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Koniec kampanii meldunkowej 2011
W dniu 1 stycznia 2011 r. ewidencja ludności, prowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy
w Serocku wskazywała stan zameldowanych
na ten dzień 12 293 osoby. Do 1 stycznia
2012 r. ta liczba uległa znacznej zmianie, wynosi bowiem teraz 12 610 osób zameldowanych na terenie miasta i gminy Serock. Akcja
miała być zachętą dla osób nieposiadających
meldunku na pobyt stały, a zamieszkujących
na terenie gminy, do spełnienia obowiązku
meldunkowego, co wiążę się także z kwestią
podatkową. Istotne jest bowiem, z punktu widzenia budżetu gminy, aby podatki od

osób ﬁzycznych, zamieszkałych na jej terenie, a więc korzystających z całej publicznej
infrastruktury i możliwości zasilały gminne
ﬁnanse.
W minionym roku zameldowało się
na pobyt stały na terenie gminy Serock 317
mieszkańców. Dało się zaobserwować, że
nowi mieszkańcy są przeważnie ludźmi młodymi. Przeciętny nowozameldowany obywatel gminy ma 32 lata. Wywnioskować stąd
można, że gmina Serock jest przez ludzi młodych, zakładających rodziny, odbierana jako
atrakcyjne i przyjazne miejsce do życia. Boga-

ta przyroda, świetne warunki do odpoczynku i rekreacji, a przy tym dobrze rozwinięta
infrastruktura, dogodne połączenia drogowe
i gotowość inwestycyjna gminy – to zapewne
wpłynęło na decyzje o zamieszkaniu tutaj.
Akcja, decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock, zostaje przedłużona o kolejny
rok. Zachętą są atrakcyjne nagrody dla laureatów, czyli dla każdego setnego, nowozameldowanego na pobyt stały mieszkańca
naszej gminy. Więcej o tegorocznej edycji na
www.serock.pl.
Referat Spraw Obywatelskich

I przyszła zima. W sumie nikogo to już dziwić nie powinno. Początek lutego za chwilę,
więc jak najbardziej naturalne, że i śnieg za oknem. W tym miejscu przypominamy o konieczności odśnieżania chodników przed posesją – zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych. Ferie zimowe – zgodnie z nazwą – zimowe były, choć nawet gdyby zima nie dopisała,
to oferta zajęć dla dzieci była tak bogata, że o nudzie nie mogło być mowy. Okres zimowy to
czas intensywnego przygotowywania się do nowego okresu inwestycyjnego, o czym świadczą
podpisane umowy na dotacje na realizację zadań własnych gminy, o czym przeczytacie Państwo w tym numerze. A jeśli o pieniądzach mowa – warto pamiętać o terminach uiszczania
opłat i podatków. I pomyślmy o przekazaniu 1% naszego podatku tym, którzy potrzebują
wsparcia. Serca w Serocku gorące, co pokazał ostatni ﬁnał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Miłej lektury.
Redakcja
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„Równać szanse 2012 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy”

2.5 mln zł z UE na rewitalizację
Integracyjnego Centrum Opieki,
Wychowania, Terapii KKWR ..................... 7

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) ogłosiła rozpoczęcie
Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego realizowanego w ramach Programu „Równać
Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu „Równać
Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry
start w dorosłe życie młodzieży z terenów
wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.
Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi celów życiowych
(w tym także celów edukacyjnych) określonych samodzielnie i realistycznie. O doﬁnansowanie projektów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego mogą
aplikować organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji, z terenów wiejskich i miast do 20 000
mieszkańców. W konkursie można ubiegać
się o dotację do 40 000 zł na działania trwa-

Kilka słów
o odbiorze odpadów komunalnych ......... 7

jące 15 miesięcy pomiędzy 1 czerwca 2012 r.
a 30 listopada 2013 r. Zasady konkursu i kryteria oceny oraz dostęp do elektronicznego
formularza wniosku znajdują się na stronie
internetowej: www.rownacszanse.pl.
Konkurs składa się z dwóch etapów.
Pierwszym jest przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego. W drugim etapie zakwaliﬁkowane organizacje przygotują projekty.
Termin składania wniosków w pierwszym
etapie konkursu upływa 22 lutego 2012 roku.
Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Równać Szanse” administrowany
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
istnieje już od 2001 r. Misją Programu jest
wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez
podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.
Dzięki Programowi udało się we wsiach
i małych miejscowościach zrealizować już

około 1 700 projektów o tematyce medialnej,
ekologicznej, technicznej, artystycznej, dziedzictwa kulturowego, nauk ścisłych i wielu
innych. Informacje o Programie i o zrealizowanych projektach znajdują się na stronie
www.rownacszanse.pl
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży powstała w 1991 r. Celem działań Fundacji jest
wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży
oraz pomoc w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie
kształtujących własne życie i środowisko. Misją Fundacji jest wyrównywanie szans dzieci
i młodzieży z terenów i środowisk, gdzie sytuacja jest trudna – wsi, małych miast i miejskich blokowisk.
Podstawą działalności Fundacji jest organizowanie programów dotacyjnych i szkoleń.
Fundacja nie prowadzi działalności
gospodarczej, środki finansowe uzyskuje
z dotacji i darowizn instytucji oraz osób
prywatnych.
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„Smacznie, zdrowo, tradycyjnie”
Jeszcze w listopadzie 2011 r. Agencja
Rynku Rolnego w Warszawie ogłosiła konkurs kulinarny pod hasłem „Smacznie, zdrowo, tradycyjnie”. Konkurs adresowany był do
członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz osób
ﬁzycznych, związanych swoim charakterem
pracy ze środowiskiem wiejskim województwa mazowieckiego, jeżeli regulamin koła
przewiduje ich udział w swojej działalności.
Z naszej gminy w konkursie wzięły udział
Koło Gospodyń Dosin i Koło Gospodyń
Marynino, wystawiając 8 produktów, które

2

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

zdaniem Pań były smaczne, zdrowe i tradycyjne. Komisja Konkursowa, powołana przez
Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji
Rynku Rolnego w Warszawie, dokonała oceny 24 zgłoszonych potraw i przyznała nagrody. Miło jest mi powiadomić, że II miejsce
w konkursie „Smacznie, zdrowo, tradycyjnie”
zajęła pani Halina Nałęcz za roladę ziemniaczaną, natomiast III nagrodę otrzymała pani
Jadwiga Zalewska za chleb słonecznik. Obie
panie są członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich Marynino.

„INFORMATOR GMINY SEROCK”
Miesięcznik Urzędu Miasta i Gminy Serock

Serdecznie gratuluję laureatkom konkursu za godne reprezentowanie gminy.
Wszystkim uczestniczkom konkursu
dziękuję za trud i zaangażowanie, jakie włożyły w przygotowanie prac konkursowych.
Świadczy to o dużej aktywności Kół Gospodyń Wiejskich Dosin i Marynino również
poza terenem gminy.
Teresa Krzyczkowska
doradca rolnośrodowiskowy
MODR Warszawa

ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
ARTUR BORKOWSKI
przyjmuje interesantów
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
(Rynek 21, pokój nr 31)
w piątki w godz. 17–19
tel./fax 22 782 88 13 lub 22 782 88 00 w. 813, 814
e-mail: radamiejska@serock.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
SYLWESTER SOKOLNICKI
przyjmuje interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
(Rynek 21, pokój nr 23)
w poniedziałki w godz. 12–15
tel./fax 22 782 88 00; 22 782 74 99
e-mail: burmistrz@serock.pl

Gmina uhonorowana
Certyﬁkatem Akcji
„Przejrzysta Polska”
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Aktualności
NOWY DZIELNICOWY
Komisariat Policji w Serocku informuje, że sierż. sztab. Piotr Bożyk (tel. służb.
600 997 269) od dnia 1 stycznia 2012 roku
jest dzielnicowym miejscowości: Wierzbica,
Łacha, Gąsiorowo, Nowa Wieś, Kania Nowa,
Kania Polska, Cupel, Dębinki, Marynino, Karolino, Szadki, Wola Smolana, Zalesie Borowe, Święcienica, Zabłocie, Bolesławowo, Stanisławowo, Guty, Ludwinowo Dębskie, Wola
Kiełpińska, Skubianka, Jachranka, Izbica,
Dębe, Ludwinowo Zegrzyńskie, Dosin.

NOCNA POMOC LEKARSKA
Informujemy, że od dnia 1 stycznia
2012 r., nocną i świąteczną pomoc lekarską
świadczy Samodzielny Publiczny Zakład
Lecznictwa Otwartego w Legionowie, przy
ul. Sowińskiego 4 (tzw. dawna stara przychodnia). Tel. 22 767 07 67.

DRUKI NIP-3
JUŻ NIE OBOWIĄZUJĄ
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła
w życie ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o zasadach ewidencji i identyﬁkacji podatników i płatników oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), wedle której
zmienia się sposób powiadamiania organów
podatkowych o zmianie danych podatników,
będących osobami ﬁzycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi
zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów i usług. Jeszcze przed 1 stycznia 2012
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Wyniki wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Jadwisin

roku osobom, które zmieniały dane - zwłaszcza
zawarte w dowodzie osobistym wręczany był
druk NIP-3, którym powiadamiano osobiście
lub za pośrednictwem Urzędu i Miasta i Gminy Serock o dokonywanych zmianach (serii
i numerze dowodu osobistego, zmianie nazwiska, imienia czy adresu). Obowiązująca od
1 stycznia ustawa uchyla przepisy, na podstawie
których wystawca dowodu osobistego, tj. Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku był obowiązany do przekazywania naczelnikowi urzędu
skarbowego powyższych danych. Od tej pory
Minister Spraw Wewnętrznych będzie przekazywał zmienione dane osób ﬁzycznych objętych
rejestrem PESEL do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, prowadzonego przez Ministra Finansów.

OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA DEKLARACJI DT1
Zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Serocku, przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji
na podatek od środków transportowych na
2012 rok oraz uiszczenia I raty podatku w terminie do 15 lutego 2012 r.

DYŻURY RADNEGO
M. PAKUŁY W 2012 R.
W godzinach 18 -19 w pomieszczeniu
Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Groszkowskiego 20 w Zegrzu: 23 stycznia, 27 lutego,
27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca,
24 lipca, 28 sierpnia, 11 września, 30 października, 27 listopada, 11 grudnia. Istnieje
00

00

możliwość spotkania z radnym w dowolnym
innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym – nr tel. 722 380 043

ROBOCZE SPOTKANIE
EURO 2012
W piątek, 20 stycznia, w ratuszu miejskim w Serocku doszło do pierwszego roboczego spotkania Burmistrza Miasta i Gminy
Serock, Sylwestra Sokolnickiego oraz jego Zastępcy, Józefa Zająca z Andrzejem Strejlauem,
polskim trenerem i byłym selekcjonerem oraz
Pawlosem Akritidisem, przewodniczącym
Towarzystwa Greków w Polsce, z siedzibą
w Warszawie. Tematyka spotkania skupiła się
wokół EURO 2012 oraz pobytu drużyny greckiej w Jachrance na terenie gminy Serock.

PAMIĘTAJ
O ODŚNIEŻANIU
PRZED POSESJĄ
Śnieg i lód, zalegający na chodnikach,
może spowodować zagrożenie dla pieszych.
Przypominamy, że regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Miasto
i Gmina Serock, nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek oczyszczania chodnika
przed posesją ze śniegu, lodu, błota i innych
zanieczyszczeń, niezwłocznie po ich pojawieniu się (§ 7 pkt. 1). Ten sam paragraf dalej wskazuje, że „Błoto, śnieg, lód oraz inne
zanieczyszczenia należy uprzątnąć w miejsce
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych
i pojazdów, a także podjąć działania w celu
usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości na chodniku, jeżeli zachodzi taka potrzeba, a następnie uprzątnąć z chodnika materiał
użyty do likwidacji śliskości, niezwłocznie po
ustaniu przyczyny jego zastosowania”.
Powyższy regulamin nakłada także obowiązek usuwania z budynków niezwłocznie po
pojawieniu się, wszelkich nawisów śnieżnych
i sopli lodowych, stwarzających zagrożenie dla
ruchu pieszego lub kołowego (§ 4 pkt. 10).
Jednocześnie zabrania się do usuwania
lodu i śniegu środków chemicznych, które są
szkodliwe dla środowiska.

Zebranie wyborcze mieszkańców sołectwa Jadwisin odbyło się w dniu 10.01.2012 r.
Zwołane zostało na mocy uchwały Nr 157/
XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
21.12.2011 r. Zebranie otworzyła ustępująca sołtys Ewa Zając, prosząc mieszkańców
o wybór przewodniczącego zebrania. Zebranie wiejskie wybrało na przewodniczącego
p. Józefa Zająca. Przewodniczący stwierdził
odpowiednie quorum dla dokonania wyboru
sołtysa – zgodnie z §24 ust. 1 Statutu sołectwa
Jadwisin nadanym uchwałą Nr 580/LXIV/10
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8.11.2010 r.
dla dokonania ważnego wyboru sołtysa wymagana jest osobista obecność 5% uprawnio-

nych do głosowania mieszkańców sołectwa.
Zgodnie ze spisem wyborców sporządzonym
w dniu 10.01.2012 r. liczba uprawnionych do
głosowania mieszkańców sołectwa to 624, co
oznacza, że wymagane quorum to 31 mieszkańców.
Liczba osób:
uprawnionych do głosowania: 624
głosujących: 53
głosów nieważnych: 0
głosów ważnych: 53
w tym głosy na kandydata:
1. Jarosław Pielach 26
2. Mirosława Beli 21
3. Radzisław Dubiel 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Ewa
Zając, Rafał Tyka, Anna Mazurek (Przewodnicząca Komisji) stwierdziła, że w głosowaniu tajnym sołtysem wsi Jadwisin został
wybrany p. Jarosław Pielach, który otrzymał
26 głosów za.
Mieszkańcom Jadwisina gratulujemy
wyboru nowego sołtysa, a samemu sołtysowi życzymy pomyślności, sił oraz zaangażowania w sprawy mieszkańców swego sołectwa. Dotychczasowej Pani Sołtys, Ewie Zając
dziękujemy za długoletnią pracę na rzecz
lokalnej wspólnoty i życzymy wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak
i zawodowym.

Inwestycje gminne
Początek nowego 2012 roku w działaniach inwestycyjnych sprowadza się do
realizacji prac projektowych i przetargowych.
W 2012 r. w planach inwestycyjnych budżetu najwyższe wydatki przewidziane są na
infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie Miasta i Gminy Serock. W planach jest
m.in. opracowanie projektu przebudowy sieci
wodociągowej w Wierzbicy.
W styczniu zostały ogłoszone przetargi
na budowę boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi oraz modernizację placu zabaw
w Serocku
Trwa realizacja kilku inwestycji, co obrazują poniższe zdjęcia.

Na obiekcie szkoły w Woli Kiełpińskiej trwają prace przy wykonaniu więźby dachowej.

Na nowobudowanym boisku przy stadionie miejskim w Serocku
trwają prace przy podbudowie z tłucznia pod nawierzchnię z trawy
syntetycznej.

Na powstającym budynku Ośrodka Kultury w Serocku wykonano więźbę dachową a przy dogodnych warunkach pogodowych wykonawca przystąpi do pokrycia dachu.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Komunikacja - temat bumerang
Odnosząc się do stwierdzenia red. Iwony Wymazał w artykule zat. „Serocki urząd
nadal bez koncepcji komunikacyjnej” mówiącego, iż „Komunikacja w Serocku pogorszyła się po otwarciu obwodnicy” pragniemy zauważyć, że powyższe stwierdzenie jest
nieprawdziwe. Kłopoty komunikacyjne wystąpiły jedynie w okresie przejściowym, między otwarciem obwodnicy 28 października,
a otwarciem ronda na wys. ul. Radziwiłła (9
grudnia), kiedy faktycznie przejazd przez
miasto był utrudniony. W chwili obecnej, co
jest na bieżąco monitorowane przez urząd
– przewoźnicy realizują dotychczasową, zadeklarowaną ilość połączeń i kursów przez
teren gminy. Serock jest w tej komfortowej
sytuacji w porównaniu z gminami Wieliszew i Nieporęt, że przez jego teren przebiega droga krajowa, na której funkcjonują
m.in. połączenia dalekobieżne obsługiwane
przez przedsiębiorstwa PKS i połączenia
realizowane przez przewoźników prywatnych. Ogółem przez miejscowości położone
wzdłuż drogi krajowej nr 61 realizowanych
jest od 04:50 do 20:50 łącznie 90 kursów do

Warszawy i 79 kursów z Warszawy. Miejscowości położone wzdłuż drogi powiatowej nr
1802W (Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica
i Dębe) mają zapewnionych ponad 20 kursów do Warszawy i z powrotem. Mieszkańcy Zalesia Borowego, Woli Smolanej, Woli
Kiełpińskiej, Szadek i Karolina mają dostęp
do dwóch połączeń komunikacyjnych relacji Pułtusk-Serock oraz trzech Serock-Pułtusk. Przez Święcienicę, Zabłocie, Szadki,
Ludwinowo Zegrzyńskie przebiega linia
komunikacyjna relacji Ciechanów-Warszawa-Ciechanów. Prywatni przewoźnicy
relacji Popowo-Kościelne – Warszawa oraz
Kania Nowa – Warszawa obsługują wschodnią część gminy. Na zamówienie Urzędu
Miasta i Gminy Serock został opracowany
przez Transport Consulting „Projekt obsługi komunikacyjnej Miasta i Gminy Serock”,
w którym wyczerpująco zostały przeanalizowane rozmaite warianty rozwiązania planu transportowego. Uwzględniono w nim
zarówno linie lokalne, jak i dowożące do
SKM i KM. Całkowity koszt funkcjonowania sprawnej komunikacji na terenie gminy

Serock oszacowany został na ponad 200 tys.
zł miesięcznie. W skali roku – ponad 2 mln
złotych. Liczby mówią same za siebie.
W kwestii współpracy z warszawskim
ZTM-em warto informacje red. Wymazał
uzupełnić o jeszcze dwie – bardzo istotne.
Propozycja, aby przedłużyć linię 735 do Serocka spotkała się odmową ze strony warszawskiego przewoźnika, który swą decyzję
tłumaczył niedostateczną liczbą taboru oraz
zmianami w strategii linii komunikacyjnych
typu 700. Propozycja współpracy z gminą
na zasadzie uruchomienia linii lokalnych
obsługujących obszar gminy Serock, pełniących rolę dowozową do linii SKM (S-9) oraz
do linii autobusowych ZTM, padła ze strony
ZTM dopiero 18 stycznia tego roku. Koszt
szacunkowy ok. 2 mln zł rocznie. Biorąc pod
uwagę istniejącą już sieć komunikacyjną nieuzasadnione jest tworzenie odrębnego, gminnego systemu komunikacyjnego. Priorytetem
natomiast jest poprawa obsługi komunikacyjnej tych terenów, gdzie liczba kursów jest
stosunkowo nieduża, bądź dostęp do istniejących tras jest utrudniony.

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycje, na które złożyliśmy wnioski i otrzymaliśmy doﬁnansowanie zgodnie z zatwierdzoną listą operacji w dniu 20.12.2012 r. przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego:
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Nowej Wsi – przyznana pomoc 336.500 zł
2. Przebudowa chodnika z jezdnią do-

jazdową do osiedla i ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych w Jachrance – przyznana
pomoc 69.330 zł
3. Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nr 180416W w Wierzbicy – przyznana
pomoc 216.700 zł
4. Budowa chodnika w Dębinkach – przyznana pomoc 162.500 zł

Zwrot podatku akcyzowego w 2012 r.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać
faktury VAT .
• w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31
sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni
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wniosek do Burmistrza w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach
limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Rada Ministrów ustaliła stawkę zwrotu
podatku akcyzowego na rok 2012 od oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej
w wysokości 0.95 zł od 1 litra oleju.
Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2012 r. wynosi 81,70 zł x ilość ha użytków
rolnych. Pieniądze wypłacane będą gotówką

Już niedługo działające w Serocku Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii
powiększy swoją siedzibę. Dzięki doﬁnansowaniu z Unii Europejskiej wyremontowany
zostanie m.in. zabytkowy budynek znajdujący
się na terenie ośrodka. Zakupione zostanie
również niezbędne wyposażenie. Umowę w tej
sprawie podpisali 10 stycznia br. wicemarszałek
Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław
Raboszuk oraz Wiesław Kołak – Przewodniczący Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego. Całkowita wartość inwestycji
to przeszło 4,1 mln zł, z czego unijne wsparcie
wyniesie ponad 2,5 mln zł.
Głównym elementem tego projektu jest
gruntowny remont zabytkowego budynku,
który znajduje się na terenie ośrodka. Budynek zostanie docieplony, wyremontowane
będą balkony i tarasy. W projekcie przewidziano również budowę łącznika wraz
z przebudową klatki schodowej. Wymienione zostaną także okna i drzwi, podłogi oraz

instalacja elektryczna. Dodatkowo budynek
zostanie w pełni przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu zmodernizowane
i rozbudowane będzie także nabrzeże. Wybudowana zostanie nowa przystań, odpowiadająca potrzebom ośrodka oraz pomost.
Ponadto zakupione zostaną dwie, dostosowane do przewozu dzieci, łodzie typu DZ
z napędem motorowym wraz z niezbędnym
wyposażeniem tj. kamizelkami i kołami ratunkowymi, wiosłami, rzutkami. Łodzie typu
DZ to łodzie z dwoma żaglami, dwumasztowe
z możliwością napędzania silnikiem. Jedna łódź
zabiera na pokład od 12 do 14 osób. Jej dużą
zaletą jest to, że jest uznawana za bardzo bezpieczną i mało wywrotną, co z punktu widzenia
bezpieczeństwa dzieci jest niezwykle istotne.
W ramach projektu zmodernizowane będą
także znajdujące się na terenie ośrodka boiska.
Nawierzchnia asfaltowa zostanie zastąpiona
warstwą sztucznej trawy. Pojawią się nowe
bramki do piłki nożnej, kosze do piłki koszy-

kowej oraz słupki do piłki ręcznej. Zakupiony
zostanie nowy sprzęt sportowy oraz hala pneumatyczna, która umożliwi zadaszenie boiska.
Zamontowane zostanie też nowe oświetlenie.
Projekt przewiduje także remont sześciu
domków letniskowych znajdujących się na
terenie ośrodka. Oprócz tego powstanie m.in.
plac zabaw w formie „wioski indiańskiej”. Teren ośrodka będzie na bieżąco monitorowany.
dzięki zakupowi dziesięciu kamer oraz stworzeniu zintegrowanego systemu monitoringu.
Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja Integracyjnego Centrum Opieki,
Wychowania, Terapii dla dzieci, młodzieży
i dorosłych „gorszych szans” z Regionu Mazowieckiego.
Całkowita wartość projektu: 4 131 024,92 zł
Kwota doﬁnansowania: 2 540 298,10 zł
Beneﬁcjent: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego.
Projekt wpisuje się w Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Serock.
www.mazovia.eu

Kilka słów o odbiorze odpadów komunalnych

Umowy na doﬁnansowanie
inwestycji z funduszy unijnych
W dniu 13 stycznia 2012 r. Burmistrz
wraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Serock
podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 4 umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego

2.5 mln zł z UE na rewitalizację Integracyjnego
Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR

w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serocka, albo
przelewem na rachunek bankowy, wskazany
we wniosku, w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2012 r. w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie.
Wszelkich szczegółowych informacji
udzielają pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Miasta i Gminy Serock, pok. nr 36 oraz telefonicznie pod nr
tel. 22 782 88 07. Wniosek do pobrania na
stronie www.serock.pl.

Po raz kolejny Gmina została postawiona
przed nowym, bardzo ważnym wyzwaniem.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem
1 stycznia 2012 roku, nałożyła na władze samorządowe obligatoryjny obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Z praktycznego punktu
widzenia jest to najlepsze rozwiązanie, które pozwoli na pełną kontrolę nad wytwarzanymi odpadami, a zarazem przyczyni się do utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy.
Dotychczasowe rozwiązania, polegające
na konieczności zawierania indywidualnych
umów z przedsiębiorcami, dawały właścicielom
nieruchomości dużą swobodę. Patrząc jednak
na podrzucane w różnych miejscach śmieci,
zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy wywiązywali się z nałożonego obowiązku.
Zgodnie z przyjętą ustawą nowy system
musi być wdrożony najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku. Istota tego systemu sprowadza
się do:
1. zorganizowania przez Gminę odbioru
odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych (np. baterie, przeterminowane leki,
zużyty sprzęt AGD, RTV), biodegradowalnych (np. liście, trawa),

2. wyłonienia w drodze przetargu przedsiębiorcy, który będzie odbierać od Państwa
odpady,
3. ustalenia stawki i przejrzystego sposobu naliczania opłat za odbieranie odpadów,
4. nadzoru nad sprawnością nowego systemu.
Znając specyﬁkę gminy jesteśmy świadomi,
że przed nami niezmiernie trudne zadanie.
Wiele z postawionych obecnie przed gminami zadań już realizujemy. Od kilku lat na
terenie naszej gminy działa sprawnie system
odbioru segregowanych odpadów opakowaniowych typu: plastik, szkło, makulatura,
drobny złom. Wprowadzona została zbiórka
zużytych baterii, przeterminowanych leków
i odpadów wielkogabarytowych. Zorganizowano także gminny punkt odbioru zużytego
sprzętu RTV, AGD.
Tworząc nowy system gospodarki odpadami dla wszystkich mieszkańców Gminy w tym właścicieli działek rekreacyjnych,
zdajemy sobie sprawę, że na pewno nie uda
się stworzyć systemu, który w pełni zadowoli wszystkich właścicieli nieruchomości.
Nowe przepisy z pewnością odczują ci, którzy do tej pory próbowali pozbyć się śmieci
w sposób nielegalny, wywożąc je do lasu,
przydrożnych rowów, czy spalając w pie-

cach. Opłata za odbiór odpadów będzie bowiem powszechna, wszyscy właściciele nieruchomości będą zobligowani do płacenia
„podatku za gospodarowanie odpadami”.
Jego wysokość będzie zależna od kosztów
odbioru śmieci, transportu, a także kosztów recyklingu.
Nowy system promować będzie właścicieli nieruchomości, aktywnie uczestniczących w programie segregacji, ponieważ
zgodnie z cyt. ustawą, Rada Miejska określi
niższe stawki za odbieranie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób
selektywny.
Podstawą naliczenia opłaty za odbieranie odpadów będzie deklaracja, którą będzie
musiał wypełnić każdy właściciel nieruchomości. Po uchwaleniu przez Radę Miejską jej
wzoru a także po uchwaleniu stawek opłat za
odbieranie odpadów, otrzymacie Państwo do
wypełnienia druk deklaracji.
Bieżące informacje w przedmiotowej
sprawie podawane będą w aktualnościach na:
www.serock.pl, na gminnych tablicach ogłoszeń i sołtysów wsi.
Bliższych informacji udzielać będzie
również Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 22 782 88 39
i 22 782 88 40.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Ruiny domu

Odcinek 22 - MARYNINO

Na cześć Marianny, czy Marii?
Wieś powstała w ostatnim dziesięcioleciu I połowy XIX w., w okresie reorganizacji dóbr zegrzyńskich przez ówczesnego właściciela, Stanisława
hr. Krasińskiego. Ten, młodo zmarły w dniu 25 czerwca 1849 r., syn senatora-kasztelana Józefa Wawrzyńca hr. Krasińskiego i Emilii Anny
z Ossolińskich, tworzonym przez siebie jednostkom osadniczym nadawał nazwy od imion członków swojej najbliższej rodziny. Stąd mamy
Karolino, Ludwinowo i Marynino, nie przetrwało natomiast Józefowo. Nazwę Marynino, chociaż poprawnie powinno być Marynin, łączyć należy
ze starszą siostrą Stanisława Krasińskiego, Marianną (1810-1867, od 1833 r. żoną Kazimierza hr. Łubieńskiego, a nie jego córką Marią Pauliną
urodzoną 25.12.1846 r., żoną hr. Krasickiego.
W początkowym okresie nazwę pisano „Kolonia Marynin”. Koloniści byli zarówno pochodzenia szlacheckiego
jak i chłopskiego, ale nie zawsze wiemy skąd przybyli, choć
np. wiemy, że Tomczykowie pochodzą z paraﬁi Smogorzewo, a Sujkowscy z paraﬁi Wieliszew. Gospodarstwa były
tu duże, najczęściej 30 i 15 morgowe. Dane pochodzące
z końca XIX wieku pokazują, że były również i większe
gospodarstwa np. Antoniego Tomczyka 90 mórg, Hilarego
Łaniewskiego 80 mórg, Franciszka Sujkowskiego 75 mórg,
Józefa Miećka 60 mórg. Przedstawiciele tych rodzin mieszkają we wsi do dziś, podobnie jak rodziny Rempalskich,
Reszczyńskich, Małkiewiczów i Tokarskich.
Wieś wyróżniała się nie tylko wzorowymi gospodarstwami, ale też funkcjonującą w niej szkołą, która miała
znaczenie ponadlokalne. Istniała co najmniej od 1889 r.,
aż do 1939 r. Inicjatorem jej powstania był wójt gminy zegrzyńskiej, Hilary Łaniewski, którego brat wybrał zawód
nauczyciela. W przekazie ustnym podaje się, że gospodarze
uzgodnili, iż każdy przekaże po dwie skiby ziemi na działkę
szkolną, przeznaczoną pod budynek szkoły i na utrzymanie
nauczyciela. Pod koniec XIX w. nauczycielem był tu Mateusz Mikulis, Litwin z pochodzenia, podobnie jak kierownik
szkoły w Serocku Adam Jorkun. W 1896 r. w Maryninie, mającym 17 gospodarstw i 111 mieszkańców, funkcjonowała
szkoła licząca 80 uczniów, pochodzących z całej okolicy. Jej

Drewniany dom pod nr 40

Stodoła pp. Nałęczów

Krzyż
zasięg może być porównywany z obecnym obwodem szkoły
w Woli Kiełpińskiej, która zresztą w 1945 r. zajęła jej miejsce i jest kontynuatorką jej tradycji.

Na początku XX wieku nauczycielem był Albin Krzyżanowski z Serocka, siostrzeniec żony wspomnianego Jorkuna. W okresie międzywojennym szkoła była początkowo
trzyklasowa, a ostatecznie czteroklasowa. Uczęszczali do
niej uczniowie nie tylko z sąsiednich wsi, ale nawet z serockiego przedmieścia Moczydło. Jak wspomina Stanisław
Turek (ur. 1927 r.), zajęcia odbywały się też w domach
pp. Sujkowskich i Miećków (klasy I i II). Nauczycielami byli
Eliasz Hewpa z żoną oraz p. Skośkiewicz.
W okresie międzywojennym działało kółko rolnicze,
koło myśliwskie oraz oddział Kasy Szewczyka paraﬁi Zegrze, którego skarbnikiem - członkiem zarządu był Bronisław Rempalski z Marynina.
W 1944 r., w czasie walk na przyczółku serockim,
wieś została doszczętnie zniszczona. W południowej części

jących grobu byli krewni starszego lejtnanta Aleksieja Awdiejewa, urodzonego w 1915 r. pochodzącego z Kałuskiej
obłastii. Poległ on w Maryninie 24 października 1944 r.
jako żołnierz 20 samodzielnego batalionu budowlanego
z 65 armii gen. Pawła Batowa.
W początkach PRL-u wieś była na cenzurowanym,
jako typowo kułacka. Większość gospodarzy starała się jakoś przetrwać, a aktywnie na rzecz nowej władzy działali
tylko nieliczni. Do takich osób należał Wincenty Tokarski,
działacz ZSL i wiceprzewodniczący Rady Gminy, którego
zdjęcie jako przodującego chłopa znalazło się w 1954 r.
w Trybunie Ludu. Jednak dzięki takim ludziom wieś miała
też korzyści np. w miarę szybką elektryﬁkację.

Szkielet starego domu
też naturalną zdolność angażowania do działania w kole
młodszych gospodyń.
Wieś się zmienia. W ostatnim 20 - leciu powstały
m.in. bitumiczne drogi, gazociąg oraz plac zabaw dla
dzieci i boisko sportowe. Przeważa nowoczesna zabudowa, ale pozostały jeszcze nieliczne drewniane budynki.
Najciekawszy jest dom z werandą, noszący dawny nr 40,
w otoczeniu drewnianych budynków gospodarczych
i w sąsiedztwie drewnianej kapliczki na drzewie.
W Maryninie mamy też ciekawy przykład współczesnej
architektury drewnianej. Są to dwa domy projektu Andrzeja
Olbrysza z nietypowym, trzcinowym pokryciem dachowym.
Powstające osiedla budowane przez ﬁrmy developerskie,
proponują jedynie typowe domy jednorodzinne.
Estetykę wsi psuje, niestety, kilka opuszczonych
i zrujnowanych domostw, które stają się składami rupieci
i śmieci.
Gospodarstwo agroturystyczne Jolanty i Tadeusza
Małkiewiczów, położone w sąsiedztwie jeziora Chojno,
swego rodzaju raju dla dzikiego ptactwa, oferuje nie tylko
noclegi, ale i jazdy konne.

Dyplom
Pani Nałęcz

Zrujnowany dom, stan z 2005 r.

Stara pasieka
Gospodarstwo rolno-sadownicze pp. Rulskich siłę
czerpie z ponad 60 letniej tradycji rodzinnej.
ZASŁUŻENI MARYNIANIE:
• Hilary Łaniewski wójt gminy Zegrze w latach
1889-1906, zasłużony w sprawach rozwoju oświaty na
wsi oraz postępu technicznego w rolnictwie.
• Ksiądz Witold Sujkowski administrator paraﬁi
zegrzyńskiej w trudnych latach II wojny światowej.
• Tadeusz Zalewski ur. 1964 r. znakomity zapaśnik
w stylu klasycznym, zawodnik Legii Warszawa, medalista
mistrzostw Polski, w 1995 r. Mistrz Polski w kat. 100 kg.
Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak

Plac zabaw

Pieczęć i podpis wójta Łaniewskiego

Nowe domy w starym stylu projektu arch. Andrzeja Olbrysza
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wsi, przy szosie nowodworskiej, znajdowały się zbiorowe
mogiły żołnierzy Armii Czerwonej. Były one przeważnie
bezimienne, ale dziś, po ponad 60 latach od tych walk,
odzywają się krewni poległych. W 2010 r. wśród poszuku-

W Maryninie istnieje jedno z najstarszych i najbardziej aktywnych kół gospodyń wiejskich. Jego przewodnicząca jest pani Halina Nałęcz, która co roku startuje
w różnych konkursach, takich jak „Smaki regionów”, „Ziele
roku”, czy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i zawsze
z sukcesem. Pani Halina jest świetna zarówno w gotowaniu, pieczeniu jak i przygotowywaniu nalewek. Ma

Spotkanie Koła Gospodyń
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Odbiór azbestu
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz
w trosce o ochronę środowiska naturalnego, Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że istnieje możliwości skorzystania
w 2012 r. z dotacji (100% całkowitego kosztu
usunięcia azbestu) na demontaż lub odbiór
wyrobów, zawierających azbest - w tym płyt
eternitowych, z posesji znajdujących się na
terenie gminy Serock. Warunkiem jest złożenie wniosku o odebranie wyrobów azbe-

stowych wraz z niezbędnymi załącznikami,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20
lutego 2012 r. Szczegółowe informacje pod nr
telefonu 22 782 88 39 oraz 22 782 88 40.
Do wniosku o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest
należy dołączyć tytuł prawny władania
nieruchomością (kserokopia odpisu zwykłego z księgi wieczystej lub aktu notarialnego).

Uwaga: Osoby ubiegające się o dotację
z demontażem płyt azbestowych z dachu,
dodatkowo muszą dołączyć do wniosku zgłoszenie bądź prawomocną decyzję administracyjną, związaną z zakresem wykonywanych
prac od właściwych organów administracji
architektoniczno-budowlanej. Komplet formularzy niezbędnych do złożenia wniosku
do pobrania na stronie www.serock.pl oraz
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, pokój nr 11.

Kwaliﬁkacja wojskowa w 2012 roku
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że kwaliﬁkacja wojskowa dla mężczyzn,
urodzonych w 1993 roku, zameldowanych na
pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3
miesiące na terenie gminy Miasto i Gmina
Serock, zostanie przeprowadzona w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie ul. gen.
Władysława Sikorskiego 11, w dniach od 29
lutego do 2 marca oraz 5 marca 2012 roku.
Obowiązkiem stawienia się do kwaliﬁkacji wojskowej w 2012 roku objęci są:
• mężczyźni urodzeni w 1993 roku,
• mężczyźni urodzeni w latach 1988 – 1992,
jeżeli jeszcze nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
Ponadto, do kwaliﬁkacji wojskowej
wzywane się również imiennie osoby uro-

dzone w latach 1991 – 1992, które zostały
uznane przez powiatowe komisje lekarskie,
ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej; kobiety
urodzone w latach 1988 – 1993, posiadające
kwaliﬁkacje przydatne do czynnej służby
wojskowej, a także osoby, które ukończyły
18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej.
Celem kwaliﬁkacji wojskowej jest określenie zdolności ﬁzycznej i psychicznej (nadanie
odpowiedniej kategorii) do czynnej służby
wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających
temu obowiązkowi, a także założenie ewidencji wojskowej i przygotowanie wojskowych

dokumentów osobistych (książeczek wojskowych) do wydania.
Aktualnie nie ma prawnego obowiązku
odbywania zasadniczej służby wojskowej
oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów
szkół wyższych. W związku, z tym wszystkie
osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A” są automatycznie przenoszone do rezerwy i będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Dokładny termin stawiennictwa osób
podlegających obowiązkowi kwaliﬁkacji
(dzień, godzina) zostanie określony w imiennych wezwaniach do kwaliﬁkacji wojskowej.
Telefon kontaktowy w Urzędzie Miasta
i Gminy Serock - 22 782 65 88. Więcej na
www.serock.pl

Kolędowe Serce Mazowsza
- po eliminacjach powiatowych w Zegrzu
Tegoroczna edycja festiwalowego przeglądu musiała mieć miejsce, wziąwszy pod
uwagę popularność III odsłony festiwalowej, która skupiła wokół siebie ponad 1200
uczestników oraz 5000 widzów z obszaru
województwa mazowieckiego. Idea promocji kultury i tradycji świątecznych Mazowsza jest bardzo nośna i możliwa dzięki zaangażowaniu władz samorządowych
i ośrodków kultury, w których zaplanowano
przesłuchania konkursowe. Garwolin, Kałuszyn, Łosice, Mińsk Mazowiecki, Mrozy,
Siedlce, Sokołów Podlaski, Sulejówek, Warszawa, Węgrów, Zegrze. To wszystko obszar
województwa mazowieckiego, ale nie oznacza to, że wszystkie ośrodki cechuje jednorodność tradycji i obyczajów. Mazowsze
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niejedno ma imię i stąd też czerpią swe festiwalowe inspiracje jego uczestnicy. Choć
okres świąt Bożego Narodzenia już za nami,
to corocznie festiwal dostarcza i uczestnikom i widzom niezapomnianych wrażeń
artystycznych, łagodzi wejście w szybki
Nowy Rok, pozwala jeszcze chwilę rozkoszować się atmosferą minionych świąt.
Formuła festiwalu jest tak zdeﬁniowana, że pozwala na zaangażowanie się bardzo

szerokiego grona mieszkańców województwa
mazowieckiego. Konkursowe kategorie dopuszczają do udziału zarówno uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, jak również przewidziana została
specjalna kategoria dla śpiewających dorosłych i całych rodzin oraz chórów. To bardzo
otwarte zaproszenie, które w konsekwencji
owocuje dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem artystycznym i społecznym mieszkańców woj. mazowieckiego.
Przesłuchania powiatowe odbyły się w sali widowiskowej Klubu Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu. Uroczystego
otwarcia dokonali wspólnie gospodarz festiwalu, komendant CSŁiI płk Marek Stolarz, wraz
z zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Serock,
Józefem Zającem oraz zastępcą Prezydenta
Miasta Legionowo, Piotrem Zadrożnym. Jury,
w składzie: Jolanta Wojtaś-Zapora, Malwina
Kalińska oraz Izabella Jaszczułt-Kraszewska wyłoniło najlepszych z naszego terenu, którzy wzieli udział w ﬁnale wojewódzkim w Siedlcach.

W trakcie ﬁnału, który odbył się w dniach
13-14 stycznia wyróżnienie zdobyła Anna
Życińska z Klubu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Ania startowała w kategorii szkoły podstawowe kl. I-III.
Gratulujemy.
Imprezę honorowym patronatem objął
Burmistrz Miasta i Gminy Serock.
Fot. kpt Krzysztof Baran

LZA Serock na Punjab International Festival
Przez 10 styczniowych dni Ludowy Zespół
Artystyczny „SEROCK” czarował hinduskich
miłośników ludowego folkloru w ramach
PUNJAB INTERNATIONAL FESTIVAL,
w którym brał udział na specjalne zaproszenie organizatora, Dr Davindera Singh Chhina. Jak można się domyślać – wszyscy członkowie zespołu zgodnie przyznają, że była
to podróż życia. Na lotnisku w Delhi grupę
przywitał hinduski opiekun Rajinder, którego
zespół od razu ochrzcił polskim „Radziem”.
Podróż z Delhi do Ludhiany – jednego z największych miast regionu Punjab, trwała około 8 godzin.
LZA „SEROCK” koncertował wspólnie
z grupą muzyków z grupy Mariachi Imperial of
America z Texasu. Członkowie obu zespołów
mieli możliwość poznania kultury i obyczajów hinduskich poprzez spotkania z dziećmi
i młodzieżą punjabską, jak też mieszkańcami
tego regionu Indii. Wszystkie występy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, o czym
świadczyły owacje i kolejki po autografy.
Głównym przesłaniem festiwalu była promocja regionu Punjab oraz czerpanie inspiracji i nauki z wymiany doświadczeń pomiędzy
młodzieżą z Polski, USA i Indii. Z tego powodu zarówno kierownik zespołu Katarzyna Sobiecka-Tomporowska, jak również jego członkowie, udzielili wielu wywiadów do mediów,
a zdjęcia z występów polskiej grupy ukazały
się w kilkunastu gazetach z tego regionu.

W każdym z miejsc, w których grupa
prezentowała piękno polskiego folkloru,
Hindusi przygotowali festiwalowe banery
ze zdjęciami Ludowego Zespołu Artystycznego „SEROCK” oraz tablice z wycinkami
z gazet z ostatnich występów. Zespół był
serdecznie goszczony i obsypywany pamiątkowymi souvenirami w każdym miejscu, w którym koncertował. Hinduska gościnność zrobiła niesamowite wrażenie na
naszych tancerzach.

Grupa zwiedziła słynne świątynie: Taj
Mahal w Ludhianie oraz Golden Temple
w Amristar, miała okazję poznać fragment
historii indyjskiej poprzez obejrzenie Punjab
War Museum. Ciekawym doświadczeniem
dającym wszystkim wiele radości były przejażdżki rikszą oraz zakupy w małych sklepikach na gwarnych i zatłoczonych ulicach.
Najbardziej jednak członkom zespołu
podobały się występy w szkołach. Po każdym
z nich odbywały się spotkania z władzami
miasta oraz dyrekcją szkoły, podczas których zespół częstowano hinduskim obiadem
i deserem. Podczas spotkania ze studentami Khalsa College nasi tancerze opowiadali
o systemie edukacji w Polsce i odpowiadali
na pytania zarówno dyrektora uczelni, jak też
uczniów i wykładowców. Członkowie zespołu
wzięli udział także w warsztatach tanecznych
podczas których poznali kilka podstawowych
kroków tańca z regionu Punjab.
Pobyt w Indiach był niesamowitym przeżyciem. Nawiązały się przyjaźnie zarówno
z naszym opiekunem „Radziem” i innymi osobami towarzyszącymi nam podczas pobytu
w Ludhianie i Amritsar, ale również z naszymi
Meksykanami z Mariachi, dzięki którym zespół
spędził niesamowite „rozśpiewane” chwile.
Ludowy Zespół Artystyczny „SEROCK”
otrzymał ponowne zaproszenie do Punjabu i kto wie, może to nie był ostatni pobyt
w Indiach?
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Zimowe ferie w gminie

Gminny XX Finał WOŚP
O jednej z tych orkiestr, co to grać będą
do końca świata i jeden dzień dłużej...
Na temat fenomenu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy można by pisać długo
i niewyczerpująco zapewne. Na temat ogromnego serca, poczucia wspólnoty i odpowiedzialności, która łączy niemal wszystkich Polaków w niewytłumaczalny sposób ZAWSZE
w styczniową niedzielę – też zapewne można
by wiele powiedzieć, choć może wystarczy
milczące chapeau bas… Jak to się dzieje, że
już dwudziesty raz Jurek Owsiak gra z całą
Polską dla najmłodszych i za każdym razem
przybywa entuzjazmu i zaangażowania? Jak
powiedział Jacek Santorski – kiedy człowiek
podłączy się pod źródło dobra – energia i zapał wzmagają się, stając się niemal samoodnawialne. I coś w tym jest – taka samonapędzająca się machina dobra…

Wśród zaangażowanych w wielkoorkiestrowe granie nie zabrakło też Serocczan. Na
terenie gminy funkcjonowały trzy sztaby Wielkiej Orkiestry – w Jadwisinie, Serocku i Zegrzu, które wszelkimi dostępnymi sposobami
zabiegały o każdą złotówkę na maluchy. Były
koncerty i pokazy tańca, były licytacje i loterie
fantowe, a kawiarenki i bufety z przysmakami
też pracowały na cele fundacji Jurka Owsiaka.
W Serocku, w na hali sportowej PZSP furorę
zrobili uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz taneczny zespół
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 W Świetlicach
Socjoterapeutycznych
W dniach 16-20.01.2012 roku grupa 41
osób (dzieci i młodzieży) z Zespołu Świetlic
Socjoterapeutycznych uczestniczyła w programie feryjnym „Szaleństwo zimowe bezpieczne
i zdrowe”. Program ten realizował pomysły
podopiecznych na spędzenie czasu wolnego
i był realizowany we współpracy z rodzicami.
Był jednocześnie nagrodą za aktywny udział
w zajęciach świetlicowych I półrocza szkolnego. Opiekę wychowawczą zabezpieczało trzech
wychowawców oraz koordynator.

z Gimnazjum „Remix” we wspólnym pokazie
„Serce to najpiękniejszy w życiu dar”. Owacje na
stojąco zebrał Kazimierz Kowalski, znany polski śpiewak operowy, uwagę przykuł też pokaz
„Dance4All”, szkoły musicalowej przy Teatrze
Muzycznym Roma. Sztab w Jadwisinie zaangażował do współpracy koła gospodyń wiejskich

z Dosina i Skubianki oraz Stowarzyszenie Miłośników Skubianki, które dało koncert największych bigbeatowych przebojów lat 60-tych. To
już kolejny raz, kiedy panie z Kół Gospodyń
włączają się w Wielki Finał styczniowy. Jako
kobiety i matki wiedzą, co w życiu jest najważ-

niejsze. Zegrzyński sztab także nie próżnował
w staraniach, aby jak najbardziej uatrakcyjnić
20 ﬁnał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W całym pozytywnym zamieszaniu nie zabrakło jednak chwili na wspomnienia o dotychczasowych jedenastu, w których Zespól Szkół brał
udział. Urząd Miasta i Gminy w Serocku, tak
jak co roku, także włączył się w granie na rzecz
najmłodszych, przekazując sztabom gadżety
promocyjne na licytacje. Wśród nich znalazły
się kalendarze z dedykacją Burmistrza Miasta
i Gminy oraz prace Mieczysława Krzymowskiego - słomiana kompozycja przedstawiająca ratusz oraz makieta ratusza, wykonana z zapałek
i jodłowych szyszek.
Nie sposób oddać słowami tej energii,
entuzjazmu i tego mocnego przekonania
wszystkich, że uczestniczy się w czymś ważnym i potrzebnym. Zwyczajowo można by
napisać, że nie chodzi tu o pieniądze, ale tym
razem nie zwyczajowo napiszemy, że o pieniądze chodzi jak najbardziej, bo prawda
jest prosta – serce, gest, życzliwość, poczucie
wspólnej odpowiedzialności – to wszystko
przekłada się na całkiem realne kwoty, całkiem realnej i namacalnej pomocy, której potrzebują najmłodsi.
Z doniesień sztabów orkiestrowych wynika, iż sztab serocki zebrał kwotę 16 500 zł, natomiast wolontariusze z Jadwisina - 17 400 zł,
a sztab z Zegrza ponad 11 000 zł.

Atrakcjami programu były: pływalnia
i sala zabaw „Akma” w Pułtusku; „Wesoła
Oberża” w Gzowie wraz z kręgielnią, mini
zoo, smacznym obiadem oraz grillem; gospodarstwo agroturystyczne „Chata za wsią”
w Skaszewie, tam: kulig, mnóstwo gier i zabaw na świeżym powietrzu, posiłek w sali kominkowej, dyskoteka z wodzirejem, ognisko
z pieczeniem kiełbasek oraz - uwaga nowość
- wieloosobowe narty. Program zima 2012
zakończyliśmy tradycyjnie złazem-biwakiem
w ośrodku Caritas w Popowie. Tu serdeczna rodzinna atmosfera, smaczne posiłki, jak
u mamy i cudowna zabawa trwały niestety
tylko dwa dni. Szkoda, ze następne ferie zimowe dopiero za rok.
Starszy wychowawca -Koordynator
Zespołu Świetlic Socjoterapeutycznych
w Serocku
Janina Orzepowska

 Atrakcje w Ośrodku Kultury
Dzieci i młodzież spędzająca wolny czas na
terenie Miasta i Gminy Serock mogła skorzystać
z wielu atrakcji przygotowanych przez Ośrodek
Kultury. Z nami w ferie nie sposób było się nudzić. Zaproponowaliśmy wyjazd do kina 5D,
gdzie widz mógł poczuć się jak bohater ﬁlmu.
Ten seans ﬁlmowy pozostawił w pamięci nie
tylko niezapomniane emocje i wrażenia wzrokowe, ale również dotykowe, zapachowe oraz
ruchowe zapewnione widzom dzięki użyciu nowych technologii. Czuliśmy np. owiewający nas
wiatr, kołysaliśmy się w fotelach. Drugi wyjazd
okazał się jeszcze atrakcyjniejszy. Nasi milusińscy mogli zwiedzić siedzibę TVP, poznać ją od
kuchni i poczuć się jak prawdziwe gwiazdy.
Nie zabrakło też ciekawych zajęć w naszym
mieście. Powodzeniem cieszyły się środowe
spektakle. Magia na wesoło, czyli spotkanie
z iluzjonistą-komikiem Konradem Modzelewskim oraz spotkanie z Teatrem Pozytywka
w spektaklu pt. „O piecyku i krzyku”.
Ośrodek Kultury zachęcał także do aktywnego wypoczynku podczas wtorkowych
i czwartkowych „dni OK.” Były to zajęcia nie
tylko kulturalne, ale i integracyjno - sportowe, na których dzieci poznały techniki judo.
Dużo dobrej zabawy zapewniły warsztaty
Uniwersytetu Zabawy i Nauki, przybliżające świat nauki w niekonwencjonalny sposób.
Podczas zajęć poprzez ciekawe eksperymenty dzieci poznały m. in.: molekularny model
świata, stany skupienia ciał (gazowy, ciekły
i stały) oraz ich właściwości, a także dowiedziały się czym są reakcje chemicznej i w jaki
sposób zachodzą, co to jest. elektryczność, jak
powstał kosmos, co to są atomy oraz na czym
polega praca archeologa. Na zakończenie każ-

dego ze spotkań z nauką, dzieci wykonały eksperyment - zabawkę, którą zabrały do domu.
Swoimi zdolnościami manualnymi oraz
zdolnościami krawieckim dzieci i młodzież
mogła wykazać się podczas zajęć plastycznych, w czasie których wykonane zostały
przepiękne szkatułki, obrazy na szkle oraz
stroje i maski, na piątkowe bale kostiumowe
z Ośrodkiem Kultury.

 Na sportowo
Tradycyjnie już, jak co roku, Ośrodek
Sportu przygotował szeroką ofertę zajęć, adresowaną do tych wszystkich, którzy nie wyjechali na zimowy wypoczynek, a nudzić się nie
lubią. Szkoły – mimo tego, że ferie – również
starają się zagospodarować wolny czas w sposób atrakcyjny i zdrowy, bo często sportowy.
Wśród wielu imprez organizowanych
w trakcie ferii był Mini Turniej Piłki Nożnej.
Chłopcy z rocznika 2002 i 2003 walczyli o najwyższe miejsce na podium. Każdy mecz trwał
12 minut, a rozgrywki toczyły się system każdy
z każdym plus rewanż. Podopieczni Mariusza
Rosińskiego rozpoczęli treningi od września
ubiegłego roku i mimo iż tym razem przegrali
nie zniechęcili się i wiedzą że tylko solidne treningi dadzą im możliwość walki w następnych
turniejach. Najważniejsze jednak to dobra zabawa i zdrowa rywalizacja fair play.
W ramach treningu, drużyna z rocznika
2004/05 rozegrała wewnętrzny turniej. Wraz
z dziećmi grał ich trener - Arkadiusz Siemiński, asystent i pracownik OSiR. Grały 3 drużyny, systemem każdy z każdym, gra 3 min
i zmiana. Intensywnie, ale emocjonująco.
Wiele emocji i zabawy zagwarantował
turniej w Dart’a. W zawodach wzięły udział
dzieci i młodzież. Pierwsza młodsza grupa
miała za zadanie w dziesięciu rzutach zdobyć
jak najwięcej punktów, druga – starsza, jak
najmniejszą liczbą rzutów zejść z 501 punktów do równego 0.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy z modelami, atrakcyjna i dla wszystkich
bez względu na płeć i wiek. Zabawa z modelami zdalnie sterowanymi jest znana wszystkim,
jednak rzadko kiedy mamy do niej dostęp na
tak dużym i specjalnie przygotowanym torze.
Na początku uczestnicy oswajali się ze sprzętem, potem było już śmielej, a skończyło się
na wyścigach. Rozładowane akumulatory i ew.
uszkodzenia usuwane były na bieżąco przez instruktora, co nie przerywało pysznej zabawy.
Ciekawe propozycje i zróżnicowana oferta sprawiły, że uczestnicy dopisali i wszystkie
założenia udało się zrealizować.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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 Na Feriach w Dzierżoniowie
Czasami jeden prezent lub jeden wyjazd
potraﬁ w dziecku obudzić pasję. Być może pasją
uczestników zimowiska w Dzierżoniowie (które było zorganizowane w ramach współpracy
partnerskiej dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów naszej gminy - wyróżniających
się wysokimi wynikami w nauce i osiągnięciami sportowymi oraz aktywnością społeczną)
stanie się narciarstwo. Czas pokaże.
15.01.2012 r., wczesnym rankiem, czterdziestoosobowa grupa pasjonatów wyruszyła na zimowisko do zaprzyjaźnionej gminy
Dzierżoniów. Gospodarze przyjęli nas bardzo
serdecznie i zapewnili optymalne warunki.
Po pierwsze - zamówili śnieg, który dostarczono w dniu naszego przyjazdu oraz
odpowiednią pogodę, która mimo różnych
zimowych zawirowań nie dała nam się zbytnio we znaki. Po drugie - przygotowali bardzo

atrakcyjny program pobytu. Już pierwszego
dnia powędrowaliśmy na Wielką Sowę, najwyższy szczyt Gór Sowich. Chociaż Wielka
Sowa ma tylko 1015 m n.p.m, to zimą dotrzeć do wieży widokowej na jej szczycie nie
jest łatwo (nie wszystkim to się udało). Przez
kolejne dni (pod czujnym okiem instruktora) mogliśmy poszaleć na stoku narciarskim

w Rzeczce oraz na lodowisku w Świdnicy, a
także basenach w Bielawie i Dzierżoniowie.
Komu było mało sportowych wrażeń mógł po
kolacji pograć w siatkówkę lub koszykówkę.
Kolejną atrakcją były wycieczki turystyczno – krajoznawcze po Dzierżoniowie,
do Wrocławia, Książa, Świdnicy i Walimia.
„Panorama Racławicka”, zamek w Książu,
Kościół Pokoju oraz kompleks sztolni walimskich „Riese” zrobiły wrażenie na każdym.
Po trzecie – rozpieszczali nas wyśmienitymi posiłkami, przygotowywanymi w szkolnej
stołówce. Po czwarte i ostatnie, ale najważniejsze – w trakcie całego pobytu otoczyli nas
bardzo troskliwą opieką.
Wierzcie nam że, będziemy bardzo długo i bardzo miło wspominali czas spędzony
w Dzierżoniowie - piękne miejsce, ciepłą atmosferę i bardzo życzliwych ludzi.
Uczestnicy

Dzieci z Lasek z wizytą w Skubiance

Członków i podopiecznych powołanego
w czerwcu Stowarzyszenia Miłośników Skubianki znamy już z występów scenicznych
podczas Święta Darów Ziemi, czy Pikniku Radia dla Ciebie. Ale działalność kulturalna i artystyczna, to tylko jeden z wielu obszarów dzia-

łania tej organizacji. Bardzo ważnym celem jest
wyrównywanie szans i integracja z osobami
niepełnosprawnymi. W ramach realizacji tego
celu, Stowarzyszenie gościło w okresie przedświątecznym dziewczynki i opiekunki, na czele z charyzmatyczną Siostrą Agatą, z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Szybko okazało się, że
dzieci świetnie znajdują wspólny język i wiele
mogą się od siebie nawzajem nauczyć. Przy
własnoręcznym tworzeniu biżuterii zabawy
i śmiechu było co niemiara. Dla dziewczynek
z Lasek było to pierwsze takie doświadczenie
i trzeba przyznać, że przy niewielkiej pomocy doskonale sobie poradziły. Wspólna praca
była okazją do lepszego poznania się i rozmów,
a wręczenie gościom prezentów, własnoręcznie
przygotowanych przez dzieci ze Stowarzyszenia, było bardzo miłym akcentem spotkania.
Podczas drugiej jego części dzieci prezento-
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5 meczów. Do ligi mogły się zgłosić drużyny zarówno z terenu gminy Serock, jak
i innych obszarów. Warunkiem uczestnic-

TABELA
liczba widzów dopingujących swoich bliskich i tworzących wspaniałą atmosferę
sportowej rywalizacji. OSiR serdecznie za-

Miejsce – Nazwa drużyny – Punkty – Mecze –
Wygrane – Remisy – Porażk – Bramki – Bilans

1. Red Pub – 18 – 6 – 6 – 0 – 0 – 52-28 – +24

2. Młode Wilki
– 16 – 6 – 5 – 1 – 0 – 58-29 – +29
3. UKS Sokół – 13 – 6 – 4 – 1 – 1 – 55-32 – +23
KLASYFIKACJA STRZELCÓW
1. Patryk Więch - Młode Wilki - 29
2. Rafał Ksieniewicz - Legion Kani - 19
3. Tomasz Jaczyński - UKS Sokół - 17
KLASYFIKACJA FAIR PLAY
1. UKS Sokół - 11
2. Lider Winnica - 13
3. Skubianka - 15
OSiR

4 godzina wychowania ﬁzycznego na stoku
Na początku stycznia o śniegu mogliśmy
tylko marzyć, a zima była tylko w kalendarzu. Ale na przekór temu ruszyliśmy w piątek
(3.30!) 6 stycznia jej szukać. Kierunek Podha-

wały wiersze i piosenki, rozmawiały i świetnie
się bawiły. Na koniec wszyscy, nieco zmęczeni
ale i pełni wrażeń, z przyjemnością zjedli pizzę
ufundowaną przez właściciela Pizzerii Diabolica w Serocku (za co serdecznie dziękujemy).
Przykro było się rozstawać, więc w planach są
juz kolejne spotkania.
SMS

le. Tu, w Czarnej Górze – wbrew nazwie, było
biało. I zimowo. Stok, „Czarna Góra-Grapa”,
okazał się przyjazny i dobrze przygotowany,
więc już pierwsze lekcje poruszania się na
nartach i pierwsze upadki mieliśmy za sobą
w piątek. Kolejne dni upływały na doskonaleniu umiejętności narciarskich, które pozwoliły przemieszczać się z małego wyciągu
na wyższy stok i wyciąg krzesełkowy. W niedzielę – 20 ﬁnał WOŚP - nie zapomnieliśmy
o nim. Kilkoro z uczniów kwestowało w ciągu dnia na stoku, a wieczorem w Zakopanem
na Krupówkach, gdzie wszyscy oglądaliśmy
„Światełko do nieba”. Cztery dni minęły szybko i żal było wyjeżdżać. Jako nauczyciele wychowania ﬁzycznego jesteśmy pełni podziwu
dla naszych uczestników „białego szaleństwa”,
za ich wytrwałość, cierpliwość i pracowitość

w czasie nauki jazdy na nartach. Do zobaczenia na stoku!
Nauczyciele wychowania ﬁzycznego
z Zespołu Szkół w Zegrzu
Anna Jaskulska, Monika Misiura, Jacek Cebo

Sylwestrowe regaty

Halowa Liga Serock - podsumowanie
Od 20 listopada 2011 r. w hali Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku trwają rozgrywki halowej „Ligi
Serock” organizowane przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Piłka nożna cieszy się
w naszej gminie dużym zainteresowaniem,
co potwierdza wysoka frekwencja drużyn
podczas turniejów okolicznościowych
oraz obecnie występujących w halowej lidze. Rozgrywki odbywają się w każdą niedzielę w godzinach 15.00 – 20.00 i bierze
w nich udział 10 drużyn. W tym czasie
rozgrywana jest jedna kolejka ligowa, czyli

prasza wszystkich mieszkańców gminy na
trybuny hali PZSP w Serocku ul. Wolskiego 8, w każdą niedzielę od godziny 15.00.
Razem wspierajmy serocki sport!
Poniżej zamieszczamy statystyki ligi aktualne na dzień 16.01.2012 r.

twa była wpłata wpisowego. Zdecydowaną
większość uczestników stanowią jednak
drużyny z obszaru naszej gminy. Liga rozgrywana jest systemem każdy z każdym,
mecz i rewanż, co daje łącznie 18 kolejek
ligowych. Do dnia 16.01.2012 r. zostało
rozegranych 6 kolejek, po których widać,
że mecze są bardzo wyrównane, a liga stoi
na wysokim poziomie. Nie zabrakło niespodzianek i dramatycznych rozstrzygnięć
w końcówkach meczów, radości i smutku, czyli wszystkiego tego, za co kochamy
futbol. Na trybunach również gości duża

W ostatnią, sylwestrową nota bene, sobotę
grudnia, w pobliżu molo w Serocku odbyły się
regaty sylwestrowe. Organizatorem był Jacek
Paluszkiewicz, znany żeglarz regatowy z Zalewu Zegrzyńskiego. Zgłoszone zostały dwa
regatowe jachty typu Tango – Misja (z ekipą
Wojciecha Chodkowskiego) i Ognisty Podmuch (z załogą Piotra Groszyka). Boje wykonano z choinek, ustawionych na platformach
styropianowych. Komisja sędziowska zajmowała miejsce na molo, podobnie jak ekipa telewizji polskiej i dość licznie zebrani goście.
Regaty ogłoszono do trzech zwycięstw, maksymalnie 5-cio biegowe. W trakcie okazało się, że
po wodach Zalewu w tym dniu pływają jeszcze
inne jednostki żaglowe. Dwie małe łódki przypłynęły do pomostu i również wzięły udział
w regatach. Ponieważ ich sprawność była
znacznie mniejsza niż jachtów regatowych,
szybko stworzono dla nich odrębną klasę.

Wszyscy początkowo traktowali te regaty jako
sylwestrowe spotkanie towarzyskie z żaglami
w tle, ale w miarę rozgrywania biegów akcenty i emocje sportowe zaczęły dominować.
Zaczęło się od zwycięstwa Misji w pierwszym
biegu. Już przed regatami na kei mówiło się, że
faworytem jest Misja właśnie. Nie było w tym
więc nic dziwnego. Drugi bieg również wygrała Misja i wydawało się, że wszystko jest już

wyjaśnione. Ale sterujący Ognistym Podmuchem Piotr Groszyk z Wieliszewa dopiero się
rozgrzewał. Niespodziewanie wygrał trzeci
bieg. W czwartym wystartował bardzo dobrze,
ale szybsza Misja zaczęła go wyprzedzać. Broniąc się, zgodnie z przepisami, doprowadził
do zetknięcia się jachtów, co zmusiło Misję do
przyjęcia kary 720 stopni i pogrzebało jej szansę na zwycięstwo w tym biegu. Doszło więc do
niespodziewanego remisu 2:2. O wszystkim
miał zadecydować ostatni 5-ty bieg. Misja wystartowała lepiej i prowadziła z przewagą kilku
metrów. Wydawało się, że na tak krótkiej trasie
nic już nie może się zdarzyć. Ale było inaczej.
Ognisty Podmuch dostał pierwszy wiatr w żagle i zaczął wyprzedzać Misję. Obrona była
znacznie mniej skuteczna niż w poprzednim
przypadku i Ognisty Podmuch wyswobodził
się z bliskiej obecności Misji i niezagrożony
pierwszy przeciął linię mety.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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