NUMER 1/145 STYCZEŃ 2015

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK

23. FINAŁ

Wielkiej Orkiestry Świąteczej Pomocy
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

1

czytaj str. 10-11

Oddali krew – cenny dar życia

21 stycznia 2015 roku zegrzyńscy żołnierze oddali krew – cenny dar życia. To pierwsza w tym roku akcja zorganizowana przez
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu (HDK PCK przy CSŁiI).
W tym potrzebnym przedsięwzięciu
uczestniczyli żołnierze i pracownicy wojska
zegrzyńskiego Centrum oraz stacjonujących
tutaj jednostek wojskowych. W akcję szczególnie zaangażowali się także elewi odbywający służbę przygotowawczą do Narodowych
Sił Rezerwowych (NSR). Łącznie 29 osób oddało 13 litrów tego życiodajnego płynu, który
zostanie przekazany do banku Wojskowego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie.
Krew jest ciągle potrzebna dla osób, które straciły własną w wyniku wypadku albo
zabiegu operacyjnego, z zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach i urazach. Potrzebują
ją także pacjenci z chorobami rozrostowymi
i nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii. Dla właśnie tych osób organizowane są
akcje honorowego oddawania krwi. Następne
takie szlachetne przedsięwzięcie w zegrzyńskim Centrum odbędzie się 10 lutego 2015
roku.
***
Działalność Klubu HDK przy CSŁiI
w 2014 roku – oddano ponad 263 litry krwi
W 2014 roku do Klubu Honorowych
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu należało 310 krwiodawców
(31.12.14 r. pozostało 191 aktywnych). Prezesem Klubu HDK przy CSŁiI jest Grzegorz
Foryszewski.
Wśród krwiodawców są żołnierze zawodowi oraz pracownicy wojska, w tym 20
kobiet, żołnierze służby przygotowawczej do
NSR, a także byli żołnierze. Klub HDK PCK
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jest klubem otwartym dla wszystkich chętnych oddających krew.
W dwóch punktach krwiodawstwa województwa mazowieckiego zorganizowane
zostało 19 zbiorowych akcji honorowego oddawania krwi, łącznie oddając 263 250 mililitrów krwi.
Klub współpracuje z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz
oddziałami terenowymi, fundacją Urszuli
Jaworskiej, Stowarzyszeniem Transplantacji
Serca Koło Warszawskie, jak również z innymi instytucjami i placówkami w Polsce. Ta
działalność wzbogaca funkcjonowanie tego
związku o nowe rozwiązania.
Przedstawiciele Klubu byli także reprezentantami województwa stołecznego na
XXVII Ogólnopolskim Rajdzie Samochodowym Honorowych Dawców Krwi – Sława
2014.
Klub pod względem ilości oddanej krwi
klasyﬁkował się na drugim miejscu wśród
jednostek wojskowych rejonu leczniczego
Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. W dowód uznania
za działalność czerwonokrzyską w 2014 r.
krwiodawcom przyznano m.in.: 1 Odznakę OH PCK, 2 Odznaki Z HDK I stopnia,
4 Odznaki Z HDK II stopnia oraz 11 Odznak
Z HDK III stopnia.
Do wyróżniających się krwiodawców
i rekordzistów w ilości oddanej krwi należą: Tadeusz Kowalewski - (oddał 125 litrów
krwi), Adam Bednarz - 53, Rafał Dzbański - 23,
Grzegorz Foryszewski - 44, Michał Głogow-

ski - 21, Robert Kowalewski - 27, Marek
Olszewski - 23, Mirosław Posłuszny - 30,
Marek Świderski - 22 oraz Wiesław Wesołowski - 34.
W propagowaniu idei czerwonokrzyskiej,
honorowym oddawaniu krwi Klub nieocenioną pomoc otrzymuje od Komendanta
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
pułkownika Ireneusza Fury, Komendanta
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
pułkownika Rafała Smuszkiewicza, Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Wojskowego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie podpułkownika dr Dariusza
Blinowskiego, Fundacji Urszuli Jaworskiej
oraz coraz szerszej rzeszy ludzi dobrej woli
powiatu, a także sponsorów do których od
wielu lat należy Urząd Miasta i Gminy w Serocku.
Zarząd Klubu, gorąco dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięć naszego środowiska. Ma nadzieję na dalszą tak
dobrą współpracę ze wszystkimi osobami,
środowiskami, instytucjami i stowarzyszeniami, którym bliskie są dobro i szlachetność
drugiego człowieka.
Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

Za nami styczeń, miesiąc podsumowań i planów na cały rok. Przekazujemy Państwu
podziękowania od burmistrza za wspólny rok 2014, zgodnie z zapowiedzią publikujemy
pierwsze podsumowania pracy referatów UMiG w Serocku i przedstawiamy budżet na
2015 rok.
Zapraszamy mieszkańców do zameldowania się w gminie Serock i do rozliczania podatku PIT w Urzędzie Skarbowym w Legionowie zgodnie z miejscem zamieszkania - dzięki temu przyczynicie się Państwo do poprawy jakości życia i rozwoju naszej gminy.
Zapraszamy też pary z 50-letnim stażem małżeńskim do składania wniosków oprzyznanie okolicznościowego medalu, rolników do składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, a tych, którzy chcą usunąć pokrycie dachowe z eternitu do składaniawniosków
o dotację na demontaż lub odbiór wyrobów zawierających azbest.
W styczniowym numerze informatora nie może zabraknąć relacji ze sztabów XXIII
edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jadwisinie i Serocku oraz VII Festiwalu
Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza”.W lubianym przez czytelników Miejscowniku przeczytamy o „Naszym Miasteczku” i braciach Grosbardach, żydowskich artystach
pochodzących z Serocka - przywołujemy ten temat w związku z 70 rocznicą wyzwolenia
obozu zagłady Auschwitz – Birkenau.
Dzięki uprzejmości 8 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego, stacjonującego zwykle w Borowej Górze, przeniesiemy się pod Austerlitz. Przeczytamy też o tym, jak seroccy
uczniowie spędzali ferie, o 10-leciu istnienia Klubu Aktywnego Seniora w Serocku oraz
efektach działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy CSŁiI w Zegrzu.
Na zakończenie zwracamy Państwa uwagę na zmiany dotyczące tras, kursów i opłat
za bilety miesięczne w Lokalnej Komunikacji Autobusowej, które wchodzą w życie już od
2 lutego 2015 r.
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Ilość oddanej krwi przez krwiodawców Klubu HDK PCK przy CSŁiI
Okres oddania
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
RAZEM

Wojskowa stacja
krwiodawstwa
42
56
40
25
43
39
73
53
40
18
30
61
520

18 900
25 200
18 000
11 250
19 350
17 550
32 850
23 850
18 000
8 100
13 500
26 550
233 100

Cywilna stacja
krwiodawstwa
6
3
3
1
0
0
1
40
1
1
7
2
65

2 700
1 350
1 350
450
0
0
450
18 000
450
450
3 150
900
29 250

Suma oddanej krwi
w ml
48
59
43
26
43
39
74
93
41
19
37
63
585

21 600
26 550
19 350
11 700
19 350
17 550
34 200
41 850
18 450
8 550
16 650
27 450
263 250

„INFORMATOR GMINY SEROCK”
Miesięcznik Urzędu Miasta i Gminy Serock

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.
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i redagowania nadesłanych tekstów.
Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Skład i druk MERITUM Bożena Zimmermann,
tel./fax 52 379 80 94,
e-mail: meritum@by.home.pl
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Aktualności
SPOTKANIA KLUBU
AKTYWNEGO SENIORA
W OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ
Uprzejmie informujemy, że spotkania
członków Klubu Aktywnego Seniora odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Serocku przy ul. Kościuszki 15, pok. Nr 3,
według harmonogramu spotkań:

miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

dzień
8
5
5
9
7
3
8
5
10

dzień
22
17
27
23
28
25
30
20
24
29
26
17

godzina
17.00
17.00
17.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00
17.00
17.00

CZEKAMY
NA WASZE POMYSŁY!
Już wkrótce Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Serock zmieni swoją siedzibę. Książki będziemy wypożyczać na parterze budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 15.
Miejsce po dawnej bibliotece zostanie
wyremontowane i odnowione. Czekamy na
Państwa pomysły, dotyczące sposobu zagospodarowania pomieszczeń dawnej biblioteki, o powierzchni 135 m2 pod adresem
ul. Kościuszki 8. Należy zwrócić uwagę, że

Budżet na 2015 rok przyjęty!

ze względu na usytuowanie tego miejsca
(wspólnota mieszkaniowa) - proponowane
przez Państwa rozwiązania i pomysły nie
mogą być uciążliwe dla mieszkańców (hałas,
zapachy, itp.). Jeżeli macie ciekawe sugestie jak wykorzystać to miejsce, prosimy o przesłanie ich na adres mailowy promocja@serock.pl. Autorzy najciekawszych pomysłów
otrzymają nagrody – gadżety promocyjne
UMiG w Serocku.

ROCZNICA HISTORYCZNA
6 lutego 1989 r. w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Porozumienia między
opozycją solidarnościową a władzą, podpisane 5 kwietnia 1989 r., znacząco wpłynęły na upadek systemu komunistycznego
i przemiany polityczne nie tylko w Polsce,
ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej./dzieje.pl

OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI ZAPRASZA
Zachęcamy do zapoznania się na stronie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku www.
sport.serock.pl – z harmonogramami treningów drużyn piłki nożnej Sokół OSiR Serock,
harmonogramami zajęć sekcji rekreacyjnej
oraz ofertą na 90 minut rekreacji.

„NASZ TALENT”
Joanna Gorczyńska zajęła II miejsce
w konkursie Nasz Talent, który odbył się
17 stycznia 2015 r., od godz. 16.00, w Sali
Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona
w Wieliszewie. Serdecznie gratulujemy!
fot. www.wieliszew.pl.

CZEKAMY
NA ZGŁOSZENIA PAR,
KTÓRE W 2015 ROKU
BĘDĄ OBCHODZIĆ
ZŁOTE GODY
Osoby, które zawarły związek małżeński
(50 lat temu) w 1965 r. i w 2015 r. obchodzą
tzw. Złote Gody, mogą zostać odznaczone
medalem za długoletnie pożycie małżeńskie,
przyznawanym przez Prezydenta RP. Czekamy na Państwa zgłoszenia do końca lutego
2015 r. w serockim Urzędzie Stanu Cywilnego pokój nr. 2, tel. 22 782 88 32.
Urząd Stanu Cywilnego w Serocku

Podziękowania za wspólny rok
Początek roku zwykle skłania do podsumowań ostatnich dwunastu miesięcy i analizowania podjętych w tym czasie działań. Jest
też dobrym momentem na przekazanie wyrazów wdzięczności tym, których życzliwość
towarzyszyła nam w tym czasie.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom i sympatykom gminy Serock, którzy czynnie angażowali się w życie serockiego samorządu. Dziękuję za wszelkie wsparcie, słowa uznania
i konstruktywną krytykę. Za inicjatywy lokalne
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i Państwa udział w przedsięwzięciach gminnych.
Za wszystkie pytania przesłane przez formularz Pytań do burmistrza, dostarczone wnioski
i osobiste rozmowy, które pozwoliły mi, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz
jednostkom organizacyjnym, dostrzec problemy,
z jakimi się Państwo zmagają i określić Wasze
potrzeby. Wszystkie te działania są dobrym przykładem budowania społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swojego potencjału, gotowe do
jego wykorzystania. Społeczeństwa współodpo-

wiedzialnego za kreowanie miejsca zamieszkania, które będzie odpowiadało naszym
wspólnym potrzebom.
Wierzę, że nowy – 2015 rok – przyniesie
Państwu wiele pomyślności, sukcesów osobistych i zawodowych, a mnie i moim współpracownikom pozwoli cieszyć się Państwa
wsparciem w realizacji planów na najbliższe
dwanaście miesięcy.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

W dniu 22 grudnia 2014 r. Rada Miejska
w Serocku przyjęła budżet na 2015 rok przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy
Serock.
Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej
za uchwalenie planu i uznał go za ambitny,
stabilny i odpowiedzialny. Jest to budżet wynikający z konsultacji społecznych, 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 2015 został powiązany
z Wieloletnią Prognozą Finansową, co umożliwi zintegrowanie z wieloletnim działaniem
zawartym w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Serock.
Wysokość dochodów jak i wydatków, zawartych w budżecie jest szacunkowa, zmienia
się w ciągu roku. W praktyce budżet jest dokumentem elastycznym, w ciągu roku budżetowego, kilkakrotnie bowiem wprowadza się
korekty budżetowe.
Budżet na rok 2015 został stworzony
z myślą o nowej perspektywie unijnej 2014 –
2020, stąd też zabezpieczono środki na wkład
własny w przypadku uzyskania doﬁnansowań
na realizację projektów.
Dochody budżetu Miasta i Gminy Serock zaplanowano na poziomie 49.809.619 zł
i tworzą je:
- dochody własne, na które składają się
przede wszystkim podatki i opłaty lokalne
– 18.540.395 zł
- subwencja – 12.618.215 zł,
- PIT – 11.600.000 zł
- dochody majątkowe – 3.177.963 zł,
- dotacje celowe – 3.873.046 zł.

Warto wspomnieć, iż Rada Miejska w Serocku nie podniosła stawek podatkowych na
2015r., utrzymując je na poziomie roku 2013,
a jeśli chodzi o podatek rolny to został on
zmniejszony z kwoty 61,37 zł do kwoty 40 zł
za kwintal.
Wydatki budżetowe zaplanowano na poziomie 51.296.156,24 zł, tym:
- wydatki bieżące – 39.943.930,26 zł
- wydatki majątkowe – 11.352.225,98 zł.
Największe wydatki wg. klasyﬁkacji budżetowej zostaną przeznaczone na:
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 17.146.516 zł,
gospodarka
komunalna
–
8.076.773,60 zł,
- transport i łączność – 6.649.942 zł,
- zadania statutowe w ramach administracji publicznej – 5.766.489,21 zł,
- pomoc społeczna i ochrona zdrowia
– 4.944.345 zł,
- rolnictwo – 2.911.700 zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.730.500,89 zł.,
- gospodarka mieszkaniowa i działalność
usługowa – 1.224.780 zł.,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa – 947.500 zł.
Zaplanowano również środki na dalsze
działania związane z rozszerzeniem zakresu komunikacji lokalnej. Zabezpieczono
środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na
wymianę systemów grzewczych na systemy
proekologiczne na terenie gminy Miasto
i Gmina Serock.
Ponadto zabezpieczono 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 kwoty, ponad jedenaście milionów 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 budżetowym, 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 2015 r. zaplanowano przygotowanie
nowych przedsięwzięć, z których warto wymienić: projekt budowy centrum rekreacji
w Serocku, przy ul. Pułtuskiej, kontynuację rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w mieście i na terenie gminy, opracowanie
dokumentacji technicznej na przebudowę
systemu kanalizacyjnego w Zegrzu, projekt
łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, rozbudowę sieci wodociągowych na terenie gminy oraz modernizację dróg gminnych
wraz z budową oświetlenia drogowego. Są to
przedsięwzięcia wieloletnie mające charakter
majątkowy 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.

Nie czekaj! Pozbądź się azbestu!
Informujemy, że aby w bieżącym roku
skorzystać z dotacji na demontaż lub odbiór
wyrobów zawierających azbest, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20 lutego 2015 roku, kompletny wniosek.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny
jest na stronie internetowej www.serock.pl
w zakładce odbiór azbestu lub dla mieszkańca – ochrona środowiska, a także w Referacie
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
w pok. nr 11 lub pod nr tel. (22) 782-88-39
i (22) 782-88-40.
Wnioski złożone po ww. terminie, będą
możliwe do zrealizowania dopiero w 2016
roku.
Referat
Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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STOP korkom na DK61
Codzienne korki na ostatnim nieprzebudowanym odcinku drogi krajowej nr 61
są zmorą zarówno mieszkańców naszego powiatu, jak i kierowców przejeżdżających przez
nasze tereny. Obecnie trwają ogłoszone przez
ministerstwo konsultacje, od wyniku których
zależy, czy droga ta zostanie zmodernizowana.
Starosta Legionowski apeluje do mieszkańców powiatu legionowskiego o wzięcie udziału
w konsultacjach. Masowy napływ wniosków
dotyczących przebudowy naszego odcinka
drogi nr 61 może mieć kluczowy wpływ na
szanse jej realizacji. Sprawmy wspólnie, aby
korki zniknęły z krajowej trasy nr 61 na odcinku ul. Zegrzyńskiej w Legionowie.
Lekarstwem na często korkujący się, przebiegający przez Legionowo odcinek drogi
krajowej 61 (ul. Zegrzyńska) jest jego modernizacja polegająca przede wszystkim na poszerzeniu go z jednego do dwóch pasów ruchu.
O realizację tej inwestycji zabiega w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju starosta
Jan Grabiec. Konieczne jest jednak wsparcie
mieszkańców powiatu legionowskiego, bez
którego remont DK61 w Legionowie może się
nie znaleźć w ministerialnym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.
Na obecnym etapie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konsultacje
dotyczące Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 wraz z załączoną listą
drogowych przedsięwzięć priorytetowych,
które mogą zostać zrealizowane przy udziale

ﬁnansowych środków rządowych. Niestety
dokument ten nie uwzględnia konieczności
przebudowy najbardziej nas interesującej
drogi krajowej nr 61 na odcinku ul. Zegrzyńskiej w Legionowie. Obecne konsultacje mają
wykazać, jakie potrzeby mieszkańców są najpilniejsze. Liczba wniosków, które wpłyną do
ministerstwa, będzie ważną przesłanką do
ewentualnej weryﬁkacji listy inwestycji priorytetowych, czyli do zrealizowania w pierwszej kolejności. Mamy zatem realny wpływ na
to, czy i kiedy główna arteria naszego powiatu
zostanie udrożniona.
Starosta Jan Grabiec w imieniu samorządu
powiatowego złożył w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wniosek dotyczący pilnej potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 61
na odcinku z ul. Zegrzyńskiej w Legionowie.
Apeluje również do wszystkich mieszkańców
powiatu legionowskiego, przedsiębiorców i instytucji społecznych o wsparcie tych działań.
Aby były one skuteczne, należy wypełnić formularz konsultacyjny, dostępny na stronie:
http://www.mir.gov.pl/transport/infrastruktura_drogowa/program_budowy_drog_

krajowych/program20142023/strony/program_2014_2023.aspx
Mamy nadzieję, że nasz wspólny głos nie
pozostanie bez echa i skłoni twórców Programu do uwzględniania potrzeb mieszkańców
powiatu legionowskiego poprzez wpisanie
przedmiotowej inwestycji na listę podstawową przedsięwzięć priorytetowych.
Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 61
od wiaduktu do granic Legionowa, o długości
1635 m, uzyskała 31 stycznia 2012 r. zezwolenie
na realizację. Wojewoda Mazowiecki nadał tej
decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Szacowany koszt jego przebudowy to 90 mln
złotych. Z doświadczenia wynika jednak, że
rzeczywisty koszt przebudowy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego może być
nawet o 30% niższy. Przyjęte w projekcie rozwiązania komunikacyjne separujące ruch kołowy, pieszy i rowerowy oraz dostosowanie konstrukcyjne nawierzchni do dużego natężenia
ruchu nadają odcinkowi strategiczny charakter
komunikacyjny dla Miasta Legionowo i północno-wschodniej części Mazowsza (wzmożony ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 61).
Biorąc pod uwagę środki, jakie zostały
dotąd wydane na przebudowę drogi krajowej
nr 61 oraz jej ogromne znaczenie dla rozwoju
wielu gmin i powiatów, zarówno na Mazowszu, jak i na Podlasiu, również dla transportu
międzynarodowego, zwracamy się z prośbą
o głos poparcia.
źródło: powiat-legionowski.pl

wskazać właśnie tę gminę. Wystarczy wypełnić formularz ZAP-3 i wysłać pocztą,
złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym

w Legionowie lub przez internet. Przypominamy, że właściwe zeznania podatkowe
(PIT-36, PIT-37, itd.), należy złożyć w Urzę-

Zamelduj się - zostań mieszkańcem gminy Serock.
Razem możemy więcej
Od 1 stycznia 2015 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 2015 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 material-

ną, 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 atrakcyjne nagrody.
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

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego
za okres od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Pan Włodzimierz Piotraszewski obchodził 31 grudnia 2014 roku 100 urodziny. Z okazji tego niezwykłego
jubileuszu, do wielu życzeń i kwiatów przekazanych
przez rodzinę, znajomych, byłych współpracowników,
a nawet panią premier, dołączył burmistrz Serocka Sylwester Sokolnicki.
Szanownemu jubilatowi życzymy kolejnych lat
w świetnej kondycji, zdrowiu i pogodzie ducha
Redakcja

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą udzielane
przez pracowników Referat Finansowo-Budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pokój nr 36 oraz pod numerem telefonu
22 782 88 07.

Pies czeka na człowieka

Tu mieszkam i tu płacę podatki!
PŁACĄC PODATKI W MIEJSCU ZAMISZKANIA
PODNOSISZ JAKOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA
Zachęcamy osoby, które zamieszkują na
terenie Miasta i Gminy Serock, a nie są tu
zameldowane, do rozliczania się w Urzędzie
Skarbowym w Legionowie.
Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku podatku PIT
miejscem rozliczania osoby ﬁzycznej jest
Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca za-
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mieszkania, a nie zameldowania podatnika w
ostatnim dniu roku podatkowego. Czyli - aby
rozliczyć się z podatku dochodowego od osób
ﬁzycznych, nie trzeba być zameldowanym na
pobyt stały czy czasowy w gminie Serock, wystarczy, że w ostatnim dniu roku podatkowego, czyli 31 grudnia 2014 roku, miejscem faktycznego zamieszkania był właśnie Serock.
Pieniądze z podatku dochodowego od
osób ﬁzycznych (czyli rozliczeń rocznych PIT)
traﬁają w około 40 procentach z powrotem do

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.

100 lat to za mało!!!

Zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku
Każdy rolnik, który chce odzyskać
część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien
w terminie:
od 1 lutego do 28 lutego 2015 r.
złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Serock

dzie Skarbowym do 30 kwietnia 2015 roku.
Od Ciebie zależy, czy Twoje podatki będą
w Twojej gminie.

budżetu gminy, w której mieszkamy. Pieniądze
te przeznaczane są m.in. na oświatę, pomoc
społeczną, budowę dróg, kanalizacji, kulturę,
ochronę środowiska, inwestycje. Rozliczając się więc z podatku tam, gdzie faktycznie
mieszkamy, przyczyniamy się do poprawy jakości naszego życia i rozwoju gminy, z którą
przez miejsce zamieszkania jesteśmy związani.
Warunek jest tylko jeden - aby Twoje
podatki traﬁły do gminy, w której mieszkasz, w zeznaniu podatkowym powinieneś

Szukamy właściciela lub osoby chętnej do
adopcji tego przyjemnego pieska. Piesek został znaleziony w dniu 17 stycznia 2015 roku
w Serocku w okolicy rynku.
Ma około pół roku, jest średniej, bardzo
łagodny, posłuszny i zadbany.
Przypominamy, że w ramach „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Miasto i Gmina Serock”, osoba, która
zdecyduje się na przygarnięcie zwierzęcia, bę-

dzie miała zapewnione dla swojego nowego
pupila bezpłatne usługi weterynaryjne m.in.
pakiet szczepień okresowych przeciw chorobom zakaźnym i wściekliźnie, a także sterylizację lub kastrację.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa tel: 22 782 88 39 / 40 lub Strażą
Miejską tel: 603 873 290
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Finał wojewódzki VII Festiwalu Kolęd i Pastorałek
„Kolędowe Serce Mazowsza”
W dn. 16.01.14 r. odbył się VII Festiwal
Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” w Siedlcach. Podczas ﬁnału wystąpiło
96 podmiotów artystycznych - ponad 600 wykonawców z całego Mazowsza.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku reprezentował zespół Kantyczki (Katarzyna Lipska, Julia Pawlak, Paulina Śledziewska)
oraz Kasia Kiraga z dziecięcego zespołu wokalnego - uczestniczki ﬁnału zostały przygotowane przez Panią Monikę Misiurę.
Jury Festiwalu w składzie:
Izabella Jaszczułt - Kraszewska–śpiewaczka operowa, pedagog wokalny;
Barbara Żarnowiecka - sopranistka operowa - Absolwentka Wydziału Kompozycji,

Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie;
ks. prof. dr hab. Michał Roman Szulik - dyrygent, Dyrygent Chóru Katedralnego im.
Alfreda Hoﬀmana w Siedlcach. Kierownik
Zakładu Muzyki w Instytucie Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
prof. Krzysztof Kusiel - Moroz – dyrygent,
kompozytor, pedagog i animator kultury, założyciel Warszawskiego Chóru Chłopięcego
i Męskiego;
przyznało zespołowi Kantyczki III nagrodę w kategorii gimnazjum. Kantyczki zaprezentowały się w utworach pt. „Zaśnij, dziecino” oraz „Uciekali”.

Spotkanie przy szopce Bożonarodzeniowej
w Nowej Wsi Anno Domini 2015
W Nowej Wsi,
jak co roku w Boże Narodzenie.
Szopkę tu ubrało
Sympatyków Stowarzyszenie.
Jest Maria i Józef, i Chrystus maleńki,
Sianko i światełka drewnianej stajenki.
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W dniu 19.12.2014 r. Dyrektor Tomasz
Gęsikowski zaprosił dzieci z Centrum Kultury i Czytelnictwa na plan programu TVP pt.
„Domisie” oraz do zwiedzania oddziału TVP
w Warszawie.
Uczestniczenie na żywo w procesie powstawania jednego z ulubionych programów
dziecięcych okazało się niezwykłą przygodą.
Dzieci bacznie przyglądały się pracy aktorów,
reżyserów, operatorów czy dekoratorów. Tomasz
Gęsikowski wspólnie z Jackiem Sołtysiakiem
reżyseruje program już od 10 lat i w tym roku
„Domisie” obchodzą jubileusz. Pan Tomasz odpowiedział dzieciom na najbardziej nurtujące je
pytania dotyczące pracy na planie oraz zapoznał
dzieci z głównymi bohaterami programu i ich
przyjaciółmi. Uczestnicy wyjazdu mogli porozmawiać z odtwórcami głównych ról: Amelią, Pysią, Bazylim, Erykiem i Strachowyjem
oraz zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie.
Pomieszczenie montażowe programu, w którym montuje się dźwięk, obraz i światło do

programu Domisie okazało się także frapującym miejscem.
Dodatkowym punktem programu było
zwiedzanie największych studiów Telewizji
Polskiej, w których realizuje się znane programy rozrywkowe, takie, jak: „Świat się kręci”,
„Pytanie na Śniadanie”. Ciekawym punktem

programu było zwiedzanie muzeum TVP
gdzie można obejrzeć m.in. pacynki Kulfona
i Monikę, Krasnala Hałabałę, kamery sprzed
pół wieku, stare urządzenia do montażu.
Wycieczka była ekscytująca pozwoliła
dzieciom poznać pracę aktorów na planie
i świat telewizji od wewnątrz.

Nowej Wsi mieszkańcy,
ze śpiewnikiem w ręku
wiele kolęd odśpiewali głosami
pełnych wdzięku.
Po raz pierwszy w dziejach
- świątecznie rozświetlona
Była wioska nasza śpiewem
i radością mocno przepojona.

A oto relacja:

W styczniową „wiosenną”,
choć mokrą sobotę
Pod szopkę każdy przybył,
co miał na to ochotę,
Spotkał się z proboszczem,
zaraz po Kolędzie
Wiedząc,
że śpiewanie zaraz się odbędzie.

Na planie programu TVP

Za zakrętem stali
Kolędy śpiewali
Każdy przyszedł pieszo
Aniołki się cieszą
Ksiądz wesoły także
Że tu we wsi wszakże
Jest taki obyczaj
I zgoda zazwyczaj.

A nasz Ksiądz Dobrodziej,
jak nas przyzwyczaił,
Dobrym słowem nas uraczył,
o Bogu zagaił.
O paraﬁi, o przyjaźni, także o rodzinie
Obiecał, że za nasze uczynki Niebo
nas nie minie.
Dariusz Stradomski
Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
11 stycznia 2015 roku już po raz XXIII zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem fundusze zbierane były „dla podtrzymania wysokich
standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz
dla godnej opieki medycznej seniorów”.
W gminie Serock zorganizowane zostały dwa sztaby WOŚP:

ce uczniów Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,
Centrum Szkolenie Łączności i Informatyki
w Zegrzu
Zebraliśmy ponad 18 tys zł!!! DZIĘKUJEMY!

Graliśmy i gotowaliśmy
dla Orkiestry i dla Was
w Szkole Podstawowej
w Jadwisinie

Oj znowu się działo w Jadwisine... XXIII
już (jak ten czas leci) ﬁnał WOŚP nie mógł
odbyć się bez udziału sztabu z Jadwisina od
lat już grającego w świątecznej orkiestrze pod
dyrygenturą pani Moniki Krajewskiej. Dzięki
niej właśnie, orkiestra w Jadwisinie od kilku
już lat gra niestrudzenie, nieustająco i nigdy nie fałszuje. Można wręcz stwierdzić, że
z roku na rok jest doskonalsza. Również tym
razem atrakcji było całe mnóstwo, wolontariuszy i uczestników zaś jeszcze więcej, jeszcze bardziej ochoczych, szczodrych i szczerych. Dzięki nim właśnie pobiliśmy kolejny
rekord zbierając 18.496 złotych. Jadwisińską
orkiestrę wspierało dzielnie Tradycyjne Koło
Gospodyń z Dosina serwując smakowite
pierogi, chleb ze smalcem, gofry i frytki. Rodzice uczniów jadwisińskiej podstawówki
przygotowali smakowite wypieki do kawiarenki. Nie zabrakło pysznej i rozgrzewającej
kawy, od pana Piotra Bułynko oraz tradycyjnej grochówki bigosu i ﬂaków przygotowanych przez panią Małgosię i panią Krysię.
Na scenie królowała pani Beata Mularska
wspólnie z panią Izą Woźniak i panią Magdą
Wujkowską. Centrum Łączności i Informatyki z Zegrza udostępniło nagłośnienie oraz
zorganizowało strzelnicę wraz ze stoiskiem
promocyjnym. Ponadto jak zawsze odbyła się
loteria oraz licytacja fantów i puściliśmy światełko do nieba dzięki Państwu Barbarze i Dariuszowi Kosewskim. Takiego ﬁnału mogą
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nam pozazdrościć wszyscy. Scena zapełniona
była po brzegi, mnóstwo atrakcji, talentów,
wytrwałej młodzieży, szczerych i otwartych
ludzi, wrażliwych, pracowitych, pełnych zapału i entuzjazmu. Cudowna integracja całej
społeczności, nieustająca świetna zabawa,
orkiestra serc... tak właśnie należy określić
wieczór 11 stycznia 2015 roku. Szczególne
podziękowania za ten niezwykły wieczór i za
wspólne granie należą się sołtysom: wsi Jadwisin, panu Krzysztofowi Pielach i Dosin,
panu Jarosławowi Nowakowskiemu oraz
wszystkim mieszkańcom, którzy ponownie
włączyli się do świątecznego grania z naszą
orkiestrą.
Imprezę organizowały: Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie, Rodzi-

– taneczna Violinki ze Szkoły Podstawowej
w Jadwisinie.
Z ogromnym entuzjazmem spotkał się występ grup tanecznych ze Studia tańca „Swag”
oraz występ Mateusz Sokolnickiego „Mat Soko”
oraz Łukasza Karpika „Karpiu”. Na koniec dnia
mogliśmy również posłuchać koncertu zespołów: Local Blues Band oraz ESPALDA.

diowej, prezentacja elementów wyposażenia
indywidualnego żołnierzy.Najmłodsi chętnie
przymierzali hełmy oraz maski gazowe.
Jednym z ważniejszych punktów programu były licytacje. Najbardziej rozchwytywane
okazały się przedmioty prezentowane przez
Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz vouchery na

Z atrakcji sportowych obejrzeliśmy: pokaz Judo prowadzony przez Kingę Zalewską
oraz Zumbę dla każdego – prezentowały się
dzieci, młodzież i panie. Można było również
zagrać z naszymi młodymi mistrzami w ping-ponga oraz spróbować swoich sił w brydżu
sportowym. Najmłodsi z radością korzystali
z kącika zabaw oraz bardzo chętnie malowali
buzie. Wiele osób korzystało również ze stoisk kosmetycznych Oriﬂame i Mary Kay.
W 23 ﬁnał WOŚP entuzjastycznie włączył
się Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W ramach swojego stoiska zorganizował: kamuﬂaż wojskowy,
czyli malowanie twarzy po “wojskowemu”,
mini wystawy sprzętu wojskowego o różnym
przeznaczeniu, prezentacja mini systemu
wojskowej polowej łączności przewodowej,
prezentacja sprzętu wojskowej łączności ra-

kolacje w okolicznych restauracjach: Narvil,
Karczma pod Strzecha, restauracji Bosman.
Dzięki uprzejmości serockich przedsiębiorców oraz zaangażowanych mieszkańców
licytowaliśmy również: vouchery na zabiegi
kosmetyczne oraz fryzjerskie, przedmioty ze

Sztab WOŚP w hali sportowej
Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych,
ul. Wolskiego 8

Rozpoczęliśmy o 12.00. - imprezę poprowadził emerytowany dyrektor Ośrodka
Kultury pan Piotr Kowalczyk. W trakcie
trwania finału mieliśmy szansę obejrzeć
i posłuchać wielu utalentowanych mieszkańców gminy Serock. Rozpoczęliśmy występem grup przedszkolnych z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały
w Serocku, następnie wystąpili podopieczni pana Mateusza Kilka, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Serocku z programem przygotowanym na 25-lecie uchwalenia Konwencji Praw Dziecka oraz grupa wokalno

sklepu żelazno-hydrualicznego braci Kozłowskich, zaproszenia do teatru Kamienica i pamiątki od polskich gwiazd oﬁarowane przez
dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa
pana Tomasza Gęsikowskiego, piękny tort
w kształcie serca zrobiony przez Ilonę Wojtkowską Domowy Raj, kosmetyki Oriﬂame,
gadżety z logo Wielkiej Orkiestry oraz lalki szyte specjalnie na tę okazję i torby szyte
przez miejscową krawcową oraz wiele, wiele
innych przedmiotów. Zlicytowaliśmy również
wycieczkę na komisariat policji w Serocku.
O Nasze podniebienia zadbały: Restauracja Kuchnia Polska: bigos i pierogi, Garmażeria Łasuch: zupa ogórkowa, Restauracja Pauza: bigos, fasolka, Restauracja Złoty
Okoń: przepyszna pomidorowa, Tradycyjne
Koło Gospodyń Wiejskich DOSIN chleb ze
smalcem, pierogi oraz ciasta pieczone przez
Mieszkanki Gminy Serock., zimne napoje sklep „U Włada”, kawa i herbata - Agnieszka
Kazimierczak.
Nasz ﬁnał nie udałby się również bez
pomocy wolontariuszy – tych młodszych
z Gimnazjum im. Traugutta w Serocku oraz
grona mieszkanek gminy Serock.
Korzystając z okazji Sztab WOŚP Serock chciałby podziękować wszystkim darczyńcom wspierającym nas przy organizacji
23 ﬁnału WOŚP w SEROCKU.
Dzięki Wam i hojności naszych mieszkańców udało nam się zebrać ponad
15 tysięcy złotych!!! DZIĘKUJEMY!
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SEROCKI

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Jehoszua Grossbard pod koniec życia

Odcinek 45 - SEROCK

Żydowscy artyści z Serocka.
Bracia Grosbardowie – malarz i poeta.
Nie ma serockiego sztetla, nie ma żydowskiego miasteczka, nie ma jidyszowego gwaru, nie ma barwnego targowiska. Niewiele
jest śladów po nim, trochę kamiennych macew i dokumentów, co nieco w pamięci i rodzinnych pamiątkach „Serockersów”, żyjących
w odległych krajach. Z tego oceanu niepamięci wydobywane są jednak ostatnio niektóre postacie.
Niedawno, Aleksandra Jakubczak, młoda badaczka kultury żydowskiej, przedstawiła ciekawą postać żydowskiego
poety Josela Grosbarda - obecnie przebywając na stypendium
naukowym na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie przygotowuje artykuł o jego bracie, malarzu Jehoszua Grosbardzie, też z urodzenia serocczaninie. Bracia pochodzili z jednej
z najstarszych w Serocku, rodzin żydowskich - Wielkobrodów
Rodzina odgrywała znaczną rolę już w pierwszej połowie XIX w. m.in. dzierżawiąc dochody z tzw. czopowego
i własnej wytwórni kaszy. Ciekawą postacią był też dziadek
artystów Lejzor Wielkobroda, pełniący funkcję szkolnika,
czyli pomocnika rabina.
Jehoszua, zwany też Szyja urodził się w Serocku
14 marca 1900 r., a jego brat Josel (w akcie urodzenia - Boruch Josek) 23 sierpnia 1904 r. Ich ojcem był Chaim Hersz
Wielkobroda z zawodu introligator - później malarz pokojowy, a matką Gena-Miriam z domu Blumberg.
Josel Grosbard w Serocku mieszkał zaledwie kilka lat,
ale w jego pamięci zapisał się trwale obraz miasteczka na
wzgórzach poprzecinanych parowami i z widokiem na dwie
wielkie rzeki - Bug i Narew. O swoim silnym uczuciu do rodzinnego miejsca, swojej małej ojczyzny napisał intymne
wyznanie w debiutanckim wierszu zamieszczonym obok.

„Nasze miasteczko”
Ciche, spokojne i przyjemne jest nasze miasteczko
Między rozległymi polami i łąkami,
Między ziemiami i wodami.
Tak jakby Bóg chciał dać mu wszystko co najlepsze,
Jak ojciec swojemu jedynemu synowi,
I uśmiecha się specjalnie do niego,
Jakby słońce chciało nakierować na nie swoje ciepłe
promienie.
Żyje tak jakby na wiecznym świecie,
Zwyczajnym i oddalonym od szerokiego świata Boga,
Zajmując swoje miejsce w prostocie.
Wody naszych rzek, Narwi i Bugu, płyną bez zatrzymywania się
Na kontemplowanie swoich brzegów,
Nie zmieniając spokoju miasteczka.

12
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Wody, wzgórza, łąki widziały wiele rzeczy
I musiały opowiadać o marzeniach dziewczęcych i nostalgiach młodzieńczych.
Wody srebrzyste Bugu i Narwi,
Umiały szeptać o namiętnych pocałunkach i sekretach
Które skrywały usta dziewczęce w noce spokojne
W małych łódkach ich rzeki.
Ile pragnień! Ile tkliwych wierszy oﬁarowano im w sercu
Tak, moje miasteczko.
Twoje wody, góra, ogrody i rosa,
Jesteś bezkresnym skarbem.
Światy wieczyste spoczywają na Tobie,
Tak spokojne i proste.
Wzrosłem jako szczęśliwa cząstka Ciebie,
Z Twoich wód, pieszczony promieniami Twojego słońca.
Trzeba umieć rozpoznać Ciebie
I poczuć Twoją magię.

Na dodatek, jestem synem Twego łona,
Uczyłem się przy Tobie.
A moje serce jest jak rosa spalona,
W ten sposób najlepsze sny utkane w mej młodości
Były rozpostarte na twych polach i wodach.
W ten sposób, jeśli życie jakiegoś razu mnie porzuci
Lub jeśli moje serce się zatrzyma,
Lub moje ideały znikną, a moje sny zapomnę,
Moje małe miasteczko,
Ciebie zawsze będę pamiętał.

literackiej. Pisał i opublikował swoją poezję w przeróżnych
periodykach w Polsce i zagranicą, jak np. w „Forojs”, „Literarisze Bleter” i „Unzer Weg”. W wierszach wyrażał nie tylko
romantyczne westchnienia, ale też nawiązywał do sprawzwiązane z życiem codziennym.
Josel Grosbard podzielił los tysięcy Żydów z mazowieckich miasteczek. Wraz z młodą żoną, dzieckiem i swoimi
rodzicami został wywieziony do obozu zagłady Auschwitz.
został zamordowany 10 stycznia 1943 r. W obozowej kartotece został odnotowany jako Josef Wielkobroda z Ciechanowa, urodzony w Serocku.
Jehoszua Grosbard studiował w latach 1926-1927
malarstwo na Uniwersytecie w Wilnie, a potem przez rok
w ASP w Warszawie, u prof. Tadeusza Marczewskiego. Był
członkiem Towarzystwa Malarzy Żydowskich i wystawiał

Okładka książki
z wycinanką Jehoszuy Grosbarda

Josel i Jehoszua wraz z rodzicami wyjechali do Ciechanowa, gdzie skończyli najpierw jesziwę, a następnie szkołę
publiczną. W 1918 r. rodzina przeniosła się do Warszawy
i zapewne wtedy zaczęła używać nowej wersji nazwiska,
będącej żydowską kalką dotychczasowego brzmienia.
W Warszawie Josel Grosbard pracował w fabryce metalowej. I działał w robotniczym ruchu młodzieżowym Bundu,
w organizacji „Cukunf” [jid. Przyszłość], a potem w „Komtcukunf” [jid. Idzie przyszłość].
Po kilku latach rodzina wróciła do Ciechanowa. Pracował jako malarz pokojowy i działał w Bibliotece imienia
Anskiego, czytał rozprawy ﬁlozoﬁczne na tematy społeczne
i kulturowe oraz pisał. W 1928, gdy miał 22 lata, zadebiutował przedstawionym wyżej wierszem „Mój sztetl”, w gazecie wydawanej w Pułtusku, który przyciągnął uwagę krytyki

Okładka katalogu wystawy indywidualnej
w Galerii sztuki na Uniwersytecie
w Haiﬁe 1993 r

swoje prace na szeregu wystaw w Polsce. W 1939 r. wyjechał do Palestyny i zamieszkał w Haiﬁe. Po II wojnie światowej kontynuował naukę malarstwa w Paryżu. Miał wiele
wystaw zbiorowych oraz indywidualnych, głównie w Haiﬁe,
Telawiwie i Jerozolimie Jego prace znajdują się w muzeach
i kolekcjach prywatnych w Izraelu i na świecie.
Działał też aktywnie w środowisku Żydów ciechanowskich i serockich. Był w składzie redakcji „Sefer Serock” i „Sefer
Ciechanów”, a w obu tych księgach zamieścił wspomnienie
o swoim bracie Joselu. Zmarł 23 czerwca 1992 r. w Haiﬁe.
Jego żona Batia Grobard (1910-1995) też była malarką.
Ich córkę Mirę Baron, emerytowaną profesor Uniwersytetu w Haiﬁe, odnalazła Aleksandra Jakubczak. W trakcie
serdecznego spotkania, które odbyło się w dniu18 stycznia
2015 r. w Haiﬁe uzyskała cenne materiały dotyczące rodziny
artysty, m.in. prezentowane tu fotograﬁe.
Sławomir Jakubczak

Synagoga

Obraz sprzedany na aukcji w 2011 r.

Obraz z 1945 r. Tyberiada

(Tłumaczenie z języka jidysz, Aleksandra Jakubczak)

Bracia Grosbardowie w 1925 r.
W ten sposób, tak pełne dziecięcej niewinności
W swych szarościach i żółtawych świtach
Zawieszone jest nasze miasteczko w swoich wiosnach,
Kiedy poranki przychodzące w rosie
Przekształcają się w promienie słońca.
Jak kochane dziecko opiera się na tkliwym łonie swej matki
I budzi się ze słodkiego snu, o zmroku,
Kiedy ostatnie promienie popołudniowego słońca spadają na rzekę,
Nasze miasteczko śni o następnym dniu.
W ten sposób, dzień po dniu, żyje w swym spokoju,
A lato przychodzi po wiośnie…
Tak jakby czas nie zatrzymywał się,
Wydaje się jakby nigdy się nie starzał,
A niebo nigdy się nie chmurzyło,
Ptaki ćwierkały, a pola świeciły swoją zielonością.

Bracia Josel i Szyja Grossbardowie
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PODSUMOWANIE ROKU 2014 część 1
REFERAT PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI
INWESTYCJE
WODNO-KANALIZACYJNE

stała sieć kanalizacyjna o długości ok. 2,0 km:
1,3 km sieci grawitacyjnej oraz 0,7 km przewodu tłocznego. W roku 2015 wybudowana zostanie jeszcze pompownia ścieków. Termin zakończenia prac zaplanowano na lipiec 2015 r.

 Budowa sieci wodociągowej w Borowej Górze i Stasim Lesie
W ramach inwestycji zostało wybudowane 4,1 km sieci wodociągowej z rur PE SDR
17 o średnicach 90 – 160 mm oraz przebudowane i wybudowane 156 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1,9 km. Inwestycja
doﬁnansowana była z projektu „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra – Stasi Las” z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”.

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze i Stasim Lesie.
Do końca roku 2014 w ramach realizowanej inwestycji wybudowana została sieć kanalizacyjna w ulicach Poprzecznej, Kameralnej,
Dzikiej Róży, Długiej i Nasielskiej w Borowej
Górze oraz w ulicach Radosnej, Cichej, Tęczowej, Prostej w Stasim Lesie. W roku 2015
wykonane zostaną pozostałe prace budowlane związane m.in. z uruchomieniem pompowni ścieków na skrzyżowaniu ulic Długiej
i Nasielskiej w Borowej Górze oraz wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dębem, Woli Kiełpińskiej, Szadkach.
W miejscowości Dębe, w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 1802W, wybudowano sieć
wodociągową długości 1,3 km z rur o średnicy
110mm. W ramach inwestycji wybudowano
i przebudowano 75 przyłączy oraz wykonano
nową nawierzchnię bitumiczną na drodze.

Budowa sieci wodociągowej Borowa
Góra – Jadwisin.
W roku 2014 dla inwestycji związanej
z budową sieci wodociągowej Borowa Góra
– Jadwisin wykonana została dokumentacja
projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę. Projekt budowlany zakłada budowę
wodociągu w ulicach Akacjowej i Szkolnej
o długości 1,6 km o średnicach od 225 mm
do 63 mm oraz 31 przyłączy.



W miejscowościach Wola Kiełpińska
i Szadkizrealizowano budowę sieci wodociągowej o długości łącznej 1,52 km z rur
o średnicy 110 mm i 160 mm. Na trasie wybudowanego wodociągu przepięto istniejące
przyłącza wodociągowe oraz wybudowano
nowe. Ponadto, po zakończeniu robót związanych z budową sieci wodociągowej, wykonano nową nawierzchnię na połowie szerokości
jezdni drogi powiatowej Nr 1803W.
W wyniku realizacji w/w inwestycji z eksploatacji zostały wyłączone stare, azbestocementowe wodociągi.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Skubiance.
W ulicach Bosmańskiej, Kapitańskiej, Nawigatorów oraz Żeglarskiej wybudowana zo-
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 Kompleksowa przebudowa kanalizacji sanitarnej w Zegrzu.
W lipcu 2014 podpisana została umowa
na opracowanie dokumentacji projektowej
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zegrze. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie nowych kanałów grawitacyjnych i tłocznych oraz dwóch nowych
pompowni ścieków. Sieć kanalizacyjna zaprojektowana zostanie w ul. Groszkowskiego,
Drewnowskiego, Pułku Radio i Oﬁcerskiej
wraz z włączeniem do kanału przesyłowego
w drodze krajowej nr 61. Zakończenie prac
projektowych przewidziano na luty 2015 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej uzyskało doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości kosztów
kwaliﬁkowanych.

INWESTYCJE DROGOWE
 Przebudowa ulicy Warszawskiej i Pułtuskiej w Serocku – II etap.
Zrealizowane w 2014 roku roboty budowlane na ul. Warszawskiej i Pułtuskiej

w Serocku są kontynuacją rozpoczętej w roku 2013 przebudowy przedmiotowych dróg.
Drugi etap przebudowy objął swoim zakresem budowę chodnika, zjazdów i zatoki autobusowej na ul. Pułtuskiej, na odcinku od ul.
Zielonej do ul. Czeskiej oraz remont istniejącego chodnika a także budowę zatok parkingowych na odcinku od ul. Radzymińskiej do
ul. Kościuszki. Na ulicy Pułtuskiej wykonano
ponadto elementy odwodnienia i odtworzono przydrożne rowy. Na ulicy Warszawskiej
zrealizowano budowę pasa włączeń, budowę zjazdów oraz przejścia dla pieszych wraz
z oznakowaniem. Termin zakończenia inwestycji i odbiór przewidziano na I kwartał 2015
roku.

Przebudowa drogi gminnej Nr
180424W w Skubiance
Przebudową objęty został odcinek drogi
długości 1,27 km, od skrzyżowania z ulicami
Żeglarską i Akacjową w kierunku północno-zachodnim, aż do włączenia w drogę powiatową Nr 1802W Zegrze-Dębe wraz z bocznymi odejściami w rejonie placu zabaw i sklepu.
W ramach inwestycji na w/w odcinku drogi
wybudowany został jednostronnych chodnik
o powierzchni łącznej 1593,5 m2, 75 zjazdów
do posesji oraz nowa nawierzchnia asfaltowa
wzmocniona siatką z włókna szklanego i odwodnienie drogi. Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych i zakończenie inwestycji zaplanowano na wiosnę 2015 r.

 Budowa parkingu przy ul. Juzistek
w Zegrzu.
W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni i usystematyzowanie
lokalizacji miejsc postojowych istniejącego
parkingu. Powstało dzięki temu 69 miejsc
parkingowych wraz z jezdniami manewrowymiszer. 5,0 m. Parking został ponadto
wyposażony w oświetlenie oraz elementy odwodnienia. Zagospodarowano również sąsiadujące z parkingiem tereny zielone.

POZOSTAŁE INWESTYCJE
Modernizacja przedszkola w Zegrzu.
W roku 2014 jako kontynuacja tytułu
inwestycyjnego związanego z modernizacją
przedszkola w Zegrzu wykonana została wymiana stolarki okiennej (24 okna). Przypominamy, iż w roku 2013 wykonana została
wymiana pokrycia dachowego i docieplenie
stropu. Na lata kolejne planowane są do realizacji natomiast zadania związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania
w budynku przedszkola.


Remont ulicy Pułku Radio w Zegrzu.
Remontem objęty został odcinek ulicy
o długości ok. 105 mb – pozostały docinek
ulicy wyremontowany został w roku 2013
przy okazji budowy zatok parkingowych
w rejonie Wspólnot Mieszkaniowych Pułku
Radio 7 i Drewnowskiego 12. Zadanie obejmowało wykonanie frezowania korekcyjnego
jezdni, ułożenie nowej nawierzchni jezdni
z mieszanek mineralno-bitumicznych, remont nawierzchni istniejących chodników,
przebudowę oświetlenia i zagospodarowanie
terenów zielonych.


Budowa ulicy Prusa w Serocku.
Budowa ulicy Prusa w Serocku obejmowała cały odcinek drogi o długości 0,32 km.
W jej zakres wchodziło: wykonanie jezdni
szer. 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej,
budowa jednostronnego chodnika szer. 1,5
oraz wykonanie elementów odwodnienia.



Rozbudowa drogi gminnej Nr
180407W w Zabłociu.
W ramach realizacji inwestycji wykonano
nową nawierzchnię asfaltową, jednostronny
chodnik szerokości 2,0 m, zjazdy do posesji,
oświetlenie drogowe oraz rowy i pobocza.
Przebudowa objęła odcinek drogi długości
ok. 0,32 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 622W Szadki – Chrcynno do
skrzyżowania z drogą gminną biegnącą przez
wieś, włącznie ze skrzyżowaniem tych dróg.
Realizacja inwestycji pozwoliła na poprawę
bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz poprawę
widoczności na skrzyżowaniu dróg gminnych.

na ulicy Zakroczymskiej w Serocku istniejące,
stare oprawy sodowe o dużej mocy zostały zastąpione oprawami ledowymi (17 szt.).

istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,
rozbiórkę ścian wewnętrznych budynku, demontaż wyposażenia trwale związanego z budynkiem, przebudowę pomieszczeń piwnicy
i parteru, wzmocnienie stropu nad piwnicą,
przebudowę instalacji sanitarnych oraz wymianę ślusarki i stolarki zewnętrznej i wewnętrznej budynku. Wykonano ponadto
również roboty elektryczne w zakresie demontażu instalacji elektrycznej, przebudowy
instalacji elektrycznych i technicznych oraz
dostosowano budynek dla korzystania przez
osoby niepełnosprawne poprzez zamontowanieprzyschodowejplatformy. W kolejnym
etapie adaptacji budynku wykonane zostanie
wyposażenie wnętrz biblioteki publicznej.

Budowa oświetlenia dróg.
W 2014 roku gmina sieć oświetlenia
drogowego wzbogacona została o 97 punków świetlnych. Nowe oświetlenie drogowe
powstało na ulicy Jaśminowej w Serocku
(14 pkt. świetlnych LED), ulicy Topolowej
w Nowej Wsi (45 pkt. świetlnych LED), drodze
dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Zegrzu
(11 pkt. świetlnych LED), na ul. Bukietowej
w Dębem (3 pkt. Świetlne) oraz w Woli Smolanej, na ulicy Leśne Echo i drodze przebiegającej przez wieś (24 pkt. Świetlne). Ponadto

 Modernizacja boiska sportowego
w Serocku.
W ramach przedmiotowej inwestycji
wymieniona została na nową nawierzchnia
syntetyczna boiska. Wyremontowane zostało
odwodnienie boiska oraz ogrodzenie terenu.
Boisko zyskało ponadto nowe profesjonalne
oświetlenie projektorowe, umożliwiające korzystanie z niego po zmroku. Koszt modernizacji boiska i wszystkich wykonanych robót
towarzyszących wyniósł blisko 355 tyś. zł.
Inwestycja została doﬁnansowana z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Mazowieckiego na 2014 rok” .



 Adaptacja obiektu administracyjno bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku.
Roboty budowlane związane z adaptacją
budynku przy ul. Kościuszki 15 na potrzeby
stworzenia obiektu administracyjno – bibliotecznego objęły swym zakresem: demontaż

 Rewitalizacja plaży miejskiej w Serocku – II etap.
W roku 2014 zakończona została inwestycja
gminna związana z modernizacją plaży miejskiej
w Serocku. Zadanie realizowane na przestrzeni
2013 i 2014 roku obejmowało swym zakresem
budowę obiektów sportowych (boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki z nawierzchnią syntetyczną, siłownia zewnętrzna)
oraz rekreacyjnych (plaża piaszczysta i trawiasta,
wodny plac zabaw, piramida wspinaczkowa – linarium). Wyremontowany został ponadto budynek WOPR-u i wybudowane nowe oświetlenie

plaży oraz system nagłośnienia. Na plaży powstał ponadto punkt widokowy, drewniane kładki, pomost pływający dla łodzi żaglowych oraz
punkty natryskowe. Całość uzupełniona została
o elementy małej architektury takie jak ławki, leżaki, stoły betonowe do szachów i tenisa stołowego, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki
na rowery oraz maszty ﬂagowe. Wykonanie tej
inwestycji doﬁnansowane zostało w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007 – 2013”.
 Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci
i tradycji rybackich w Serocku.
Rewitalizacji i adaptacji został poddany
budynek dawnej szkoły zlokalizowany przy
ul. Św. Wojciecha w Serocku. Był to budynek
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mieszczeniu wykonany został lekki samonośny strop z konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych wraz ze składanymi schodami
zapewniającymi dostęp do części strychowej,
okładziny ścian z paneli MDF, osłony grzejników oraz niezbędne instalacje elektryczna, rtv
i wentylacyjna. Pokój konferencyjny został
wyposażony również w gabloty na sztandary.

o konstrukcji tradycyjnej drewnianej, posadowiony na ścianach murowanych z kamienia polnego, jednokondygnacyjny, pokryty
dachem szczytowym, dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, wpisany do rejestru zabytków. Dla potrzeb zlokalizowania w nim
izby pamięci i tradycji rybackich niezbędne
było wykonanie gruntownego remontu. Remont objął wzmocnienie konstrukcji, wymianę więźby dachowej i pokrycia, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż ścian
działowych powstałych podczas wtórnego
podziału wnętrz, zmianę pomieszczeń mieszkalnych na sale wystawowe, wydzielenie pomieszczeń sanitarnych i kotłowni. Ponadto
w budynku wykonano nowe drewniane podłogi, instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Wyremontowany budynek zyskał również nowy ganek – odtworzony
wg kształtu pierwotnego oraz wykończenie
ścian zewnętrznych nową szalówką. Realizacja inwestycji została doﬁnansowana ze
środków pochodzących z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na
lata 2007 – 2013.
 Adaptacja pomieszczenia gospodarczego w budynku OSP w Serocku
Dzięki zrealizowanej inwestycji budynek
Ochotniczej Straży Pożarnej zyskał funkcjonalny pokój konferencyjny. Pomieszczenie
to będzie służyło jako sala spotkań okazjonalnych i odpraw zespołu OSP w Serocku.
W ramach robót budowlanych związanych
z realizacją przedmiotowego zadania w po-

 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Dębe.
Realizacja tej inwestycji jest kontynuacją
prac wykonanych przez sołectwo Dębe w roku 2013 ze środków przydzielonych w ramach
funduszu sołeckiego. Wówczas na przedmiotowym terenie powstały ciągi komunikacyjne
z kostki betonowej. W roku 2014 teren ten
został wzbogacony o oświetlenie parkowe,
ławki, kosze na śmieci oraz nasadzenia w postaci drzew i krzewów. Wykonano również
częściową niwelację działki oraz piękny zielony trawnik.

REFERAT
OCHRONY ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA
1. W ubiegłym roku wspólnie z Miejsko
– Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej przeprowadzono kolejny przetarg na
odbieranie odpadów z terenu Miasta i Gminy Serock, w celu wyłonienia Wykonawcy,
który będzie realizował zadanie w okresie od
1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Po
przeprowadzonej procedurze przetargowej
zamówienie zostało udzielone ﬁrmie BŁYSK
– BIS Sp. z o.o. z Makowa Mazowieckiego. Zasady odbioru odpadów oraz stawka naliczana
za odbiór odpadów pozostają praktycznie niezmienne, z wyjątkiem zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych,
które zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców,
od 2015 roku odbierane będą 5 razy w roku.
Dodatkowy odbiór odpadów biodegradowalnych będzie miał miejsce w listopadzie.
2. W 2014 roku, już po raz piąty udało
się nam pozyskać fundusze z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie na demontaż, odbiór,
transport i utylizację azbestu. Dzięki udzielonej dotacji, a także środkom pochodzącym
z budżetu gminy, łącznie w 2014 roku do
unieszkodliwienia przekazano przeszło 80 ton
eternitu, pochodzącego z 41 nieruchomości.

3. W ubiegłym roku przeprowadzono kolejne działania edukacyjne mające na
celu podniesienie świadomości ekologicznej
wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców
Miasta i Gminy Serock.
a. Na początku maja, na Rynku Miejskim
w Serocku zorganizowane zostało już po raz
drugi edukacyjne EKOstoisko. Organizacja
stoiska miała na celu wzbogacanie wiedzy
o pozytywnym wpływie wszelkich działań
proekologicznych, propagowanie idei recyklingu, prawidłowej segregacji odpadów
i właściwego postępowania z elektro-odpadami. W stoisku przeprowadzane były konkursy
ekologiczne – krzyżówki, łamigłówki, quizy,
których uczestnicy nagradzani byli ekoupominkami. Ekoupominki mogły odebrać także osoby, które przyniosły do stoiska zużyte
baterie i nakrętki od butelek plastikowych,
a osoby, które dostarczyły zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogły w odebrać sadzonki kwiatów ogrodowych.
b. Wiosną w ramach “Wiosennego Sprzątania Gminy” grupy mieszkańców i działkowiczów, żołnierze z Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu, niezawodne przedszkolaki z Serocka i z Zegrza oraz
uczestnicy warsztatów prowadzonych przez
Integracyjne Centrum Opieki Wychowania
Terapii w Serocku posprzatali wybrane rejony
w lasach oraz w miejscowościach.

teresowani wymianą przestarzałych pieców
węglowych na nowoczesne ekologiczne piece,
w tym także węglowe, na biomasę, oraz piece
gazowe, olejowe bądź elektryczne, mogą składać wnioski o udzielenie doﬁnansowania do
zakupu pieca. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku doﬁnansowanie udzielane
jest w kwocie 3 tysięcy złotych.

c. Jesienią po raz kolejny przyłączyliśmy
się do ogólnoświatowej inicjatywy sadzenia
drzew. W dniu “Święta Drzewa” posadzone
zostały przez przedszkolaków i uczniów oraz
uczestników warsztatów placówki opiekuńczej TPD sadzonki drzew zarówno liściastych jak i iglastych, ufundowane przez Urząd
Miasta i Gminy w Serocku. Podczas sadzenia
drzew dzieci wykazały się wiedzą na temat
warunków jakie potrzebne są roślinom do
wzrostu oraz rozmawiały na temat roli drzew
w życiu człowieka.

4. W 2014 roku realizowany był kolejny
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach
programu kontynuowano akcję adopcyjną
“Pies czeka na człowieka”, a także realizację
darmowego chipowania oraz sterylizowania
i kastrowania zwierząt domowych w naszej
gminie.

REFERAT
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
W 2014 roku Referat Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku przeprowadził wiele działań, które przyczyniły się do promocji
Miasta i Gminy Serock w powiecie legionowskim, w regionie oraz na ternie całego kraju.
W informatorze serockim pojawił się
nowy cykl artykułów – pod nazwą „Kreaktywni w gminie Serock” – poświęcony ciekawym ludziom z terenu gminy i ich pasjom
– osoby te brały również udział w organizowanych przez referat cyklicznych audycjach
promocyjnych w radiu Hobby.
Referat Komunikacji Społecznej w 2014 r.
zakończył realizację projektu „Historia miejsc
i ludzi” – budowa i umacnianie tożsamości
lokalnej – cykl wykładów dr S. Jakubczaka,
które odbywały się w poszczególnych miejscowościach na terenie Miasta i Gminy Serock
i spotkały się z zainteresowaniem mieszkańców. Projekt został doﬁnansowanym z funduszy unijnych.
Referat Komunikacji Społecznej brał
udział w realizacji konferencji z okazji 25 lecia
wolnych wyborów, w organizacji obchodów
Święta Patrona Serocka, oraz w innych przedsięwzięciach upamiętniających to wydarzenie,
jak np. wystwa outdoorowa dot. rocznicy.
Referat KS był również organizatorem
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży,
promującego gminę, pod tytułem – „Miasto
i Gmina Serock – ciekawe miejsca”. Wyróżnione prace plastyczne zostały wykorzystane
w kalendarzu na 2015 r.
W lipcu 2014 r. odbyły się kolejny już
raz – warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu
„To Barbarki robota”, nawiązujące do historii

i tradycji miasta – zorganizowane po raz trzeci przez referat KS.
Rok 2014, to również kontynuacja współpracy referatu z kołami gospodyń wiejskich
– wspólny udział i organizacja stoiska na
targach „Wypoczynek” – Festiwal Smaków
w Toruniu (nagroda za wystrój stoiska) oraz
współpraca ze stowarzyszeniami i sołectwami
w Festiwalu Sołectw. Należy wspomnieć, że
Festiwal Sołectw 2014 wygrało sołectwo Jadwisin, które zdobyło Grand Prix imprezy.
W 2014 roku referat KS promował Miasto i Gminę Serock podczas wielu ważnych
przedsięwzięć, wśród których należy wymienić targi „Wiatr i Woda”, Piknik Ekologiczny,
Święto Darów Ziemi oraz Zawody Triathlonowe w Serocku.
Rok 2014 obﬁtował w wiele wystaw, zarówno outdoorowych jak i wewnętrznych
– w holu ratusza. Wśród najciekawszych
wystaw organizowanych przez referat Komunikacji Społecznej należy wymienić: wystawę batiku pt. ”Muzycy w ratuszu”, Spacer
Fotograﬁczny, wystawę pokonkursową „Serock – ciekawe miejsca”, dwie wystawy prac
Marty Rosolskiej „Kupalnocka” (outdoor
i wewnętrzna) oraz wiele innych wystaw
okolicznościowych.

5. W 2014 roku ruszyło doﬁnansowanie
do wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy
Serock. Program doﬁnansowania prowadzony będzie również w bieżącym roku. Zain-

16

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

17

DIETA BEZGLUTENOWA
WYKAZ PRODUKTÓW ZABRONIONYCH I DOZWOLONYCH NA DIECIE
BEZGLUTENOWEJ
Planowanie i sporządzanie diety bezglutenowej ułatwi załączony wykaz produktów
naturalnie bezglutenowych, dozwolonych
i zabronionych.
Poniższe tabele zostały opracowane na
postawie artykułów: „Żywność bezglutenowa – legislacja i aspekty technologiczne
jej produkcji”, Dr inż., Monika Hoﬀman,
Dr inż. Hanna Jędrzejczyk, Postępy techniki przetwórstwa spożywczego 1/2007 oraz
„Skreślony kłos” Danuta Gajewska, Przegląd
gastronomiczny 2010, a także opracowanie
własne.
Produkty naturalnie bezglutenowe
Kukurydza, ryż, proso, gryka, soja, fasola,
groch, soczewica, ziemniaki, amarantus, komosa ryżowa (quinoa), sezam, sorgo, chleb
świętojański, maniok, tapioka, bataty oraz
warzywa, owoce, orzechy, kasztany jadalne,
mleko i produkty mleczne, mięso, ryby, jaja,
masło, margaryny, oleje roślinne. Za produkty bezglutenowe uważa się te produkty,
w których zawartość glutenu nie przekracza
20 ppm (tzn. 20 mg/kg).
Produkty dozwolone
Mąki i skrobie otrzymywane z ryżu, kukurydzy, ziemniaków, tapioki, Quinna, amarantusa, manioku, gryki, fasoli, grochu i orzechów. Nieprzetworzone: niearomatyzowane
mięsa, drób, ryby, jaja, owoce, warzywa, białe
wino, ocet winny, cider, niesłodowe destylowane octy, przetwory mleczarskie bez substancji dodatkowych zawierających gluten.
Produkty zawierające gluten
Mąka, pieczywo, kasze, płatki zbożowe,
makarony z pszenicy, żyta, jęczmienia, orkiszu, owsa. Zagęszczane wymienionym mąkami, octy słodowe, produkty mleczne z dodatkiem słodu jęczmiennego, skrobi zawierającej
gluten, sery białe z dodatkiem białka pszennego, wędliny, konserwy, mięsne i rybne, wyroby garmażeryjne, produkty mięsne i rybne
panierowane, majonez z dodatkiem mąki lub
skrobi. Słodycze (ciastka, ciasta, wafelki, czekolada nadziewana, marcepan, chałwa i inne
wyroby ciastkarskie), gotowe ciasta mrożone,
lody w waﬂu, galaretki, budynie, krakersy,
piwo, dodawane do wielu produktów substancje dodatkowe: mono – i diacyloglicerole
i substancje aromatyzujące.
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Produkty, które mogą zawierać gluten
Zanieczyszczone glutenem, jeśli nie są
oznakowane jako bezglutenowe, mogą być
np.: płatki kukurydziane, kaszka kukurydziana, skrobia kukurydziana, popcorn, polenta,
produkty z ziemniaków (np. chipsy ziemniaczane, purèe ziemniaczane), mąka ziemniaczana, produkty ryżowe (np. płatki ryżowe,
ryż dmuchany), skrobia ryżowa, mąka ryżowa, mąka gryczana, mąka maniokowa. Kawa
naturalna może zawierać domieszkę kawy
zbożowej. Śmietana, jogurty, sery mogą zawierać skrobię pszenną. Proszek do pieczenia
zazwyczaj zawiera skrobię pszenną. Przetworzone mięsa, sosy, buliony, wybrane przyprawy, ocet, dressingi, sałatkowe, śmietana,
lody, produkty bazujące na serach. Żywność
zawierająca modyﬁkowane skrobie, żelatyna,
hydrolizaty lub teksturowane białka roślinne.
Aromaty, barwniki, emulgatory, stabilizatory,
substancje słodzące, hydrolizaty białek roślinnych, niektóre oleje i słód (szczególnie jęczmienny), wódki, leki szczególnie powlekane.
Dozwolone dodatki do żywności:
 E410 Mączka chleba świętojańskiego
(zagęstnik) (stabilizator) (środek żelujący) (emulgator) - Carob
 E412 Guma guar (zagęstnik) (stabilizator)
 E415 Guma ksantanowa (zagęstnik)
(stabilizator) [G]
 E406 Agar (zagęstnik) (środek żelujący)
 E407 Karagen (zagęstnik) (stabilizator)
(środek żelujący) (emulgator) [A]
 E440 Pektyna
 E1401 Skrobia modyﬁkowana (kukurydziana), (stabilizator) (zagęstnik)
 Syrop glukozowo – fruktozowy
 Maltodekstryna
 E466 Karboksymetyloceluloza (emulgator)
 Albumina jaja kurzego
 Bezglutenowy proszek do pieczenia
Powyższe dodatki do żywności są dozwolone pod warunkiem, że producent
nie umieści informacji, że są produkowane
z pszenicy lub mogą zawierać śladowe ilości
glutenu.
Aby minimalizować ryzyko nieświadomego spożywania glutenu, należy przede wszystkim wybierać artykuły oznaczone symbolem
„przekreślonego kłosa” produkowane przez
ﬁrmy, które w wiarygodny i czytelny sposób
(etykiety, informacje na stronie ﬁrmowej)

deklarują, że ich wyroby są bezglutenowe,
decydować się na produkty, które (po przeczytaniu informacji na etykiecie) wydają nam
się bezpieczne, ponieważ nie zawierają żadnych „podejrzanych” składników, oraz wybierać produkty naturalnie bezglutenowe (typu
mąka kukurydziana, mąka sojowa), które
jednak mogą być zanieczyszczone w procesie
przetwarzania, starajmy się kupować w specjalistycznych sklepach z żywnością bezglutenową tj. www.sklepbezglutenowy.com.pl, którzy pilnują aby te produkty były bezpieczne.

Śladami przodków

mgr inż. Nauk o Żywności Wioleta Zysk
www.sklepbezglutenowy.com.pl
e-mail:info@sklepbezglutenowy.com.pl
Blog:http://dietabezglutenowa1.blogspot.com
Facebook: SKLEP-BEZGLUTENOWY

CHLEB FOREMKOWY
SKŁADNIKI:
• 500 g Schär „Bread-Mix”
• 10 g suchych drożdży lub 15 g świeżych drożdży
• 100 g margaryny (lub 30 ml oleju)
• 3 jajka
• 300 ml letniej wody,
• szczypta soli
1. Mąkę i drożdże dobrze wymieszać
w misce. Dodać pozostałe składniki i wyrobić
gładkie ciasto.
2. Ciasto nałożyć do natłuszczonej i posypanej mąką formy, a następnie wygładzić powierzchnię. Pozostawić w ciepłym miejscu tak
długo, aż objętość wzrośnie prawie dwukrotnie.
3. Formę włożyć do nagrzanego piekarnika i piec około 50 minut w temperaturze
200°C.

2 grudnia 1805 na polach Austerlitz (obecnie Słowkovo u Brna w Czechach) armia pod
wodzą Napoleona Bonaparte, stoczyła bitwę
z wojskami III koalicji antyfrancuskiej. Przeciw armi Napoleona wystąpiły wojska Franciszka, Cesarza Austrii i Aleksandra, Cara
Rosji, dlatego bitwa ta nazywana jest „Bitwą
trzech cesarzy”.
Odwieczny wróg Francji, Wielka Brytania nie angażowała się bezpośrednio w walki
na kontynencie europejskim, jednak gotowa
była do ﬁnansowania każdego, kto chciał
zaszkodzić Francji Napoleona. W wyniku
zabiegów dyplomatycznych Brytyjczyków zawiązano sojusz, do którego dołączyły Austria,
Rosja, Szwecja i Królestwo Neapolu. Plan
zakładał atak przeciwko Francji od północy
na Księstwo Hanower, Bawarię sojuszniczkę
Francji od wschodu i północne Włochy od
południa i wschodu. Była to największa operacja militarna obejmująca swym zasięgiem
tereny od morza Śródziemnego do Bałtyku
i Morza Północnego. Niestety synchronizacja

działań na tak dużych przestrzeniach w czasach, gdy przesłanie wiadomości między
dowódcami wymagało wielu godzin, a czasami nawet dni było niemożliwe. Opóźnienia
w przygotowaniu wojsk do działania oraz
brak kompetencji dowódców doprowadziło
do sukcesywnego rozbijania poszczególnych
armii koalicji przez wojska francuskie. Klęska Austriaków w Bawarii, niepowodzenie
w Hanowerze Brytyjczyków i Szwedów, doprowadziło do opanowania Austrii. Jednak
udało się wojskom austriackim i rosyjskim
połączyć na terenie Czech, co dało im znaczną przewagę nad armią francuską. W bitwie
pod Austerlitz 71,5 tyś. żołnierzy francuskich
pokonało 92 tyś. Austriaków i Rosjan. Armia
III koalicji utraciła 1/3 swoich wojsk, a pozostała część zamieniła się w masę maruderów,
nad którymi nikt nie panował.
29 listopada obchodziliśmy 209 rocznicę bitwy, w której uczestniczyło około 900
rekonstruktorów, 60 koni i 15 armat. Rekonstrukcja bitwy odbywała się na stoku wzgórza

Santon, z którego szczytu dowodził Napoleon. Do dzisiaj na tym wzgórzu stoi kapliczka, którą można zobaczyć na każdym obrazie
przedstawiającym Napoleona pod Austerlitz.
Mimo niskiej temperatury i bardzo silnego
wiatru, który potęgował chłód, rekonstrukcję
oglądało kilka tysięcy widzów.
Rekonstruktorzy z Polski wystawili batalion (około 140 osób), który walczył po stronie
wojsk francuskich. Pod Austerlitz nie zabrakło
8 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego z Borowej Góry. Podczas bitwy odpieraliśmy szarże
austriackich dragonów i walczyliśmy z regimentami piechoty rosyjskiej. Każda bitwa to kolejna
przygoda, poznanie ciekawych ludzi i miejsc.
Dlatego jeżeli interesujesz się historią skontaktuj się z nami. Stowarzyszenie przygotowuje się
do organizacji Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej odtwarzającej tradycję polskich pułków
z okresu wojny o granice II Rzeczpospolitej.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i współpracy
(e-mail: kfalk@poczta.onet.pl).
Redakcja

„Żołnierze Wyklęci”
Od 2011 roku, dzień 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, poświęconym żołnierzom zbrojnego
podziemia antykomunistycznego. Pierwszy
dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego
podziemia, tego dnia w 1951 roku wykonany
został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej
zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu,
niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnie-

niu od tej części społeczeństwa, która uznała
władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny
system, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do
lasu broić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. Podziemie
niepodległościowe na skutek braku reakcji
aliantów na komunistyczne fałszerstwo zamiast
demokratycznych wyborów, oraz na fakt iż
państwa zachodniej Europy uznały Polskę pod
rządami sowietów, świadomi braku perspektyw żołnierze niepodległościowych organizacji zmuszeni byli przyjąć symboliczny kielich
goryczy od komunistycznych władz w postaci

tzw. „amnestii”, które okazały się podstępnymi
pułapkami. Nadal tropiono i mordowano nie
tylko tych, którzy nie chcieli się ujawnić, ale
także tych, którzy to uczynili. Władza ludowa
jeszcze raz zademonstrowała wtedy, ile są warte
jej zobowiązania i przyrzeczenia.
Za koniec ich zbrojnego oporu uznaje się
datę zastrzelenia sierż. Józefa Franczaka ps.
„Lalek” w Majdanie Kozic Górnych (gm. Piaski) 21 października 1963 r.
Przez całe lata PRL-u nazywano Ich „zaplutymi karłami reakcji”, a wszystkie niepodległościowe organizacje, do których należeli określano jako „faszystów”, czy „bandy reakcyjne
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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z pod znaku NSZ”. W zamian za oﬁarną walkę
w obronie wartości jaką była Niepodległość
Ojczyzny wielu z Nich poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi
przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni po
okrutnych śledztwach przechodzili pokazowe
procesy, które były kpiną z wymiaru sprawiedliwości, a których wyrok był oczywisty – natych-

miastowe wykonanie kary śmierci. Jedynie nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim,
aby żyć dalej przez długie dekady Polski Ludowej z piętnem „reakcyjnego bandyty”. Zaledwie
garstka z Nich dożyła tzw. odwilży i ustawy honorującej ich wieloletnie zmagania w szeregach
SZP, ZWZ, AK, DSZ, ROAK, NZW, NSZ, SN,
i WiN z oboma okupantami. Dożyli oni rów-

nież dużej liczby rewizji nadzwyczajnych od
wyroków śmierci, które otrzymali ich dowódcy i towarzysze partyzanckiej doli i niedoli…
a tych trzeba przynajmniej przypomnieć!
Źródło:
http://www.zolnierzewykleci.pl/
Zapraszamy na wystawę „Rzeczpospolita utracona” w dniach 27.02-13.03.2015 r.

Ferie zimowe w gminie Serock

Ferie zimowe za nami

Ferie zimowe już za nami. Uczniowie,
którzy spędzili wolny czas na terenie Miasta i Gminy Serock mogli skorzystać z wielu
atrakcji przygotowanych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Dzieci mogły się wybrać do Centrum Nauki Kopernik gdzie miło spędziły czas bawiąc
się i ucząc. Podczas wycieczki na Stadion Narodowy w Warszawie zobaczyły Największa
wystawę Klocków Lego tj. konstrukcje z klocków, których nie można znaleźć w typowych
zestawach. Wszystkie są bowiem zaprojektowane indywidualnie przez dorosłych fanów,
którzy niejedną noc spędzili nad budowaniem tych wyjątkowych konstrukcji składających się z prawie miliona klocków!
Starsza młodzież oraz pasjonaci chemii zostali zabrani w niezapomnianą podróż, w krainę doświadczeń i nauki, przez chemiczne koło
naukowe Flogiston Politechniki Warszawskiej.

Nie zapomnieliśmy także o miłośnikach
plastyki. Podczas zajęć plastycznych z Panią
Pauliną Nowaczyk - Pisarską, dzieci i młodzież wykonała wspaniałe ramki na fotograﬁę
oraz kukiełki.
Powodzeniem cieszyły się spektakle teatralne. Jako pierwszy wystawiony został
spektakl Teatralny pt. „Magiczny Miód”
w wykonaniu Teatru Lalek Igraszka. „Magiczny Miód” to bardzo ciekawa bajka, z której
dzieci dowiadują się m.in. jak zgubne mogą
być skutki zanieczyszczania lasu.
Dla starszych dzieci zaprosiliśmy do
Serocka grupę teatralną, która przedstawiła nam bajki Krasickiego, które opowiadają najczęściej o zwierzętach, ale i o relacjach między ludźmi również. Ukazując
prawdy o naturze ludzkiej, zachęcały do
głębokiej refleksji nad światem i samym
sobą.

Centrum Kultury zaprosiło także Teatr
Wariacja z przedstawieniem pt. „Dziadkiem
do orzechów” (z muzyka z baletu P. Czajkowskiego) opowiadającym o przygodach małej
Klary.
Na zakończenie akcji – „Zima w mieście”
wystawiony został spektakl iluzjonistyczny.
Spektakl okazał się wspaniałą zabawą zarówno dla dzieci jak i rodziców. Przedstawienie,
pełne było elementów z dziedziny iluzji manipulacyjnej, zabawowej, rekwizytowej m.in.
sztuki z kolorowymi chustami, znikającymi
przedmiotami, sznurami, piłeczkami. W trakcie zabawy odbyło się wspólne „czarowanie”
z prowadzącym, a także nauka prostych tricków magicznych. Iluzjonista „zaczarował”
publiczność nie tylko umiejętnościami iluzjonistycznymi oraz wspaniałym poczuciem
humoru. Możliwe, że niedługo w Serocku będziemy mieli… własnych czarodziejów:)

Podczas tegorocznych ferii zimowych
organizowanych w szkołach prowadzonych
przez Miasto i Gminę Serock, uczniowie korzystali z różnorodnych zajęć stacjonarnych
i wyjazdowych.
Dzieci chętnie brały udział w zajęciach
sportowo – rekreacyjnych, plastycznych,
w warsztatach z językiem angielskim i wycieczkach.
Dużą popularnością cieszyły się formy
wyjazdowe do kina, na basen i na lodowisko.
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wa, Wrocławia i Panoramy Racławickiej, wycieczkę w Góry Sowie, na basen i lodowisko.
Ciekawym punktem pobytu dla naszej
grupy było spotkanie z młodzieżą z dzierżoniowskich szkół.
Program przygotowany przez Miasto Dzierżoniów był jak zawsze ciekawy,
uwzględniał różne formy wypoczynku i rekreacji, a nasi uczniowie miło i pożytecznie
spędzili czas.
ZOSiP Serock

Uroczyste podsumowanie programu proﬁlaktyczno-wychowawczego „Razem z nami rzuć palenie”

16 grudnia 2014 roku podsumowany
został program proﬁlaktyczno - wychowawczy pod hasłem „Razem z nami rzuć
palenie”. Program z realizowany został przez
podopiecznych świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego
w Jadwisinie pod opieką i czujnym okiem
wychowawców Anny Tuszyńskiej i Moniki
Krajewskiej. Od początku roku szkolnego
dzieci zdobywały wiedzę na temat wpływu
palenia na zdrowie i funkcjonowanie organizmu ludzkiego, uczyły się o skutkach
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W czasie przerwy zimowej nie zabrakło
również corocznego wyjazdu na narty.
W dniach od 18 do 25 stycznia 2015 roku
grupa 40 wyróżniających się uczniów wraz
z 4 opiekunami ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Serock
przebywała na zimowisku w Dzierżoniowie.
Głównym celem corocznych wyjazdów
jest nauka i doskonalenie jazdy na nartach,
ale organizatorzy zaproponowali również
inne atrakcje, m.in.: zwiedzanie Dzierżonio-

palenia czynnego i biernego, dowiedziały,
że palenie niesie ze sobą nie tylko skutki
zdrowotne ale również psychiczne, emocjonalne i społeczne. Poznały również sposoby
poszerzania wiedzy na temat szkodliwości
palenia, zapobiegania popadnięciu w nałóg
nikotynowy oraz walki z nałogiem, który już
się pojawił. Podczas ﬁnału akcji można było
obejrzeć niezwykle interesujące i jakże dalece prawdziwe, przekonujące scenki rodzajowe promujące zdrowy styl życia. Tego dnia
rozstrzygnięto również konkurs plastyczny

pod hasłem „Razem z nami rzuć palenie”.
Co ciekawe, program skierowany był również do rodziców, a dzieci wcielały się tym
razem w rolę edukatorów przestrzegających
przed skutkami zgubnego nałogu. W nagrodę uczestnicy otrzymali zdrowe - owocowe
paczki. Oczywiście, na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć kompetentnych
gości - z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz z Przychodni Zdrowia
w Serocku.
Monika Krajewska
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Jubileusz 10-lecia Klubu Aktywnego Seniora

Już od 10 lat Klub Aktywnego Seniora realizuje działania pozwalające na rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej działalności
Seniorów, integrowanie i aktywizowanie osób
starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez wspólne spotkania, inicjatywy, integracyjne wyjazdy krajoznawcze
oraz wyjazdy do muzeów czy teatrów.
17.01.14 r. Klub Aktywnego Seniora
działający przy Centrum Kultury i Czytelnic-

twa w Serocku obchodził jubileusz 10-lecia.
Z okazji jubileuszu seniorzy zorganizowali
wspólne spotkanie.
Podczas spotkania obecni byli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, który wręczył symbolicznie na ręce
przewodniczącej KAS Marii Chimkowskiej
- kwiaty oraz list gratulacyjny. Burmistrz
w swej wypowiedzi podziękował seniorom
za aktywną działalność i obecność w życiu

społeczno-kulturalnym Miasta i Gminy Serock zaznaczając jak ważna jest rola seniora w społeczeństwie. Dyrektor Centrum
Kultury i Czytelnictwa Tomasz Gęsikowski,
wręczył w imieniu swoim i pracowników
symboliczną pamiątkę oraz tort jubileuszowy w podziękowaniu za wspólne lata współpracy z Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku.
Redakcja

ZMIANY W LOKALNEJ
KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
Informujemy, że z dniem 2 luty 2015 roku
nastąpią zmiany w funkcjonowaniu Lokalnej Komunikacji Autobusowej.

Na trasie komunikacyjnej Serock – Legionowo PKP zostają wprowadzone dodatkowe cztery kursy w dzień powszedni oraz zostaje uruchomionych sześć kursów w sobotę.
 Na trasie komunikacyjnej Dębe – Legionowo PKP zostaje wydłużona linia do
miejscowości Stanisławowo oraz uruchomiona zostaje komunikacja w sobotę.
Dodatkowo na tej linii kurs Lokalnej Komunikacji Autobusowej o godz. 06:50 (przystanek początkowy Stanisławowo) przejedzie
ulicą Piękną oraz Lipową w miejscowości
Dosin.
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 Kolejne zmiany dotyczą trasy Serock
- Wierzbica – Łacha – Gąsiorowo – Serock
(tzw. trasa za wodą): wydłużenie linii komunikacyjnej o miejscowości Nowa Wieś, Kania
Nowa oraz nowy przystanek Gąsiorowo, ul.
Grunwaldzka/róg ul. Jagiełły.
 Pozostałe trasy komunikacyjne Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie
Miasta i Gminy Serock pozostają bez zmian.

 Jednocześnie informujemy, że zostaje
obniżona cena biletów miesięcznych:
normalny: 50 zł
ulgowy: 25 zł.
Ceny biletów jednorazowych nie ulegają
zmianie:
normalny: 3 zł
ulgowy: 1,5 zł

Więcej na temat wprowadzonych modyﬁkacji na trasach komunikacyjnych oraz rozkładów
jazdy Lokalnej Komunikacji Autobusowej na Terenia Miasta i Gminy Serock na stronie internetowej www.serock.pl.

ZMIANY W LOKALNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
OD 2 LUTEGO 2015 ROKU

TRASA nr I
Dzień powszedni:
godz. 06:30, 10:00, 16:00, 19:15
Serock ul. Pułtuska Ośrodek Kultury,
Serock ul. Nasielska MGZGK, Serock ul. Nasielska „las”, Serock ul. Moczydło, Marynino
Sołtys/Dębinki, Marynino wieś, Marynino I
ul. Żaglowa, Marynino plac zabaw, Marynino
skrzyżowanie z drogą krajową nr 62, Szadki
skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 622,
Szadki skrzyżowanie z drogą krajową nr 62,
Wola Smolana I, Wola Smolana II, Wola
Smolana wieś, Wola Smolana Pólki, Zalesie
Borowe droga wojewódzka, Święcienica droga wojewódzka, Zabłocie droga wojewódzka,
Zabłocie I droga powiatowa, Guty, Stanisławowo wieś , Stanisławowo wieś II, Stanisławowo skrzyżowanie droga wojewódzka 621,
Ludwinowo Dębskie droga wojewódzka,
Dębe droga powiatowa, Izbica ul. Wiejska,
Izbica I droga powiatowa, Izbica II droga powiatowa, Jachranka Warszawianka, Jachranka
GUS, Jachranka MPWiK, Skubianka, Dosin,
Zegrze Północne ul. Warszawska droga krajowa nr 61, Zegrze JW, Zegrze osiedle, Zegrze
JW, Zegrze Północne ul. Warszawska droga
krajowa nr 61, Borowa Góra ul. Warszawska
droga krajowa nr 61, Jadwisin ul. Warszawska droga krajowa nr 61, Stasi Las ul. Długa,
Borowa Góra ul. Nasielska, Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów, Stasi Las ul. Główna, Stasi Las ul. Główna sklep, Karolino dojazd, Serock ul. Radziwiłła rondo, Serock ul.
Wyzwolenia/Miłosza, Serock ul. Wyzwolenia/TP SA, Serock, ul. Wyzwolenia/SP ZOZ,
Serock ul. Pułtuska/park Serock.

TRASA II
Dzień powszedni:
godz. 05:45, 12:00, 15:30, 17:45
Serock ul. Pułtuska Park, Serock ul. Wyzwolenia/SP ZOZ, Serock ul. Wyzwolenia TP
SA, Serock ul. Wyzwolenia/Miłosza, Serock
ul. Radziwiłła rondo, Karolino dojazd, Stasi
Las ul. Główna sklep, Stasi Las ul. Główna,
Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów, Borowa Góra ul. Nasielska, Stasi Las ul. Długa,
Jadwisin ul. Warszawska droga krajowa nr 61,
Borowa Góra ul. Warszawska droga krajowa
nr 61, Zegrze Północne ul. Warszawska droga krajowa nr 61, Zegrze JW, Zegrze osiedle,
Zegrze JW., Zegrze Północne ul. Warszawska
droga krajowa nr 61, Dosin, Skubianka, Jachranka MPWiK, Jachranka GUS, Jachranka
Warszawianka, Izbica II droga powiatowa,

Izbica I droga powiatowa, Izbica ul. Wiejska,
Dębe droga powiatowa, Ludwinowo Dębskie
droga wojewódzka, Stanisławowo skrzyżowanie droga wojewódzka 621, Stanisławowo
wieś II, Stanisławowo wieś, Guty, Zabłocie I
droga powiatowa, Zabłocie droga wojewódzka, Święcienica droga wojewódzka, Zalesie
Borowe droga wojewódzka, Wola Smolana
Pólki, Wola Smolana wieś, Wola Smolana II,
Wola Smolana I, Szadki skrzyżowanie z drogą
krajową nr 62, Szadki skrzyżowanie z drogą
wojewódzką nr 622, Marynino skrzyżowanie
z drogą krajową nr 62, Marynino plac zabaw,
Marynino I ul. Żaglowa, Marynino wieś, Marynino sołtys/Dębinki, Serock ul. Moczydło,
Serock ul. Nasielska „las”, Serock ul. Nasielska
MGZGK, Serock ul. Pułtuska/park.

TRASA nr III
Dzień powszedni: godz. 07:00
Wydłużenie linii komunikacyjnej: dołożony został nowy przystanek Gąsiorowo, ul.
Grunwaldzka/róg ul. Jagiełły.
Serock ul. Pułtuska/park, Serock ul. Słoneczna/Czeska, Wierzbica Rondo, Łacha ul.
Wyszkowska/Mazowiecka, Nowa Wieś ul. Serocka, Kania Nowa Rondo, *Cupel ul. Orzechowa, Cupel Pętla, Cupel ul. Orzechowa,
Kania Nowa Rondo, Nowa Wieś ul. Serocka
Łacha ul. Wyszkowska/Mazowiecka, Łacha
ul. Mazowiecka/Świerkowa, Łacha ul. Łąkowa/Rayskiego, Gąsiorowo ul. Grunwaldzka
OSP, Gąsiorowo ul. Jagiełły, Gąsiorowo ul.
Grunwaldzka OSP, Łacha ul. Łąkowa/ Rayskiego, Łacha ul. Mazowiecka/Świerkowa, Łacha ul. Wyszkowska/Mazowiecka, Wierzbica
Rondo, Wierzbica ul. Wąska, Wierzbica ul.
Zielna, Wierzbica Kolonia, Wierzbica droga
na Pobyłkowo, Wierzbica Kolonia, Wierzbica ul. Zielna, Wierzbica ul. Wąska, Wierzbica
Rondo, Serock ul. Słoneczna/Czeska, Serock,
ul. Pułtuska Ośrodek Kultury.
*kursuje tylko w okresie 01.06.2015 – 30.09.2015
oraz 01.06.2016 – 30.09.2016

TRASA nr IV
Dzień powszedni:
godz. 11:20, 15:20, 17:30
Wydłużenie linii komunikacyjnej o miejscowości Nowa Wieś, Kania Nowa oraz nowy
przystanek Gąsiorowo, ul. Grunwaldzka/róg
ul. Jagiełły.
Serock ul. Pułtuska/park, Serock ul. Sło-

neczna/Czeska, Wierzbica Rondo, Wierzbica
ul. Wąska, Wierzbica ul. Zielna, Wierzbica Kolonia, Wierzbica droga na Pobyłkowo, Wierzbica Kolonia, Wierzbica ul. Zielna, Wierzbica
ul. Wąska Wierzbica Rondo, Łacha ul. Wyszkowska/Mazowiecka, Łacha ul. Mazowiecka/Świerkowa, Łacha ul. Łąkowa/ Rayskiego,
Gąsiorowo ul. Grunwaldzka OSP, Gąsiorowo
ul. Jagiełły, Gąsiorowo ul. Grunwaldzka OSP,
Łacha ul. Łąkowa/Rayskiego, Łacha ul. Mazowiecka/Świerkowa, Łacha ul. Wyszkowska/
Mazowiecka, Nowa Wieś ul. Serocka, Kania
Nowa Rondo, Kania Nowa Rondo, Nowa Wieś
ul. Serocka Łacha ul. Wyszkowska/Mazowiecka, Wierzbica Rondo, Serock ul. Słoneczna/
Czeska, Serock, ul. Pułtuska Ośrodek Kultury.

TRASA VA i VIA
Kursy rozpoczynające się od Stanisławowa:
Dzień powszedni:
05:05, 05:50, 06:50, 16:30 18:30
Soboty: 6:50, 12:30 18:30
Kursy rozpoczynające się z Dębego:
Dzień powszedni:
07:50, 09:15, 12:30, 14:30, 15:30,
Soboty: 9:15, 15:30
Wydłużenie linii komunikacyjnej na trasie Dębe – Zegrze Osiedle końcowy przystanek Legionowo SKM
Wyżej wymieniona trasa będzie rozpoczynać się od miejscowości Stanisławowo
wieś.
W związku z wydłużeniem trasy powstały
nowe przystanki takie jak: Stanisławowo Wieś,
Stanisławowo Wieś II, Stanisławowo Wieś/
skrzyżowanie z DW632, Ludwinowo Dębskie.
Pilotażowo na okres trzech miesięcy zostaje uruchomiony Kurs o godz. 06:50 rozpoczynający się od Stanisławowa którego
trasa będzie przebiegać przez miejscowość
Dosin. Zostają uruchomione dodatkowe trzy
przystanki na ul. Lipowej: Lipowa I, Lipowa
róg Brzozowej oraz Lipowa /Borowa Góra,
Dosin, skręt w prawo wzdłuż DK 61 wjazd na
trasę właściwą przystanek: Zegrze Północne
ul. Warszawska DK 61
W związku z dojazdem do przystanku
początkowego kursy rozpoczynać będą się
z Serocka.
Serock ul. Pułtuska Ośrodek Kultury, Serock ul. Nasielska, Serock ul. Nasielska „las”
Serock ul. Moczydło, Marynino/Dębinki,
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23

Zalesie Borowe droga wojewódzka, Święcienica droga wojewódzka, Zabłocie droga wojewódzka, Zabłocie I droga powiatowa, Guty,
Stanisławowo wieś, Stanisławowo wieś II,
Stanisławowo skrzyżowanie z drogą wojewódzką 621, Ludwinowo Dębskie droga
wojewódzka, Dębe droga powiatowa, Izbica
ul. Wiejska, Izbica I droga powiatowa, Izbica II droga powiatowa, Jachranka Warszawianka, Jachranka GUS, Jachranka MPW
i K, Skubianka, Dosin ul. Lipowa/Piękna,
Dosin ul. Lipowa/Sosnowa, Borowa Góra
ul. Lipowa, Dosin, Zegrze Jednostka Wojskowa, Zegrze Północne ul. Warszawska
droga krajowa 61, Zegrze osiedle, Zegrze
Południowe, Michałów Reginów Cegielnia,
Michałów Reginów ul. Skośna, Michałów
Reginów, Michałów Reginów ul. Wolska,
Legionowo ul. Zegrzyńska Os. Piaski 01/02,
Legionowo Zegrzyńska 01, Legionowo ul.
Sielankowa 02, Legionowo UM Sowińskiego 03, Legionowo CH Błękitne 03, Legionowo Rynek 01, Legionowo PKP.

TRASA VIA i VIA
Uruchomienie dodatkowych kursów na
trasie Serock – Legionowo SKM w dni powszednie oraz w sobotę
Dzień powszedni:
Serock – Zegrze Osiedle – końcowy przystanek Legionowo SKM:
05:10, 06:10, 07:10, 08:00, 11:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 20:20, 22:00
Zegrze Osiedle – Serock – początkowy
przystanek Legionowo SKM:
05.50, 07:10, 08:10, 09:10, 12:10, 15:10,
16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 21:10, 23.10
Sobota:
Serock – przez Zegrze Osiedle – końcowy
przystanek Legionowo SKM:
06:10, 08.00, 11:00, 14:00, 17:00, 19:00
Zegrze Osiedle – Serock – początkowy
przystanek Legionowo SKM:
07:10, 09,10, 12:10, 15:10, 18:10, 20:10
Serock ul. Pułtuska Ośrodek Kultury,
Serock ul. Warszawska, Serock ul. Norwida, Serock ul. Radziwiłła Rondo, Stasi Las
ul. Warszawska droga krajowa 61, Jadwisin
ul. Warszawska droga krajowa 61, Borowa
Góra ul. Warszawska droga krajowa 61, Zegrze JW, Zegrze Osiedle, Zegrze Południowe, Michałów Reginów Cegielnia, Michałów
Reginów ul. Skośna, Michałów Reginów, Michałów Reginów ul. Wolska, Legionowo ul.
Zegrzyńska Os. Piaski 01/02, Legionowo ul.
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Zegrzyńska 01/02, Legionowo ul. Sielankowa
01/02, Legionowo UM Sowińskiego 03, Legionowo CH Błękitne 03, Legionowo Rynek
01, Legionowo PKP

Łacha ul. Wyszkowska/Mazowiecka, Wierzbica, rondo, Wierzbica skrzyżowanie, Wierzbica kolonia, Wierzbica ul. Zielna, Wierzbica
ul. Wąska, Wierzbica rondo, Serock ul. Słoneczna/Czeska, Serock ul. Pułtuska Ośrodek
Kultury

TRASA nr IIA i IIB
Komunikacja sobotnia po terenie Miasta
i Gminy Serock

Trasa II B
Sobota: godz. 10:00, 15:30

Na trasach II A oraz II B został dołożony
nowy przystanek Gąsiorowo, ul. Grunwaldzka/róg ul. Jagiełły.
Trasa Nr II A
Sobota: godz. 06:30
Serock ul. Pułtuska Ośrodek Kultury, Serock ul. Nasielska MGZGK, Serock ul. Nasielska „las”, Serock ul. Moczydło, Marynino
Sołtys/Dębinki, Marynino wieś, Marynino
I ul. Żaglowa, Marynino plac zabaw, Marynino skrzyżowanie z drogą krajową nr 62,
Szadki skrzyżowanie z drogą wojewódzką
nr 622, Szadki skrzyżowanie z drogą krajową nr 62, Wola Smolana I, Wola Smolana
II, Wola Smolana wieś, Wola Smolana Pólki,
Zalesie Borowe droga wojewódzka, Święcienica droga wojewódzka, Zabłocie droga
wojewódzka, Zabłocie I droga powiatowa,
Guty, Stanisławowo wieś, Stanisławowo wieś
II, Stanisławowo skrzyżowanie droga wojewódzka 621, Ludwinowo Dębskie droga
wojewódzka, Dębe droga powiatowa, Izbica
ul. Wiejska, Izbica I droga powiatowa, Izbica II droga powiatowa, Jachranka Warszawianka, Jachranka GUS, Jachranka MPWiK,
Skubianka, Dosin, Zegrze JW, Zegrze osiedle, Zegrze Północne ul. Warszawska droga
krajowa nr 61, Borowa Góra ul. Warszawska
droga krajowa nr 61, Jadwisin ul. Warszawska droga krajowa nr 61, Stasi Las ul. Długa, Borowa Góra ul. Nasielska, Ludwinowo
Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów, Stasi Las ul.
Główna, Stasi Las ul. Główna sklep, Karolino dojazd, Serock, ul. Radziwiłła rondo,
Serock ul.Wyzwolenia/Miłosza, Serock ul.
Wyzwolenia/TP SA, Serock ul. Wyzwolenia/
SP ZOZ, Serock ul. Pułtuska/park Serock ul.
Słoneczna/Czeska, Wierzbica rondo, Łacha
ul.Wyszkowska/Mazowiecka, Nowa Wieś ul.
Serocka, Kania Nowa rondo, Cupel ul. Orzechowa, Cupel pętla, Cupel ul. Orzechowa,
Kania Nowa rondo, Nowa Wieś ul. Serocka,
Łacha ul. Wyszkowska/Mazowiecka, Łacha
ul. Mazowiecka/Świerkowa, Łacha ul. Łąkowa/ Rayskiego, Gąsiorowo ul. Grunwaldzka
OSP, Gąsiorowo ul. Jagiełły, Gąsiorowo ul.
Grunwaldzka OSP, Łacha ul. Łąkowa/Rayskiego, Łacha ul. Mazowiecka/Świerkowa,

Serock ul. Pułtuska Ośrodek Kultury,
Serock ul. Wyzwolenia/SP ZOZ, Serock ul.
Wyzwolenia TP SA, Serock ul. Wyzwolenia/
Miłosza, Serock ul. Radziwiłła, rondo,
Karolino dojazd, Stasi Las ul. Główna
sklep, Stasi Las ul. Główna, Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów, Borowa Góra ul.
Nasielska, Stasi Las ul. Warszawska, Jadwisin
ul. Warszawska droga krajowa nr 61, Borowa
Góra ul. Warszawska droga krajowa nr 61,
Zegrze JW, Zegrze osiedle, Zegrze Północne
ul. Warszawska droga krajowa nr 61, Dosin,
Skubianka, Jachranka MPWiK, Jachranka
GUS, Jachranka Warszawianka, Izbica II droga powiatowa, Izbica I droga powiatowa, Izbica ul. Wiejska, Dębe droga powiatowa,
Ludwinowo Dębskie droga wojewódzka,
Stanisławowo skrzyżowanie droga wojewódzka 621, Stanisławowo wieś II, Stanisławowo
wieś, Guty, Zabłocie I droga powiatowa, Zabłocie droga wojewódzka, Święcienica droga
wojewódzka, Zalesie Borowe droga wojewódzka,
Wola Smolana Pólki, Wola Smolana wieś,
Wola Smolana II, Wola Smolana I, Szadki
skrzyżowanie z drogą krajową nr 62, Szadki skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 622,
Marynino skrzyżowanie z drogą krajową nr
62, Marynino plac zabaw, Marynino I ul.
Żaglowa, Marynino wieś, Marynino sołtys/
Dębinki, Serock ul. Moczydło, Serock ul. Nasielska „las”, Serock ul. Nasielska MGZGK,
Serock ul. Pułtuska/park, Serock ul. Słoneczna/ul. Czeska, Wierzbica rondo, Łacha ul.
Wyszkowska/Mazowiecka, Nowa Wieś ul. Serocka, Kania Nowa rondo, Cupel ul. Orzechowa, Cupel Pętla, Cupel ul. Orzechowa, Kania
Nowa Rondo, Nowa Wieś ul. Serocka, Łacha
ul. Wyszkowska/Mazowiecka, Łacha ul. Mazowiecka/Świerkowa, Łacha ul. Łąkowa/Rayskiego, Gąsiorowo ul. Grunwaldzka OSP,
Gąsiorowo ul. Jagiełły, Gąsiorowo ul. Grunwaldzka OSP, Łacha, ul. Łąkowa/Rayskiego,
Łacha ul. Mazowiecka/Świerkowa, Łacha
ul. Wyszkowska/Mazowiecka, Wierzbica rondo, Wierzbica droga na Pomyłkowo, Wierzbica kolonia, Wierzbica ul. Zielna, Wierzbica
ul. Wąska, Wierzbica rondo, Serock ul. Słoneczna/Czeska, Serock ul. Pułtuska Ośrodek
Kultury.

