio przez starostę decyzją
określającą sposób rekultywacji terenu na

którym znajdują się wyekspoloatowane żwirownie „Dębinki II” i „Dębinki IV”. Decyzja
Starosty Legionowskiego wydana bowiem
2 lutego 2012 roku, określała, iż przedsiębiorca miał przeprowadzić rekultywację
terenu w kierunku rolnym, z możliwością
zagospodarowania agroturystycznego, wypełniając wyrobiska ziemią i kamieniami,
a nie odpadami wskazanymi w zezwoleniu
na odzysk odpadów.
Wszystkie przywołane powyżej w skrócie
argumenty Samorządowego Kolegium Odwoławczego przesądziły o tym, że Decyzja
Starosty Legionowskiego Nr 263/2012 z dnia
9 października 2012 roku wydana została
z rażącym naruszeniem prawa i tym samym
stwierdzono jej nieważność.
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest ostateczna.
O wszelkich informacjach w przedmiotowej sprawie będziemy zawiadamiać Państwa
na bieżąco.
Referat Ochrony Środowiska,
Leśnictwa i Rolnictwa

Zamelduj się - zostań mieszkańcem gminy Serock.
Razem możemy więcej
Od 1 stycznia 2014 roku przedłużamy
akcję zachęcającą osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Serock do zameldowania się na pobyt stały zgodnie z faktycznym
miejscem przebywania. Akcja trwać będzie
do końca 2014 roku. Organizatorem akcji jest
Burmistrz Miasta i Gminy Serock.
Meldując się w naszej gminie przyczyniasz się do jej rozwoju. Angażujesz się
w sprawy samorządu. Dzięki Twoim podatkom, które przez Urząd Skarbowy w Legionowie traﬁają do naszego gminnego budżetu, ﬁnansujemy oświatę i pomoc społeczną
oraz inwestujemy w ochronę środowiska,
budowę i modernizację infrastruktury użyteczności publicznej.
Osoby zameldowane na pobyt stały
w gminie Serock mogą korzystać z programów takich jak: Serocka Karta Dużej Rodziny 3+, która adresowana jest do wszystkich
rodzin wielodzietnych z terenu Miasta i Gminy Serock bez względu na sytuację materialną, czy z programu w zakresie zmniejszania
wydatków poniesionych na leki.

Również dzieci zameldowane na pobyt
stały na terenie Miasta i Gminy Serock mają
pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola
Publicznego.
W ramach akcji każda meldująca się osoba czy rodzina otrzyma drobny upominek
promocyjny, oraz „Niezbędnik mieszkańca”
- publikację, w której zaprezentujemy gminę
Serock, przybliżymy działające na jej terenie
instytucje, opowiemy jakie sprawy wiążą się
z zamieszkaniem w nowym miejscu, i w jakich placówkach się je załatwia.
Ponadto w ramach naszej akcji na każdą
kolejną setną osobę,
która zamelduje się na terenie naszej gminy czekają cenne nagrody.
Możesz spędzić niezapomniany weekend
we dwoje w jednym z hoteli na terenie gminy,
albo przeżyć miły wieczór przy kolacji w jednej z serockich restauracji.
Nie zwlekaj! Zamelduj się! Zamieszkaj
w jednej z najpiękniejszych gmin na Mazowszu.
Zgłoś się do Urzędu Miasta i Gminy

w Serocku, Rynek 21, pokój numer 1 i od ręki
dokonaj formalności związanych z zameldowaniem się.
Do zameldowania się potrzebujesz następujących dokumentów:
dokument potwierdzający tożsamość
(dowód osobisty, paszport) oraz dokument
potwierdzający tytuł prawny do zajmowanej
nieruchomości bądź lokalu.
Przypominamy, że:
Wymeldowanie z poprzedniego miejsca
pobytu stałego może nastąpić automatycznie
przy zameldowaniu w nowym miejscu, jak
również, że zameldowania można dokonać
przez ustanowionego pełnomocnika.
Druk zgłoszenia pobytu stałego można
pobrać z Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Serock, parter, pokój numer 1, oraz ze strony internetowej www.miasto.serock.pl z zakładki: Poradnik interesanta,
formularze, wnioski, karty usług, wykazy.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 782-88-55. ZAPRASZAMY!
Referat Spraw Obywatelskich

„Muzycy w ratuszu!”
17 stycznia w serockim ratuszu została
otwarta wystawa pt. „Muzycy w ratuszu”. Autorami prezentowanych prac, wykonanych
techniką batiku jest grupa osób z pracowni
batiku Mamut w Miejskim Domu Kultury
w Przasnyszu.
Grupa działa już od 8 lat, należy do niej
12 osób – są to zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Pełna kolekcja liczy kilkadziesiąt prac.
W ratuszu prezentujemy 28 obrazów, przedstawiających portrety muzycznych bohaterów.
Do najsłynniejszych postaci, prezentowanych
na batikowych dziełach należą Elvis Presley,
Carlos Santana czy też Bono. W piątkowy
wieczór otwarcia wystawy dokonał zastępca
burmistrza Józef Zając, o batiku oraz o pra-

cy grupy przasnyskich artystów w ciekawy
sposób opowiedział Tomasz Jakubowski - instruktor pracowni.
Batik należy do grupy tak zwanych rezerważowych lub pośrednich technik barwienia
tkanin. Ich ogólna zasada polega na tym, iż
wybrane fragmenty tkaniny przed rozpoczęciem procesu barwienia są osłonięte tak, aby
nie dopuścić do nich barwnika. Różnorodne
materiały i substancje stosowane do osłony
tkanin noszą nazwę rezerważu. W wyniku
barwienia tą metodą, powstaje jasny wzór, na
ciemniejszym zabarwionym tle. O ile malowanie można uznać za proces pozytywny-motywy
powstają na płótnie w wyniku bezpośredniego
nałożenia farby, o tyle rezerważowy sposób
dekoracji tkanin jest procesem negatywnym,
ponieważ wzór powstaje w tych miejscach,
które były osłonięte. Tkaninę lub jej włókna
można osłaniać na wiele sposobów-poprzez
owiązywanie, ciasne składanie, nakładanie
sztywnych osłon, zawiązywanie supłów lub
też nanoszenie płynnych substancji, które na
ich powierzchni twardnieją, tworząc nieprzepuszczalną powłokę’’. Technika ta znana jest od
ponad dwóch tysięcy lat. w krajach Azji i Afryki. Za ojczyznę batiku uznaje się Jawę, gdzie

zyskał rangę głównej dziedziny sztuk plastycznych. Indonezyjskie słowo „batik” oznacza zarówno technikę barwienia płynnym woskiem,
jak również tkaninę wykonaną tym sposobem.
Końcowym etapem procesu batikowania jest
usunięcie wosku z tkaniny. Wykonuje się to
przez wyprasowanie wosku gorącym żelazkiem. Batik jest zawsze trochę niespodzianką,
nigdy do końca nie wiadomo jaki będzie efekt
końcowy. Może nas czasami mile zaskoczyć,
a może też rozczarować.
Wystawę można podziwiać w ratuszu do
17 lutego – Serdecznie zapraszamy!
Referat Komunikacji Społecznej
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Historia miejsc i ludzi - spotkanie w Jadwisinie

Seroccy kolędnicy
W Serocku można spotkać ponad
dwudziestoosobową grupę kolędników
ze Środowiskowego Domu Samopomocy
w Serocku funkcjonującego przy Centrum
Opieki Wychowania Terapii KKWR w Serocku.
Podopieczni ogniska są częstymi gośćmi
w Urzędzie Miasta i Gminy, gdzie przychodzą
oglądać wystawy, ale we wtorkowe południe,
7 stycznia, zaskoczyli wszystkich swoimi
strojami charakterystycznymi dla polskich
kolędników i pięknie śpiewanymi kolędami.
Tradycji stało się za dość. Był gwiazdor, a właściwie „gwiazdorka”, król Herod, Żyd, aniołki, diabełki z widłami, dziad i baba, przesympatyczna śmierć, wesoły turoń, milutka
owieczka, niezbyt złe duchy i inne maszkary, które „strasznie” bawią swym wyglądem.
Trzej królowie przyszli z darami i zupełnie
nie przeszkadzało to, że zamiast: mirry, kadzidła i złota przynieśli, szkatułkę z koralami
i pyszne pierniczki, którymi częstowali nie

tylko włodarza naszego miasta. Roześmiani
i rozśpiewani przynieśli też życzenia, które
tradycyjnie są pomyślna wróżbą urodzaju
i powodzenia.
Obchód kolędników był zawsze wycze-

kiwanym wydarzeniem, a pominięcie domu
uważane było za zły znak, cieszymy się więc,
że pojawili się w mieście, że odwiedzają zaprzyjaźnione instytucje.
Redakcja

Święto szkoły w Serocku
Coroczne obchody święta szkoły są okazją do wspomnienia tych, którzy szczególnie
zasłużyli się dla ratowania zgnębionej ojczyzny. Romuald Traugutt, patron naszej szkoły
oraz powstańcy styczniowi zasługują na to,
abyśmy zawsze pamiętali o ich oﬁerze, wyrzeczeniach i cierpieniu, jakiego musieli doświadczyć, aby dać świadectwo patriotyzmu
i miłości do własnego kraju.

W środę, 22 stycznia 2014, podczas uroczystego apelu, po raz kolejny wspominaliśmy
bohaterów powstania, żeby pamięć o nich

10

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

nigdy nie umarła. Często zastanawiamy się,
w jaki sposób przekazać uczniom gimnazjum wartości, którym hołdował nasz patron.
W tym roku pani dyrektor Małgorzata Szczerba wygłosiła niezwykle interesujące przemówienie dotyczące historii szkoły w Serocku.
Przedstawiła wiele faktów z życia miasta, na
potwierdzenie tego, iż nadanie Gimnazjum
imienia Romualda Traugutta nie było przypadkiem. Następnie uczniowie przedstawili,
krótki program artystyczny, w którym znalazły się utwory poetyckie oraz fragment prozy,
będący wspomnieniem o ostatnim dyktatorze powstania, a także niezwykle wzruszająca kolęda powstańcza w wykonaniu jednej
z uczennic. Uczniowie przygotowali również
prezentację, podsumowującą działania szkoły
w roku 2013, który to rok, został ogłoszony
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Rokiem Powstania Styczniowego. Na
zaproszenie Pana Prezydenta nasze gimnazjum brało bowiem udział w uroczystościach
związanych z obchodami 150 rocznicy wybuchu powstania.
Podczas apelu zostały rozdane nagrody
dla laureatów konkursów wiedzy o patronie
szkoły oraz limeryk o Romualdzie Traugutcie i bohaterach powstania.
Mamy nadzieję, iż będzie to kolejna uroczystość, która zostanie w pamięć wszystkim

obecnym na sali gimnastycznej, zaproszonym
gościom, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz miasta, emerytowani nauczyciele, oraz uczniowie i pracownicy Gimnazjum w Serocku.
Aleksandra Rokicka – Szymajda
Jeden ze zwycięskich limeryków
„Droga do wyzwolenia”
Od długiego czasu naród był w niewoli,
Od braku wolności nic bardziej nie boli.
Połączyli siły czerwoni i biali,
Aby w styczniu ruszyć razem na Moskali
I przybliżyć naród do wolności
Weronika Mrozowska z kl. Ia

25 stycznia już po raz piąty spotkaliśmy
się na wykładzie dr. Sławomira Jakubczaka,
w ramach projektu „Historia miejsc i ludzi
– budowa i umacnianie tożsamości lokalnej”.
Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie.
Goście wysłuchali referatu, który przybliżył wszystkim dzieje Zegrzynka i Jadwisina oraz zasłużonych osób związanych
z tymi miejscami. - rodzin Szaniawskich
i Radziwiłłów. Słuchacze obejrzeli również
mnóstwo ciekawych fotografii, starych
pocztówek oraz dokumentów i map. Można było również uzyskać wiele informacji
na temat ciekawych budowli na terenie
Zegrzynka i Jadwisina, do których należały – stary młyn, który kiedyś był jednym
z największych i najnowocześniejszych
w Europie, dworek Jerzego Szaniawskiego,
który uległ zniszczeniu w 1977 r., a także wspaniały pałac Radziwiłłów. Wykład
dr Jakubczaka już po raz kolejny spotkał
się z ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, prelegent udzielił wyczerpujących odpowiedzi na mnóstwo pytań.
O dużym zaangażowaniu mieszkańców
Jadwisina świadczy również bardzo wysoka frekwencja na spotkaniu oraz zorganizowana przez nauczycieli i uczniów
Szkoły Podstawowej w Jadwisinie wystawa, przedstawiająca historię Zegrzanka
i Jadwisina. Można było także podziwiać
dwie wspaniałe makiety dworku Jerzego
Szaniawskiego – patrona szkoły.
Uczestnikom dziękujemy za przybycie
i już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie,
które odbędzie się 22 lutego o godz. 13.00
w remizie OSP w Gąsiorowie.
Anna Socha
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KREA(K)TYWNI W GMINIE - MIESZKAŃCY GMINY SEROCK OPOWIADAJĄ O SWOICH PASJACH

Wyzwanie rzucone

złodziejom czasu

Ognisko, kociołek, w kociołku coś się
gotuje, pyrkocze. Płomień świecy w lampie rozświetla mrok. Opodal rozbite obozowisko, w namiotach słoma, na której
za chwilę uśniemy. O urokach działalności grup historyczno – rekonstrukcyjnych
opowiada Pan Krzysztof Falkowski ze stowarzyszenia „Żołnierze Mazowsza” z Borowej Góry, w ramach którego działa grupa rekonstrukcyjno – historyczna 8 Pułk
Piechoty X. Warszawskiego”.

się czarnego prochu, który generalnie stwarza
tylko efekty wizualne, nie strzela się do siebie
naprawdę. Jednak nawet jak się poczuje ciężar
uzbrojenia, zmęczy kilkunastokilometrowym
marszem w rożnym terenie, w zmiennych
warunkach atmosferycznych, jak się stanie do
walki w ponad trzydziestostopniowym upale,
to potem trudno wrócić do rzeczywistości,
w której media podają kolejne liczby oﬁar
w jakiejś wojnie.

rok spotykają się przynajmniej raz w miesiącu
na ćwiczeniach, jeżdżą na bitwy, powiększają
swoją wiedzę.
Pan Krzysztof podkreśla, że członków
grupy łączy przede wszystkim zabawa i zamiłowanie do historii. Kiedy ci miłośnicy
historii spotykają się na kolejnych biwakach,
towarzyszących rekonstruowanym bitwom,
do późnych godzin nocnych, bądź wczesnych
rannych siedzą przy ognisku, kosztują mniej

Żołnierzy 8 Pułku Piechoty Księstwa
Warszawskiego mogliśmy podziwiać w Serocku podczas kilku już przedsięwzięć. W 2012
roku uświetnili i współorganizowali piknik
rodzinny w Woli Kiełpińskiej. Nie zabrakło
ich tam również w tym roku. Stanowili barwny element podczas obchodów 11 listopada
na serockim rynku, a w grudniu zaprezentowali się uczestnikom spotkania w serockim
gimnazjum podczas wykładu dr. Sławomira Jakubczaka w ramach projektu „Historia
miejsc i ludzi”.

To była gra

bez dodatkowych żyć

Dzisiaj, kiedy głównym elementem
wypełniającym wolne chwile jest komputer i rzeczywistość internetowa, kilkunastu
„śmiałków” głównie z Borowej Góry, znalazło alternatywę na spędzenie wolnego czasu.
I chociaż zdarza im się zagrać w komputerowe gry strategiczne, jednak to właśnie udział
w rekonstruowanych bitwach pozwala im poczuć się prawdziwym żołnierzem. Nie da się
ukryć, że gry nie oddają rzeczywistości, choćby miały najlepszą graﬁkę i wprowadzone
efekty specjalne. W grze nie nosi się karabinu,
tornistrów, nie trzyma się szabli, tutaj nie ma
teorii względności… Nie obciera się nóg, nie
czuć upałów, nie zapada się w błocie. Siedzi się
w fotelu i wyzywa się na pojedynek. Zabija się
i unika śmierci, bo mama zawołała na kolację
– podsumowuje Pan Krzysztof.
Wspólnie ze swoimi kolegami wziął
udział w kilku rekonstrukcjach bitew. Stać
w odległości 20-30 metrów od przeciwnika,
widzieć jego twarz, patrzeć mu w oczy i mieć
świadomość, że za chwilę trzeba będzie oddać
w jego kierunku strzał – „najlepiej śmiertelny” – to nie mogło być łatwe – mówi Pan
Krzysztof. Dziś to jest tylko zabawa, używa
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Wojska piechoty składały się z trzech formacji: grenadierów, woltyżerów i ﬁzylierów.
Grenadierzy, to ciężka piechota, dlatego wybierano mężczyzn potężnie zbudowanych.
Mieli za zadanie wykonać główne uderzenie. Woltyżerowie – szczuplejsi, drobniejsi,
biegali, osłaniali skrzydła. Fizylierzy z kolei to taka typowa piechota liniowa, nacierali
kolumnie i prowadzili walkę ogniową. Warunek jaki musiał spełniać żołnierz piechoty, to
zdrowe zęby, bo musieli ładunek oderwać zębami, by wsypać proch do lufy.

Zabawy

z historią

Pomysł na powołanie stowarzyszenia
padł w 2012 roku, kiedy jeden ze znajomych
Pana Krzysztofa, zaproponował ściągnięcie
na festyn w Woli Kiełpińskiej zaprzyjaźnionej grupy rekonstrukcyjnej z Warszawy, ze
stowarzyszenia „Radosław”. Grupa zaprezentowała inscenizację związaną z głośnym
tematem żołnierzy wyklętych. A potem
ktoś z tego stowarzyszenia zaproponował
przyjaciołom z Borowej Góry, wsparcie ich
w rekonstrukcji bitwy Warszawskiej, pod
Ossowem. Zgodzili się, włożyli pożyczone mundury, stawili się na ćwiczenia, padli
wraz z księdzem Skorupką, ale zdecydowali
nie ginąć na zawsze, tylko włączyć się w tę
historyczną zabawę.
Wsparł ich sierżant Jerzy – mentor jeśli
chodzi o epokę napoleońską - i tak już ponad

lub bardziej historycznych potraw z kociołków
ustawionych nad ogniskiem, popijają mniej lub
bardziej wiekowe trunki, śpiewają. A potem
zasypiają w rozbitych na obozowisku namiotach, na wyściełanej słomą lub sianem ziemi,
okrywając się kocem. A rankiem wszyscy stawiają się na pole walki. Z tornistrem, w którym
znajdował się cały dobytek żołnierza i w mundurze, który dość wiernie odwzorowuje oryginał. Dość wiernie, bo nie sposób dziś posiąść
wiedzę, jak taki mundur dokładnie wyglądał.
Tę wiedzę członkowie grup rekonstrukcyjnych
czerpią z zachowanych źródeł historycznych
– np. Polskiego Regulaminu Piechoty, czy
z istniejących obrazów. Przy czym musimy
pamiętać, że wówczas nie było aparatów fotograﬁcznych. A powstające obrazy nie musiały
wiernie oddawać rzeczywistości, ówcześni malarze korzystali z dostępnych barwników, ale
mogły one się różnić od barw oryginalnych.

Na pewno wpłynął na nie także czas. Również
dostępne były inne technologie, i takie prace
jak szycie, mocowanie sznurków, guzików
odbywało się zupełnie inaczej niż dziś. Trzeba
naprawdę mnóstwa czasu, żeby do tej wiedzy
dotrzeć, a potem w sposób jak najbardziej rzetelny nadać współczesnym materiałom historyczny wygląd.

„Ton, tuj, pal,

na ramię broń”

8 pułk piechoty powstał w ramach Legii
Kaliskiej jako pułk 4. Potem, kiedy powstało
Księstwo Warszawskie, został przenumerowany na 8. Jedną z najważniejszych bitew,
w której brał udział była bitwa pod Lipskiem,
zwana Bitwą Narodów, w 1813 roku. Kojarzymy tę bitwę ze śmiercią księcia Józefa Poniatowskiego. Bitwa trwała cztery dni – od
16 do 19 października. 200 tysięcy żołnierzy
francuskich, którymi dowodził cesarz Napoleon Bonaparte, stanęło naprzeciw wojskom
rosyjskim, pruskim, austriackim i szwedzkim
– w liczbie 300 tysięcy. Bitwa niestety okazała
się klęską dla wojska Napoleona.
W rekonstrukcji Bitwy Narodów co roku
biorą udział setki uczestników. W 2013 roku
było ich ponad 6 tysięcy. Przyjechali z 26 krajów Europy. Spotkali się w Doliz- dzielnicy na
obrzeżach Lipska. Pierwszy dzień wyprawy
dla członków stowarzyszenia z Borowej Góry,
ale także wszystkich uczestników, to dzień
ćwiczeń. To ogromna trudność zgrać ze sobą
tak ogromną ilość ludzi, uformować szyki,
przećwiczyć komendy, które też przecież
mogą się różnić w zależności od posiadanej
wiedzy i jej interpretacji. Po sześciu godzinach
ćwiczeń – biwak, odpoczynek. A następnego
dnia widowiskowa bitwa przed rzeszą zgromadzonej publiczności. Strzały, falujące nad
głowami powietrze, efektowne upadki. Pot,
ból, zmęczenie. A na koniec barwna deﬁlada
i podziękowania – dla publiczności, organizatorów i uczestników.

Mundur grenadierów składał się
ze spodni i koszuli, wykonanych z najtańszego materiału – białego płótna.
Na nogach getry – pełniące funkcję
ochronną, ale także stanowiące element rozróżniający formacje. Taką
funkcję pełniła także kurtka. Dowódca stojący gdzieś opodal wojsk,
patrząc na pole widział kolorowe
plamy, które pozwalały mu dojrzeć
rozstawienie wojsk. Kurtka munduru
8 pułku piechoty ma 30 guzików mosiężnych z numerem pułku.
Bermyca – okrycie głowy grenadierów – wysokie, potężne, nadające
sylwetce żołnierza groźny wygląd. Na
szyi chustka, na plecach tornister – najczęściej z końskiej skóry – w którym
żołnierz miał cały dobytek: koszulę na
zmianę, mydło, brzytwę, ściereczkę,
tytoń, kubek, kociołki. I chlebak. Broń:
karabin, półszable (tasak) i ładownice.

Mój nauczyciel historii mówił, że jeżeli coś
w historii trwa krócej niż 100 lat, to staje się
linijką tekstu w podręczniku historii – podsumowuje Pan Krzysztof. I tak jest. Jeżeli my nie
będziemy tej historii pielęgnować, kultywować
tradycji, to one staną się taka linijką, Księstwo
Warszawskie bowiem, to raptem pięć lat państwowości polskiej (1807 – 1812).
Do stowarzyszenia zaprasza wszystkich,
którzy chcą się dobrze bawić, aktywnie i ciekawie spędzać wolny czas. Nie trzeba mieć od razu
munduru, bo jest to jakiś wydatek, który uczestnik musi pokryć z własnej kieszeni. Ale jeżeli
ktoś chce się przyłączyć do grupy, to umundurowanie można pożyczyć na czas rekonstrukcji.
Mile widziane są również panie, choć zdawać by
się mogło, że kobiet w ówczesnym wojsku nie
było. Panie mogą nosić mundury, jak panowie,
lub pełnić role tzw. markietanek, które w wojsku
pełniły ważne funkcje, dziś powiedzielibyśmy
„logistyczne”. Pomagały żołnierzom – w obozowisku naprawiając mundury, gotując, opatrując
rany, przygotowując biwak.
Marzeniem członków stowarzyszenia
jest stanąć kiedyś do walki w okolicach Serocka. Pan Krzysztof opowiada o natarciach,
które toczyły się w okolicach Marynina, czy
Wierzbicy w 1920 roku podczas tzw. bitwy
warszawskiej. To już późniejszy czas niż ten,
którym szczególnie interesuje się grupa z Borowej Góry, ale członkowie stowarzyszenia
podkreślają, że chcieliby w swojej formacji
zgromadzić grupy rekonstrukcyjne z różnych
epok. A zawarte podczas wypraw znajomości
pozwoliłyby znaleźć chętnych do odtworzenia widowiskowych walk.
Zainteresowani przystąpieniem do stowarzyszenia Żołnierzy Mazowsza mogą wziąć
udział w ćwiczeniach stowarzyszenia. Informacje o terminach, a także relacje z bitew
i spotkań okolicznościowych można znaleźć
na fanpage’u 8 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego na facebooku
Agnieszka Woźniakowska
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„Legionowskie Photo Walk 2012/2013”
Worldwide Photo Walk to największy
na świecie spacer fotograﬁczny, okazja do
spotkań i wspólnych wędrówek wszystkich
miłośników fotograﬁi. I tych, którzy dopiero
zaczynają przygodę z fotograﬁą, doświadczonych fotoamatorów, a także zawodowców.
Spacery są otwarte dla wszystkich miłośni-

ków kadru, nieważne czy posługują się aparatem kompaktowym, lustrzanką czy komórką.
Wystawa „Legionowskie Photo Walk
2012/2013” jest grupową prezentacją fotograﬁi, które powstały podczas dwóch październikowych fotospacerów po Legionowie
w 2012 i 2013 roku.

Spacer w 2012 roku prowadził przez starszą, odchodzącą z latami część miasta.
W 2013 roku obejrzeliśmy miasto zmieniające się i dążące do nowoczesności.
Takie zestawienie okazało się pełne kontrastów i zaskakujące.
Zapraszamy:-)

Paweł Horąży

Leszek Błachnio

Przemysław Piwowar

Jurka Owsiaka zaangażowało się kolejny już
raz 1,8 tys. sztabów oraz 120 tys. wolontariuszy kwestujących w setkach miast całej
Polski.
W naszej gminie działały dwa sztaby
– w szkole Podstawowej w Jadwisinie, który
przekazał orkiestrze 16.400 zł i w Zespole
Szkół w Zegrzu skąd uzyskano ok. 10 tys. zł.
Przedsięwzięcie wsparły m.in. lokalne zespoły, działające przy Ośrodku Kultury w Serocku, dzieci i młodzież z gminnych placówek edukacyjnych, członkinie i członkowie
(!!!) Kół Gospodyń Wiejskich w Dosinie
oraz w Skubiance, policjanci, strażacy, żołnierze z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności,
a także nauczyciele i rodzice dzieci ze szkół
w Zegrzu i Jadwisinie.

Występy, pokazy, loterie, strzelnice
wspólna zabawa i pyszne domowe potrawyatrakcji w lokalnych sztabach nie brakowało. Imprezę wspomogli sponsorzy, którzy
darowali przedmioty na loterie i na licytacje
a także darczyńcy, którzy brali udział w tych
przedsięwzięciach. Dla każdego, kto wsparł
WOŚP choćby niewielką kwotą – przygotowane zostało czerwone serduszko.
Na zakończenie - oczywiście - światełko
do nieba, widowiskowy pokaz sztucznych
ogni – w tej jednej chwili wysłane zostało do
nieba światełko Dobrych Aniołów i po raz
kolejny Polska stała się bardzo widocznym
punktem na naszej planecie.
Wierzymy, ze za rok Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagra kolejny raz. I grać
będzie do końca świata i o jeden dzień dłużej!
Referat Komunikacji Społecznej

Orkiestra zagrała po raz 22.
w Jadwisinie i w Zegrzu!!!

Podwójny sukces uczniów
Gimnazjum w Zegrzu w konkursie matematycznym

Hasłem tegorocznego 22.ﬁnału WOŚP
było „Na ratunek”. Pieniądze, zebrane w ciągu tego jednego, szczególnego dnia zostaną
przeznaczone na zakup specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej
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i godnej opieki seniorów. W związku z coraz
większym zainteresowaniem społeczeństwa
i potrzebą otwierania kolejnych oddziałów
geriatrycznych, a także deklaracji środowisk
medycznych o ich tworzeniu, Fundacja za-

mierza również przeznaczyć część pieniędzy,
które zostaną zebrane podczas 22. Finału
WOŚP na wyposażenie lub doposażenie
nowo otwieranych oddziałów geriatrii.
W przedsięwzięcie organizowane przez

Jakub Gawlik, uczeń klasy IB gimnazjum
został Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Pingwin”. Rozwiązał
wszystkie zadania prawidłowo otrzymując
maksymalną ilość punktów. Tym samym zajął
1 miejsce w kraju.
Radek Gronczewski, uczeń klasy VI także
odniósł sukces. Zajął 9 miejsce w kraju zdobywając wyróżnienie.
Chłopcy musieli rozwiązać 30 zadań w 45
minut. Tak krótki czas wymaga od uczestników pełnego skupienia aby w pełni wykazać
się posiadaną wiedzą.
Jak widać naszym uczniom wiedzy i zdolności nie brakuje i potraﬁą je w pełni wykorzystać w rywalizacji z rówieśnikami z całej
Polski.
Gratulujemy Kubie i Radkowi i życzymy
im dalszych sukcesów.
Agnieszka Kamińska
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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PODSUMOWANIE ROKU 2013 część 1
REFERAT PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI
INWESTYCJE
WODNO – KANALIZACYJNE

skiego, Nodzykowskiego, Pułtuską, Sadową,
Zieloną, Jabłoniową, Milewskiego, Oleńki
oraz ulicę Krasińskiego w Serocku. Realizacja
projektu przewidziana jest na lata 2014-2017.

przy wykorzystaniu istniejących, będących
w dobrym stanie, warstw podbudowy. Na
końcowym odcinku ul. Juzistek i w obrębie
skrzyżowania z ul Groszkowskiego, gdzie
warstwy podbudowy oraz nawierzchnia były
w złym stanie, konieczna była budowa jezdni o całkowicie nowej konstrukcji. W ramach
inwestycji przeprowadzono również remont
cząstkowy istniejących chodników, a w rejonie ronda wybudowano nowy ciąg pieszy,
umożliwiający komunikację pieszych w obrębie skrzyżowania.

dać w użytkowanie łącznie 63 nowe miejsca
parkingowe wraz z chodnikami zlokalizowanymi w ich obrębie.
Na realizację inwestycji uzyskano doﬁnansowanie z Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007
-2013”.

dowy ochronnego systemu kanalizacyjnego
Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gminy
Nieporęt i Serock - wchodzących w skład
Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania
degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu” z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

2013
INWESTYCJE DROGOWE

 Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy
W ramach inwestycji zostało wybudowane 1410 mb sieci wodociągowej oraz 42
przyłącza wodociągowe. Inwestycja jest doﬁnansowana z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

 Budowa sieci kanalizacji w ulicy
Dojazdowej i Okrężnej w Jadwisinie wraz
z przepompownią ścieków
Wybudowano 670,7 mb sieci kanalizacji
grawitacyjnej i 226 mb kanału tłocznego oraz
przepompowni ścieków. Do nowo wybudowanej sieci zostały podłączane 26 posesji.

Budowa chodnika w ciąg drogi gminnej w Wierzbicy
W ramach inwestycji wybudowano chodnik o długości 1083 mb zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej nr 180416 W.
W ramach inwestycji wybudowano również
zjazdy zlokalizowane w ciągu budowanego
chodnika, na odcinku około 100 mb również
nową nawierzchnię jezdni. Odwodnienie
pasa drogowego zapewniono poprzez budowę cieków podchodnikowych i przykrawężnikowych oraz renowację istniejących rowów
przydrożnych wraz z budową przepustów
pod zjazdami.
Przebudowa ulicy Czesława Miłosza
Przebudowa ul. Cz. Miłosza obejmowała
odcinek długości około 300mb, w jej zakres
wchodziło wykonanie nawierzchni w technologii betonowej kostki brukowej, wraz ze
zjazdami i poboczami z kruszywa łamanego.
Inwestycja obejmowała również budowę odcinka wodociągu wraz z przyłączami, a także
samych przyłączy na odcinku istniejącego już
wodociągu - do posesji, do których te nie były
dotychczas wykonane. Są to co prawda działki jeszcze niezagospodarowane, ale wykonanie tych przyłączy na etapie przebudowy ulicy, pozwoli w przyszłości uniknąć niszczenia
nowo wybudowanej nawierzchni.

Przepompownia ścieków przy ulicy
Okrężnej w Jadwisinie

 Budowa sieci kanalizacji w ulicy
Dworkowej, Szaniawskiego i Konwaliowej
w Jadwisinie wraz z przepompownią ścieków
Wykonano 302,7 mb sieci grawitacyjnej
i podwójny kanał tłoczny o łącznej długości
781,2 mb. Mieszkańcy dotychczas korzystający z sieci kanalizacji zostali przełączeni do
nowobudowanej sieci kanalizacji oraz zostało
wybudowane nowe przyłącze do budynku komunalnego.
Projekt sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w Serocku
W 2013 roku został opracowany projekt
sieci kanalizacji obejmujący ulice Kuligow-
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Przebudowa ul. Juzistek w Zegrzu
W ramach przebudowy ulicy Juzistek
w Zegrzu wykonano remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku około 260
mb, a w dalszej części wybudowano rondo stanowiące skrzyżowanie ulic Juzistek
i Groszkowskiego. Remont jezdni polegał na
wykonaniu wyłącznie nakładki bitumicznej

Przebudowa ulicy Pułku Radio w Zegrzu
Zakres robót dla tego zadania obejmował remont końcowego fragmentu odcinka
głównego ulicy Pułku Radio (około 30mb)
oraz kompleksową przebudowę jezdni o nawierzchni z trylinki. W ramach inwestycji
wybudowano chodniki oraz 32 miejsca parkingowe w technologii betonowej kostki brukowej, jezdnię o nawierzchni bitumicznej,
a także nowe oświetlenie uliczne.

 Parkingi przy ul. Warszawskiej i ul.
Pułtuskiej w Serocku
Realizacja tej inwestycji przewidziana
została na lata 2013-2014. W ubiegłym roku
wykonano większość robót brukarskich.
Z nadejściem wiosny kontynuowane będą
prace nawierzchniowe, a także te związane z
wykonaniem terenów zielonych i montażem
małej architektury. Inwestycja ta pozwoli od-

Oświetlenie dróg
Wybudowano oświetlenie drogi ul. Daliowej w Serocku oraz ul. Akacjowej w Skubiance. Drogę w ul. Daliowej oświetlono
22 oprawami w technologii LED na odcinku
760 mb, zaś drogę w ul. Akacjowej oświetlono 31 oprawami sodowymi 70W na odcinku
1350 mb.
POZOSTAŁE INWESTYCJE

 Budowa budynku wielorodzinnego
z mieszkaniami komunalnymi w Jadwisinie
W 2013 roku oddano do użytkowania
budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z mieszkaniami komunalnymi wraz
z zagospodarowaniem terenu w Jadwisinie.
Budynek powstał w technologii tradycyjnej,
murowanej, kryty dachem dwuspadowym
na konstrukcji drewnianej. Łącznie powstało
20 mieszkań komunalnych o powierzchni od
25 do 50 m2. Budowa w 65% została współﬁnansowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu
Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami
Zakończono pierwszy etap zagospodarowania plaży. Wykonano roboty rozbiórkowe, oczyszczeniowe, ziemne, kształtowania
terenów zielonych, sportowych i rekreacyjnych oraz roboty inżynieryjne w tym boiska
(do koszykówki oraz do siatkówki), linarium, siłownię, przystań i oświetlenie terenu.
A przede wszystkim powiększono obszar plaży i wymieniono piasek. W ramach kolejnego
etapu wykonany zostanie wodny plac zabaw
dla dzieci, nagłośnienie plaży, remont budynku WOPR-u oraz parking. Na realizację inwestycji uzyskano doﬁnansowanie z Programu
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007 -2013”.

 Remont budynku przedszkola w Zegrzu
Wykonano roboty budowlane polegające
na wymianie więźby dachowej w budynku
przedszkola. Jej wymiana była konieczna ze
względu na zły stan techniczny istniejącej
konstrukcji. Dach budynku został pokryty
blachodachówką z zachowaniem jego dotychczasowej geometrii. Dodatkowo ocieplono strop wełną mineralną oraz pomalowano
elewację budynku.

W 2013 ROKU ZOSTAŁY ROZPOCZĘTE
PRACE PRZY BUDOWIE

 Sieci wodociągowej w Izbicy i Jachrance
Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 924 mb. Wybudowanie sieci wodociągowej umożliwi
podłączenie się 18 posesji. Na początku br.
gmina złoży wniosek o doﬁnansowanie na
ww. budowę do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
 Sieci wodociągowej w rejonie Borowej Góry
Budowa obejmuje ulice Kameralną, Lipową, Poprzeczną i Nasielską. Łączna długość
budowanej sieci to 4116 mb. Zakończenie
prac przewidziane jest w kwietniu br. Inwestycja doﬁnansowana jest z projektu „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego
w rejonie Borowa Góra - Stasi Las” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w ramach działania „Podstawy usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

 Sieci kanalizacji w Borowej Górze
i Stasim Lesie
W ramach inwestycji zostanie wybudowane 6595 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej
oraz 2 x 879 mb kanału tłocznego wraz przepompownią ścieków. Kanalizacja budowana
jest w rejonie ulicy Długiej i Nasielskiej. Planowane zakończenie prac zgodnie z zawartą
umową z wykonawcą przewidziana jest na
marzec 2015 roku. Na budowę otrzymaliśmy
doﬁnansowanie z projektu „Dokończenie bu-

Budowa sieci kanalizacji w Skubiance
Zadanie obejmuje budowę sieci grawitacyjnej o długości 1 300 mb i kanału tłocznego o długości 706 mb wraz przepompownia
ścieków. W ramach umowy przewidziane jest
podłączenie 45 posesji do systemu kanalizacji. Zakończenie prac przewidziane jest na
lipiec 2015 roku. Na początku br. gmina złoży
wniosek o doﬁnansowanie na budowę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance
W ramach opracowania zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i obustronnymi poboczami wykonanymi z kruszywa łamanego, zjazdy indywidualne oraz system odwodnienia. Ze względu
na uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu projektowana jezdnia będzie
miała szerokość 3m, z miejscowymi poszerzeniami w postaci mijanek.
 Budowa ulicy Bolesława Prusa w Serocku
W ubiegłym roku zlecono opracowanie
dokumentacji projektowej budowy ul. Bolesława Prusa w Serocku. Zakres opracowania
obejmuje budowę jezdni wraz z ciągiem pieszym i odwodnieniem na odcinku od ulicy
Traugutta do zwężenia pasa drogowego na
wysokości ostatniej posesji (odcinek około
320 m), oraz przedłużenie chodnika aż do ul.
Picassa wraz z projektem oświetlenia wzdłuż
tego chodnika.
Termin zakończenia prac związanych
z opracowywaniem dokumentacji wyznaczono na dzień 31.01.2014 r.
Budowa ulicy Głównej w Stasim Lesie
W dniu 25.10.2013 r. podpisano umowę
na opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej przebudowy ulicy Głównej w Stasim Lesie na odcinku 430 m począwszy od
włączenia w drogę serwisową oraz na odcinku
od skrzyżowania z ul. Słoneczną w kierunku
ul. Prostej włącznie z przebudową skrzyżowania ulic Głównej, Prostej i Radziwiłłów. Opra-
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cowana koncepcja zakłada budowę jezdni
o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m,
jednostronny chodnik o szerokości 2 m oraz
system odwodnienia. W rejonie skrzyżowania z ulicą Prostą przewidziano zlokalizowanie zbiornika retencyjnego, umożliwiającego
odwodnienie rejonu skrzyżowania.
Budowa chodnika przy ul. Pułtuskiej
w Serocku
W ubiegłym roku zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika w ciągu ul. Pułtuskiej
w Serocku na odcinku od ul. Zielonej do ul.
Pogodnej.
Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika po zachodniej stronie pasa
drogowego ul. Pułtuskiej, budowę obustronnych zjazdów indywidualnych oraz zatoki
autobusowej i rowów odwadniających. Dokumentacja projektowa przewiduje również remont istniejącego chodnika zlokalizowanego
po wschodniej stronie ul. Pułtuskiej.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

REFERAT GOSPODARKI
GRUNTAMI I PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

Koniec roku to czas podsumowań i rozliczenia zadań stawianych do realizacji Referatowi Gospodarki Gruntami i Planowania
Przestrzennego.
Miniony, 2013 rok, upłynął pod znakiem
prac planistycznych nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Serock oraz porządkowania stanów
prawnych gruntów stanowiących drogi powszechnego korzystania.
Rozpoczęte w drugiej połowie 2010 roku
prace planistyczne zaowocowały uchwaleniem w 2013 roku następujących planów:
sekcja F1 (Jadwisin) – wejście w życie
z dniem 15.07.2013 r.
obszar C (m. Serock obręby 13, 14, 15) wejście w życie z dniem 17.06.2013 r.
obręb 20 (m. Serock) - wejście w życie
z dniem 17.10.2013 r.
W 2014 roku planuje się ostatecznie zakończyć prace nad planami, których stan zaawansowania uzależniony jest od wielu czynników, stąd też różne terminy ich uchwalania.
W 2014 roku planuje się uchwalenie planu dla pozostałych sekcji i obszarów:
miasto
• obszar D (obręby 16, 17, 18, 19) - zgłoszenie projektu planu pod obrady Rady Miejskiej w styczniu 2014 r.
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• obszar A (obręby 01, 02, 03, 04, 05, 10,
11, 12) - zgłoszenie projektu planu pod obrady Rady Miejskiej w lutym 2014 r.
• obszar B (obręby 06, 07, 08, 09) – oczekujemy na ponowne uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków i RZGW, planowane
wyłożenie projektu planu kwiecień-maj,
planowane uchwalenie planu wrzesień / październik 2014 r.
gmina
• sekcja A (Zalesie Borowe, Zabłocie,
Święcienica, Guty) – planowane wyłożenie do
publicznego wglądu początek lutego 2014 r.,
planowane uchwalenie planu maj/ czerwiec
2014 r.
• sekcja B (Dębe, Ludwinowo Dębskie,
Stanisławowo, Bolesławowo) – oczekujemy
na zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele budowlane, planowane uchwalenie planu IV kwartał 2014 r.
• sekcja C (Jachranka, Izbica, Dosin, Skubianka) – wyłożenie planu do dyskusji publicznej 8 stycznia 2014 r., składanie uwag do
7 lutego 2014 r., planowane uchwalenie planu
luty / marzec 2014 r.
• sekcja C1 (Borowa Góra) – opracowywany wniosek na zmianę przeznaczenia
gruntów leśnych, planowane uchwalenie planu IV kwartał 2014 r.
• sekcja D (Wola Kiełpińska, Szadki,
Wola Smolana) - opracowywany wniosek na
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, planowane uchwalenie planu IV kwartał 2014 r.
• sekcja E (Stasi Las, Karolino, Marynino,
Ludwinowi Zegrzyńskie, Dębinki) - projekt
planu przygotowywany do zaopiniowania
przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w styczniu 2014 r., planowane
uchwalenie planu IV kwartał 2014 r.
• sekcja G (Wierzbica) opracowywany
wniosek na zmianę przeznaczenia gruntów
leśnych, planowane uchwalenie planu IV
kwartał 2014 r.
• sekcja H (Łacha, Gąsiorowo, Kania
Polska, Kania Nowa) - projekt planu przygotowywany do zaopiniowania przez Gminną
Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną
w lutym 2014 r., planowane uchwalenie planu
IV kwartał 2014 r.
• sekcja H1 (Nowa Wieś) – opracowywany wniosek na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, planowane uchwalenie planu IV
kwartał 2014 r.
Wychodząc naprzeciw społecznym
potrzebom mieszkańców, podjęte zostały
działania zmierzające do uregulowania na
rzecz gminy praw własności w odniesieniu

do dróg wchodzących w skład kompleksu
leśnego będącego własnością lasów państwowych. Problem dotyczy osób korzystających z dróg leśnych i nieposiadających
prawnego zabezpieczenia dojazdu do swoich posesji. Aby umożliwić mieszkańcom
korzystanie z tych dróg bez obawy na ograniczenia jakie nałożone zostały na użytkowników dróg leśnych, w 2013 r. gmina
złożyła do Sądu Rejonowego w Legionowie
wnioski o nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia dróg leśnych: zlokalizowanych w Woli Smolanej i w Szadkach (droga
łącząca wieś z drogą wojewódzką nr 622)
oraz drogi w Gutach i w Izbicy (obie drogi
na granicy lasu). W 2013 r. udało się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie sądu o zasiedzenie na rzecz gminy drogi w Gutach,
odnośnie pozostałych wniosków sprawy
będą kontynuowane przez sąd w 2014 r.
W minionym roku udało się również uregulować na rzecz gminy dwie drogi w Wierzbicy, zajęte aktualnie pod obwodnicę, za
które gmina uzyska odszkodowanie oraz pozyskanie od Starosty Legionowskiego drogi
do szkoły w Zegrzu – akt notarialny podpisano 30 grudnia 2013 r.
Odrębnym wyzwaniem dla gminy było
rozwiązywanie problemów społecznych
poprzez przejmowanie przez gminę dróg
prywatnych wydzielanych jako drogi dojazdowe do nowo budowanych osiedli mieszkaniowych. Drogi te stanowią współwłasność
osób ﬁzycznych, których ilość uniemożliwia
racjonalne nimi zarządzanie. W minionym
roku podjęto działania przejęcia przez gminę dróg w Jadwisinie: ul. Książęcej (33 właścicieli) oraz ul. Dojazdowej i ul. Okrężnej
(58 właścicieli). Dotychczas gmina nabyła
udziały w wysokości 48% ul. Książęcej oraz
94 % udziałów ul. Dojazdowej i ul. Okrężnej.
W styczniu 2014 r. planuje się nabycie 42%
udziałów ul. Książęcej, w stosunku do pozostałych osób gmina ponownie podejmie działania przejęcia udziałów.
W 2013 roku pozytywnie zakończyły się
także działania gminy w sprawie pozyskania
od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Radzikowie gruntu pod alternatywną drogę zapewniającej bezpieczne dojście do szkoły
w Zegrzu. Droga o szerokości 8 m powstanie
na odcinku o długości około 750 m i będzie
stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej
w Jadwisinie, a następnie poprzez grunty
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Radzikowie i teren będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej zabezpieczy
dostęp do ulicy Juzistek w Zegrzu w rejonie
pomiędzy ogródkami działkowymi a strzelnicą. Powstanie nowej drogi pozwoli jedno-

cześnie na przedłużenie istniejącej ścieżki dydaktyczno-krajoznawczej biegnącej wzdłuż
brzegu Jeziora Zegrzyńskiego od miejscowości Wierzbica poprzez Serock i Jadwisin aż do
Zegrza.
Mimo niepokojących informacji dotyczących zastoju na rynku nieruchomości odnotowaliśmy pozytywne sygnały dotyczące
obrotu nieruchomościami wyrazem czego
jest wydanie ok.381 wypisów z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
potrzeb zawarcia umów notarialnych oraz ok.
180 wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb inwestycyjnych. Ponadto wydano 53 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości
co jest dobrym prognostykiem dla rozwoju
gminy w zakresie przyszłych inwestycji.
Jednym z ważnych zadań z jakimi zmierzył się referat było przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprostowanie udziałów
w nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej w Jachrance 75, wadliwie ustalonych
przy sprzedaży przez ZNP pierwszych lokali
mieszkalnych. Korekta udziałów dokonana
na skutek uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej
podjętej w obecności notariusza spowodowała, że gmina ostatecznie posiada 1% udziałów
w nieruchomości zamiast 20,37%.
W 2013 r. zakończono ostatecznie negocjacje w sprawie zakupu budynku przy
ul.Kościuszki 15 w Serocku, w którym zlokalizowany był bank. Po żmudnych i długich
negocjacjach udało się wynegocjować cenę
zakupu w wysokości 1.200.000 zł (wstępna oferta sprzedaży wynosiła 2.200.000 zł)
z możliwością jej rozłożenia na cztery roczne raty po 300.000 zł każda, począwszy od
30.06.2013 r. Zakupiony przez gminę budynek aktualnie spełnia funkcje budynku
administracyjno-biurowego i po niewielkich pracach modernizacyjnych zaspokoił
potrzeby lokalowe Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki Publicznej. Koncentracja
wszystkich jednostek w jednym miejscu
umożliwi interesantom łatwiejszy dostęp
do realizowanych zadań i przyczyni się do
poprawy komunikacji na poziomie urząd
– mieszkańcy.
W ramach zadań realizowanych przez
referat prowadzone zostały działania w zakresie nazewnictwa dróg i ustalania numeracji porządkowej nieruchomości. Nazwa ulicy spełnia funkcje zabezpieczenia
porządku publicznego, bezpieczeństwa,
ochrony życia i zdrowia ludzkiego umożliwia ponadto jej szybką identyfikacje, na
dojazd policji, pogotowia ratunkowego czy
straży pożarnej

W 2013 r. na terenie gminy Serock nadano
13 nazw ulicom oraz jedną nazwę dla boiska:
w mieście:
1. ul. Jana Kochanowskiego,
2. ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza,
3. ul. Franciszka Marii Lanciego,
4. ul. Sielankowa,
5. ul. Współczesna
w gminie:
Dosin - ul. Nagietkowa, ul. Liliowa,
Jachranka - ul. Nad Zalewem, ul. Słoneczny Zakątek,
Marynino - ul. Skowronkowa,
Ludwinowo Zegrzyńskie - ul. Platynowa,
Gąsiorowo - ul. Dolna,
Stasi Las - ul. Pałacowa.
Nowa Wieś: - boisko „Sokolik”
Z uwagi na publiczną rolę, jaką spełnia
nazwa ulicy, w roku 2014 r. referat podejmie
działania zachęcające mieszkańców do występowania z wnioskami o nadanie nazw ulicom, dotychczas nienazwanych.
Referat Gospodarki
Gruntami i Planowania Przestrzennego

rząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
W ramach programu kontynuowano akcję
pn. “Pies czeka na człowieka”, w wyniku której blisko 30 bezdomnych piesków udało się
przekazać do adpopcji, a także rozpoczęto
realizację darmowego chipowania oraz sterylizowania i kastrowania zwierząt domowych
w naszej gminie.
3. W ubiegłym roku, już po raz czwarty
udało się nam pozyskać fundusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż, odbiór, transport i utylizację azbestu. Dzięki dotacji unieszkodliwiono łącznie
blisko 135 ton wyrobów zawierających azbest,
pochodzących z 54 nieruchomości.

REFERAT
OCHRONY ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Najważniejsze wydarzenia zrealizowane
w 2013 roku:
1. Pierwsza połowa roku to intensywne
przygotowania do wdrożenia nowego modelu
gospodarki odpadami w naszej gminie, który zaczął funkcjonować z dniem 1 lipca 2013
roku. Rozstrzygnięty został przetarg na odbieranie odpadów komunalncyh a także przygotowane zostały a następnie podjęte, przez Radę
Miejską w Serocku, uchwały niezbędne do
wdrożenia systemu. Pod koniec kwietnia zorganizowane zostało w ramach obchodów Dnia
Ziemi stoisko edukacyjne, które miało na celu
podniesienie świadomości ekologicznej wśród
dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Miasta
i Gminy Serock, propagowanie idei recyklingu
i właściwego postępowania z elektro-odpadami. W stoisku przeprowadzane były konkursy
ekologiczne, a każdy kto wziął udział w konkursie otrzymywał ekoupominek, np. komplet
kredek ekologicznych, czy ekologiczną torbę
na zakupy. Ekoupominki mogły odebrać także
osoby, które przyniosły do stoiska zużyte baterie nakrętki od butelek plastikowych. Dodatkowo osoby, które dostarczyły zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny mogły w stoisku
odebrać sadzonki drzew i krzewów.
2. Kolejną istotną sprawą była realizacja
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-

4. W 2013 roku przeprowadzona została
rewitalizacja ścieżki dydaktycznej krajoznawczo - turystyczna Serock – Jadwisin, dzięki
której ścieżka nabrała “nowego charakteru”.
Na trasie ścieżki znalazło się 11 tablic dydyaktycznych przybliżających walory przyrodnicze Jeziora Zegrzyńskiego, Rezerwatu
Jadwisin i Rezerwatu Wąwóz Szaniawskiego
a także z myślą o najmłodszych ustawione
zostały 2 gry terenowe, których zadaniem jest
uatrakcyjnienie pobytu na ścieżce i poprzez
zabawę wzbogacenie wiedzy o faunie i ﬂorze.
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drzew, a także poprawę ich wyglądu. Istotnym
aspektem przeprowadzonej pielęgnacji drzew
było również zwiększenie bezpieczeństwa osób
przebywających w sąsiedztwie pomników, ponieważ suche gałęzie i konary drzew pomnikowych, na których od wielu lat nie były przeprowadzane zabiegi pielęgnacyjne, stwarzały
ryzyko samoistnego obłamywania się, nie tylko
w ekstremalnych, ale również w normalnych
warunkach pogodowych. Pielęgnacją zostały
objęte 33 pomnikowe drzewa najpilniej potrzebujące pomocy: 11 drzew z miejscowości
Zegrze, 5 drzew z miejscowości Karolino, po
4 drzewa z miejscowości Wola Kiełpińska, Serock, Dębe, po 2 drzewa z miejscowości Jadwisin i Łacha oraz 1 drzewo z miejscowości Kania
Nowa. Prace zostały przeprowadzone z wykorzystaniem technik alpinistycznych.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

5. W pierwszej połowie 2013 roku przeprowadzone i podsumowane zostały 3 konkursy
ekologiczne „Listy dla Ziemi” – konkurs współorganizowany z Fundacją ARKA, adresowany do
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
„Jestem EKO” – konkurs adresowany do uczniów
szkół gimnazjalnych oraz „Dziecięce rady na odpady” – konkurs adresowany do uczniów szkół
podstawowych. Łącznie w konkursach wzięło
udział blisko 300 uczniów, spośród których wyłonione duże grono bo aż 78 osób, które zostały
laureatami lub zdobyły wyróżnienia w konkursach. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami turystyczno – sportowymi
(namioty, plecak, śpiwory, piłki, zestawy do gry
w badmintona), natomiast wyróżnieni dyplomami i eko – upominkami.
6. Również w pierwszej połowie 2013
roku, jako gmina wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie promującym dobre praktyki selektywnej zbiórki i zagospodarowania
odpadów komunalnych, organizowanym
przez Fundację Promocji Gmin Polskich we
współpracy z Serwisem Samorządowym PAP.
Gmina Miasto i Gmina Serock znalazła się
w gronie 21 laureatów, wyłonionych spośród
160 gmin, biorących udział w konkursie.
7. W 2013 roku przeprowadzna została
pielęgnacja 33 pomników przyrody. Zadanie
przeprowadzone zostało przy udziale środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przeprowadzona pielęgnacja pomnikowych drzew
miała na celu poprawę stanu zdrowotnego

STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU

wolenie z uczestnictwa i wskazywano na wyczerpujący zakres szkolenia.
Informacje o kursach propagowano na
stronie internetowej urzędu.
W ubiegłym roku Straż Miejska w Serocku
propagowała także idee pod hasłem „Dobrze
Cię widzieć w mieście Serock” i rozdawała
wśród dzieci elementy odblaskowe. Ponadto
funkcjonariusze realizowali działania prewencyjne „Bezpieczna droga do szkoły”. Zabezpieczanie przejść dla pieszych w okolicy
szkół miało na celu poznanie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo
– skutkowego, poznanie podstawowych zasad
ruchu drogowego przez dzieci oraz młodzież.
Założone cele zostały zrealizowane, przyczyniono się do poprawy stanu bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych w rejonie szkół.
Straż Miejska w Serocku wspólnie z miejscowym Komisariatem Policji prowadziły
działania prewencyjne utrzymując w tym
zakresie ścisłą współpracę z organizatorami wypoczynku letniego i opiekunami grup
dzieci młodzieży. W okresie wakacyjnym monitorowano wypoczywające grupy młodzieży
w miejscu zakwaterowania i podczas imprez
towarzyszących tj. zabaw i ognisk, kontrolowano również strzeżone kąpielisko miejskie,
które było nadzorowane poprzez WOPR .
Podejmowano działania zapewniające ład
i porządek publiczny podczas przedsięwzięć
odbywających się na terenie miasta Serock
i okolicznych sołectw mieszczących się w granicach administracyjnych gminy.
W przeszłości w ramach programu „Razem Bezpieczniej” i projektu pod tytułem
„Bez¬pieczny Serock” – powstał system monitoringu, który sprawdza się w praktyce,
a dzięki jego rozbudowie mieszkańcy i goście
przebywający na terenie Serocka oraz dzieci
i młodzież wypoczywająca w czasie wakacji,
czują się bezpieczniej. Dzięki całodobowemu
monitorowaniu ulic, placów zabaw, okolic
szkół i plaży ujawniono sprawców kradzieży
obrazów z letniej wystawy fotograﬁcznej na
molo. Monitoring umożliwił także odnalezienie kierujących, którzy oddalili się z miejsca kolizji drogowych oraz sprawców czynów
chuligańskich na terenie miasta. Zapis z kamer
pozwolił na przekazanie informacji do Komisariatu Policji w Serocku o sprawcach, którzy
za swoje czyny odpowiedzieli przed wymiarem
sprawiedliwości.
Realizowanie wspólnych patroli strażników z policjantami miało na celu zwiększenia
ilości służb odpowiedzialnych za ład i porządek publiczny oraz poczucia bezpieczeństwa
lokalnej i napływowej społeczności.
Straż Miejska w Serocku
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Straż Miejska w Serocku została powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy
Serock nr 1/92 z dnia 14 września 1992 r. na
mocy Uchwały Rady Miejskiej w Serocku nr
154 (XXIV) 92 z dnia 9 września 1992 r. Swoją
działalność rozpoczęła dnia 1 stycznia 1993 r.
jako referat Urzędu Miasta i Gminy w Serocku
i obecnie posiada 8 etatów. Zadania nasze uregulowane są przede wszystkim w Ustawie z dnia
29 września 1997 roku o strażach gminnych.
W roku 2013 roku pilotażowo Straż Miejska przeprowadziła szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ramach kursu podstawowego,
w którym wzięło udział 12 osób i kursu pediatrycznego, gdzie uczestniczyło 15 osób.
Kursy kończyły się testem wiedzy oraz ankietą.
Ankietowani wskazali potrzebę uzupełnienia wiadomości w tym zakresie oraz nabycia
umiejętności praktycznych. Niektórzy jako powód uczestniczenia podawali chęć pozbycia się
uczucia lęku i niepewności w sytuacjach wynikających z konieczności udzielenia pomocy.
Kursy zostały ocenione jako bardzo dobrze przygotowane, wykazywano duże zado-

Mikołaj w Skubiance
Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym Stowarzyszenie Miłośników Skubianki
gościło przyjaciół z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.
Po serdecznym powitaniu, aby wprowadzić się w świąteczny nastrój i godnie przywitać Świętego Mikołaja, zaczęliśmy śpiewać
kolędy i pastorałki. Mikołaj najwyraźniej
usłyszał nasze kolędowanie, gdyż wkrótce
przybył z workiem pełnym prezentów. Okazało się jednak, że wspólne śpiewanie to za
mało i aby otrzymać podarunek trzeba było
już indywidualnie powiedzieć wierszyk, zaśpiewać piosenkę czy w inny sposób przekonać Mikołaja, że się na prezent zasługuje. A że
kreatywności nie brakowało - było przy tym
dużo radości i śmiechu. Nie obyło się oczy-

Po trzech wspólnie spędzonych dniach żal
było się rozstawać, mamy jednakże nadzieję
niebawem znów się zobaczyć.
Beata Bieniek

wiście bez wspólnego zdjęcia z Mikołajem
i mamy nadzieję, że nasz dostojny gość będzie miło wspominał ten wieczór i będzie nas
chętnie odwiedzał w kolejnych latach.
Ważnym tegorocznym akcentem było
wspólne śpiewanie kolęd także poza siedzibą SMS - w kościele w Woli Kiełpińskiej oraz
w legionowskim ratuszu podczas spotkania
poświęconego osobom niepełnosprawnym.

Wigiljne i świąteczne smaki w Powiatowym
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

23 stycznia 2014 roku w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
odbył się międzyszkolny konkurs gastronomiczny „Tradycje bożonarodzeniowe w potrawach kuchni Mazowsza. Wybór potrawy regionalnej - Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń,
w tym – co w głowie i co na stole.”
Tego dnia w szkole już od rana w powietrzu unosiły się smakowite zapachy wigilijnych i świątecznych potraw. Można było
wyczuć atmosferę wyczekiwania, delikatnego
napięcia. Wokół stołów poszczególnych drużyn trwała krzątanina - jeszcze tylko ostatnie
poprawki, dekoracje stołu, wyeksponowanie
potraw, wygładzenie śnieżnobiałych obrusów
i można było już przystąpić do rywalizacji.
W konkursie wzięli udział uczniowie
z sześciu szkół gimnazjalnych: Publicznego
Gimnazjum w Dzierżeninie, Powiatowego
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Le-

gionowie, uczniowie Gimnazjów nr 3, nr 4
oraz nr 5 z Legionowa. Gminę Serock reprezentowało Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku. Do konkursu przystąpiło
aż 9 drużyn, które przygotowały potrawy
w trzech kategoriach: przystawka, danie ciepłe i deser.
W jury zasiadło 7 osób: Janusz Kubicki
– członek zarządu Powiatu Legionowskiego,
Dorota Łyszkowska – skarbnik Powiatu Legionowskiego, Sylwia Rybkowska i Izabela
Lis – Hotel Narvil, Anna Socha – Kierownik
Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta i Gminy w Serocku, Henryka Maziarz-Owczarczyk – nauczyciel Powiatowego
Zesp. Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
oraz przewodniczący jury Dariusz Łapiński.Hotel Exploris.
Punkty w konkursie były przyznawane
za wygląd i smakowitość potraw, liczyła się
również ogólna prezentacja szkoły oraz informacja o potrawach, którą drużyny przekazały w postaci prezentacji. Na uwagę zasługuje
wysoki poziom zorganizowanego konkursu,
różnorodność potraw, przygotowanych przez
uczestników i ogromne zaangażowanie młodych adeptów sztuki kulinarnej.
Po długiej naradzie i podliczeniu punktów jury wyłoniło najlepsze trzy drużyny:
I miejsce zajęła drużyna nr II z gimnazjum nr 4 w Legionowie, II miejsce należało
do zespołu z Gimnazjum im. Romualda Trau-

gutta w Serocku, III miejscem w konkursie
cieszyli się uczniowie z Powiatowego Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych z Legionowa.
Na podstawie liczby uzyskanych punktów
jury wybrało też najsmaczniejszą potrawę w każdej z trzech kategorii. W kategorii przystawka
była to kutia przygotowana przez drużynę z Gimnazjum nr 3 w Legionowie, najlepszym daniem
ciepłym okazała się gęś i kopytka z mixem sałat
– przygotowana przez zespół z gimnazjum w Serocku, na deser najbardziej smakował jurorom
sernik, który upiekli uczniowie z Gimnazjum
w Dzierżeninie.
Na zakończenie konkursu wszystkim
uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe, hotele Narvil i Exploris.
Miejmy nadzieję, że międzyszkolny konkurs gastronomiczny wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.
Anna Socha
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Po obwitych w tradycyjne potrawy świętach Bożego Narodzenia przyda nam się trochę nietypowych smaków. Coś nowego dla
smakoszy z wymaganiami. Młodzieżowy System Gotowania podróżuje po najskrytszy zakamarkach książek kulinarnych. Proponujemy
coś lekkiego lecz sycącego Rolada z wędzonym
łososiem to coś co zachwyci każdego.

SKŁADNIKI:

• 1 opakowanie mrożonego szpinaku
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżka mąki
• 1 łyżka masła
• 4 jajka

• 2 serki Almette + 4 ząbki czosnku
• łosoś wędzony
Na patelni podsmażamy szpinak na maśle przeciskamy czosnek dodajemy
sól i pieprz. Szpinak odsączamy przez sitko
i schładzamy. Żółtka dodajemy do szpinaku
a białka ubijamy na szybko. Ubite białka dodajemy powoli i delikatnie do szpinaku. Usypujemy przesianą mąkę i mieszamy następnie
wylewamy na duża blachę wyłożona papierem
pieczemy 15 min w 190 stopniach. Na przestygnięty placek ze szpinaku wykładamy serkiem
i układamy łososia tak aby pokryć całość. Zwijamy w roladę i zwijamy ściśle w foli. Wkładamy do lodówki na kilka godzin.
WYKONANIE:

Projekt „MSG – Młodzieżowy System Gotowania” prowadzi Fundacja IDEA Rozwoju
w ramach programu Równać Szanse 2013 ze
środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
Kamila Borówka, Kaja Felczak

Konfucjusz

Ta myśl Konfucjusza powinna przyświecać gimnazjalistom dokonującym wyboru
szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu. Młody człowiek nie wie jeszcze, czym tak
naprawdę chce się zajmować w przyszłości.
Aby pomóc w podjęciu jakże ważnej decyzji,
proponuję zapoznanie się z doświadczeniami
tych, którzy ten problem mają już za sobą.
Mowa o uczniach Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, którzy kształcą się w różnych zawodach i mają
świadomość tego, że w dzisiejszym świecie
wiedza i praktyczne umiejętności to kapitał,
z którym można wejść na rynek pracy.
Czy warto zatem wybrać PZSP w Serocku? Tę wątpliwość powinny rozwiać wypowiedzi uczniów i absolwentów naszej szkoły.
„Warto uczyć się w PZSP w Serocku, ponieważ ta szkoła jest w stanie spełnić oczekiwania
każdego kandydata. Szeroki, dostosowany do
potrzeb i zainteresowań uczniów wybór kierunków kształcenia umożliwia rozwijanie
zainteresowań i zdolności uczniów. W naszej
szkole działają liczne koła zainteresowań:
sportowe, teatralne, dziennikarskie; można

22

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

także liczyć na zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie uzupełniają swoją wiedzę. Dla
maturzystów prowadzone są fakultety, podczas
których można powtórzyć materiał niezbędny
do egzaminu maturalnego. W szkole panuje
przyjazna atmosfera.” – Marta, kl. III LP zi
„Dlaczego PZSP Serock”?
- bo mamy piękną halę sportową
- bo obiady w bufecie są fantastyczne
- bo mamy szansę przygotować się dobrze
do matury
- bo jest dużo dodatkowych zajęć
- bo nauczyciele potraﬁą z nami współpracować
- bo mamy możliwość rozwijania swoich
zainteresowań
- bo jest świetna atmosfera
- bo za dobre wyniki w nauce można otrzymać stypendium
Polecam tę szkołę, ponieważ, mimo wielu
nie zawsze pozytywnych opinii, jest ona przyjazna i można się w niej wiele nauczyć. - Jakub, kl. III LP zi
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
„Wybrałam kierunek technik żywienia i jestem bardzo zadowolona, ponieważ nauczyciele poważnie i profesjonalnie przygotowują nas
do pracy w gastronomii. Szkoła jest mała i pa-

Technikum Logistyczne
,,Wybierając szkołę średnią kierowałam
się opinią o kierunku, który mnie interesuje
i zapewnia dobrą przyszłość. Sugerowałam
się opinią o danej placówce. W szkole panuje
miła atmosfera. Nasi nauczyciele są bardzo
wymagający, ale wychodzi nam to na dobre.
Technik logistyk jest kierunkiem, który należy
do jednych z bardzo szybko się rozwijających.
Wybierając Naszą szkołę i kierunek nie pożałujesz.” – Piotr, kl. IV TL
Technikum Eksploatacji Portów i Terminali
„Ucząc się w Technikum Eksploatacji Portów i Terminali można zdobyć dwie kwaliﬁkacje: Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz Organizacja i prowadzenie prac
związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. Jestem zadowolony, że wybrałem
tę szkołę, ponieważ na lekcjach przedmiotów
zawodowych zdobywamy wiedzę teoretyczną

Klucz do zawodowej kariery
Wybierz sobie zawód,
który lubisz, a całe życie
nie będziesz musiał pracować.

i umiejętności praktyczne. Możemy przyjrzeć
się z bliska pracy, jaką wykonują pracownicy
na lotnisku, ponieważ odbywamy praktyki
w porcie lotniczym w Modlinie. Polecam moją
szkołę, gdyż naprawdę wiele się tu nauczyłem
i ta nauka jest dla mnie przyjemnością, a nie
karą, jak twierdzi wielu uczniów” – Mateusz,
kl. II TEPiT
W roku szkolnym 2014/2015 zostanie reaktywowane Liceum Ogólnokształcące. Mamy
nadzieję, że wyrażone wyżej opinie uczniów
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku zachęcą absolwentów gimnazjów do podjęcia nauki w naszej szkole.
Na zakończenie głos absolwentki:
Jestem absolwentką Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku i okres
nauki w tej szkole wspominam bardzo miło.
Nauczyciele potraﬁli wytłumaczyć omawiane
tematy, a sale były dobrze wyposażone. Organizowano wiele zajęć pozalekcyjnych, które
umożliwiały rozwijanie zainteresowań lub
nadrobienie zaległości w nauce. Dla klas maturalnych dodatkowo organizowano fakultety, które pomagały odpowiednio przygotować
się do egzaminów maturalnych, dzięki czemu można było dobrze je napisać, by potem
dostać się na wymarzony kierunek studiów.
Uczniowie angażowali się w pomoc potrzebującym przez udział w akcjach charytatywnych, takich jak np. „Góra grosza” i WOŚP.
Szkoła dała mi możliwość udziału w wie-

lu konkursach, w których można było wygrać
wiele atrakcyjnych nagród. Dzięki nauce w Serocku miałam możliwość wyjazdu do Krakowa
na szkołę letnią Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Poławiacze Pereł”. Spędzone tam dwa tygodnie
wspominam bardzo miło, nie tylko ze względu
na rzeczy, których się tam nauczyłam, ale też
ze względu na ludzi, których tam poznałam.
Mimo że poznaliśmy się ponad dwa lata temu
i mieszkamy w różnych częściach Polski do tej
pory utrzymujemy ze sobą kontakt.
Katarzyna Tokarska – Studentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Zainwestuj w swoją przyszłość i nie bój
się… Przyjdź do nas!!!
Opracowała: Ewa Kania-Nec

Hala sportowa w Serocku ponownie
żyje rozgrywkami piłki nożnej!
nuje tu niemal rodzinna atmosfera. Nauczyciele odpowiedzialnie podchodzą do swojej pracy
i przygotowują nas do matury i egzaminu
z przygotowania zawodowego. Poza tym mam
dobry dojazd do szkoły.” – Izabela, kl. III TŻ
Technikum Hotelarskie
„Polecam Technikum Hotelarskie ponieważ:
- praktyki zawodowe odbywają się w prestiżowych hotelach, np.: Narvil, Warszawianka, Mariot, Victoria,
- projekty unijne, np.: „Dobry start w zawodową przyszłość”, pozwalają doskonalić
umiejętności z Kuchni świata, barmańskie,
baristyczne, a także brać działał w wyjazdach
studyjnych do Zakopanego, Poznania, na Kaszuby,
- bufet szkolny zapewnia smaczne domowe
obiady.”- Tomek, kl. IV TH

Rozgrywki Halowej Ligi Serock w kolejnym roku dostarczają mieszkańcom gminy
Serock i okolicznych gmin wiele sportowych
emocji. Mecze rozgrywane są w hali PZSP
w Serocku podobnie jak w poprzedniej edycji ligi – w niedzielne popołudnia. Obecny
sezon 2013/2014 został zainaugurowany
w dniu 24.11.2013 r. i do tej pory rozegrano
kilka kolejek. W lidze rywalizuje 9 drużyn,
które grają ze sobą systemem mecz i rewanż. OSiR zapewnia uczestnikom 18 meczów ligowych oraz turniej podsumowujący
zmagania ligowe. Drużyny w zdecydowanej
większości złożone są z mieszkańców naszej
gminy. Rozgrywki już tradycyjnie trwać będą
do końca marca. Obecnie liderem ligi jest
drużyna Alarmtech, drugie miejsce zajmuje
UKS Sokół Serock, a trzecie F.C. Weterani.
W klasyﬁkacji na króla strzelców ligi zdecydowanie prowadzi Adam Zych z Alarm-

tech, który do tej pory zdobył 36 bramek
w 7 meczach (dane na dzień 14.01.2014 r.).
Wszelkie informacje i aktualne statystyki

ligi można znaleźć na stronie internetowej:
www.ligaserock.futbolowo.pl.
OSiR
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