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Ks. Zenon Surma opuścił paraﬁę w Zegrzu
W niedzielę 16 stycznia 2011 r. podczas
uroczystej mszy św. pożegnaliśmy ks. kanonika płk. Zenona Surmę - wieloletniego
duszpasterza parafii w Zegrzu, budowniczego świątyni, propagatora honorowego
krwiodawstwa. Ks. Zenon Surma ponad
13 lat pełnił posługę wśród społeczności
gminy Serock. Decyzją biskupa polowego
WP Józefa Guzdka ksiądz kanonik Surma obejmie opieką duszpasterską parafię
i garnizon w Bydgoszczy. Proboszczem
w Zegrzu został mianowany ks. ppłk Waldemar Rawiński.
Mszy św. przewodniczył ks. Surma,
wraz z nim liturgię koncelebrowali ks. płk
prał. Dariusz Kowalski – dziekan Wojsk
Lądowych oraz ks. prof. Dominik Zamiatała i ks. Zbigniew Zmorzyński – misjonarze Klaretyni z Warszawy. Nie zabrakło
modlitwy i ciepłych słów ks. kanonika
Mieczysława Zdanowskiego oraz ks. kanonika Tadeusza Wołowca.
W uroczystym pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu seroc-

kiego: burmistrz Sylwester Sokolnicki,
zastępca burmistrza Józef Zając, przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
Artur Borkowski oraz radni. W pożegnal-

nym liście, burmistrz oraz przewodniczący Rady, wyrazili swoje podziękowania
za wieloletnią współpracę z samorządem:
Pamiętając o Księdza zasługach dla budowania wspólnoty Kościoła, powstania
świątyni w Zegrzu i propagowania idei
honorowego krwiodawstwa, zachowując
w pamięci wszelkie działania, które zmierzały do umacniania współpracy z samorządem i troskę o los gminnej społeczności,
wyrażamy uznanie dla Księdza postawy
pełnej duchowej mądrości i bezinteresownego daru z samego siebie.
Ks. Zenon Surma podziękował za wszelkie dobro, którego doświadczył podczas minionych kilkunastu lat, wyraził wdzięczność
za wszelki trud włożony w budowę świątyni
w Zegrzu.
My życzymy księdzu Zenonowi zdrowia,
ludzkiej życzliwości, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa.
A.U.

Koncert Aloszy Awdiejewa
Nowy rok rozpoczęliśmy w Serocku wyjątkowym koncertem Aloszy Awdiejewa - oby
to była dobra wróżba
Późnym
niedzielnym
popołudniem,
2 stycznia, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Alosza Awdiejew zagrał, zaśpiewał i poprowadził na scenie wraz ze swoim zespołem wyjątkowo zabawny dialog sceniczny. Dzięki temu
przywrócił do życia niejednego sfrustrowanego
zimą (i nie tylko) widza, a sala była pełna. Rosyjskie romanse – ech… nogi same się rwały do
tańca. Nic, że nie wstaliśmy, żeby pójść za gło-
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sem duszy, tańczyliśmy w sercach i klaskaliśmy
w dłonie. Wróciliśmy do domów z najnowszą
płytą i oczywiście autografem artysty, co stanowi bezcenną pamiątkę z tego wyjątkowego koncertu. A dziś w Serocku co krok to słychać muzykę cygańską, rosyjską i powtarzaną opowieść
jak blisko jest z Odessy do Krakowa. Dla takich
chwil po prostu warto żyć. Dziękujemy.
Alosza Awdiejew – gitara klasyczna, śpiew,
Kazimierz Adamczyk – gitara basowa, śpiew,
Marek Piątek – gitara akustyczna, śpiew.
K.L.

Witamy w pierwszym numerze Informatora w roku 2011.
Gmina Serock, jak wiele polskich gmin, mierzy się z problemem lokalnych podtopień
i zagrożeniem powodziowym. Na stronie 5 przeczytają Państwo o działaniach, mających
zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców zagrożonych miejscowości.
W numerze także o ważnych przetargach na inwestycje w ramach gospodarki wodno
– ściekowej, które zostały zakwaliﬁkowane do doﬁnansowania w ramach PROW.
Kontynuujemy dwa cykle: Serocki Miejscownik oraz najważniejsze działania samorządu w roku 2010.
Sukcesem zakończył się XIX Final WOŚP. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie. Relacja z akcji na stronach 14-15.
Zapraszamy do lektury.
Redakcja
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Aktualności
AKCJA ZIMA
Już teraz zapraszamy dzieci i młodzież do
uczestnictwa w Akcji Zima. Ośrodek Kultury,
Ośrodek Sportu i Rekreacji, szkoły i świetlice
terapeutyczne przygotowują propozycje aktywnego spędzenia czasu podczas ferii. Szczegółowe informacje już niebawem na stronie
www.serock.pl oraz w poszczególnych instytucjach organizujących akcję.

POTRZEBY
MIESZKANIOWE
W GMINIE SEROCK
Urząd Miasta i Gminy w Serocku pragnie
zorientować się w potrzebach mieszkaniowych
mieszkańców gminy. W celu zbadania Państwa
potrzeb i oczekiwań przygotowana została ankieta, dostępna na stronie www.serock.pl. Ankietę można pobrać również osobiście w ratuszu, ul. Rynek 21 pok. nr 1.

DYŻURY RADNYCH
Informujemy, że dyżury radnych Rady
Miejskiej w Serocku pełnione są w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21, w pokoju nr 31 (tel. 22 782-88-23)
w następujących terminach:
• Justyna Matuszewska - każdy trzeci piątek miesiąca w godz. 1800 - 2000
• Marek Szajda - każda trzecia środa miesiąca w godz. 1700 - 1900
• Mirosław Pakuła - w pomieszczeniu
Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Groszkowskiego 20 w ZEGRZU w 2011 r. w godzinach
1900 -2000 w dniach: 25 stycznia, 28 lutego,
28 marca, 12 kwietnia, 31 maja, 14 czerwca,
26 lipca, 30 sierpnia, 13 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY
POWOŁANY
Zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy
powołał Zespół Interdyscyplinarny, który będzie realizował zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony oﬁar
przemocy w rodzinie.
W skład Zespołu weszli przedstawiciele
Komisariatu Policji, Szkoły Podstawowej w Serocku, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Sądu Rejonowego w Legionowie.
Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdzia-
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łaniu przemocy w rodzinie zadaniem Zespołu
Interdyscyplinarnego będzie koordynowanie
działań różnych służb i instytucji w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności: • diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie, • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, • podejmowanie
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, • udzielanie informacji o instytucjach świadczących pomoc w przypadku
wystąpienia przemocy w rodzinie.
Obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewniać będzie Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Anna Orłowska, Kierownik OPS

PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
– PRZYPOMNIENIE
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 2011
rok oraz uiszczenia I raty podatku w terminie
do 15.02.br.

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wprowadzającej obowiązek odbycia służby przygotowawczej przeprowadzono
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku egzamin
kończący tę służbę. W związku z uzyskaniem
pozytywnego wyniku, przed przystąpieniem
do wykonywania obowiązków służbowych
w dniu 30 grudnia 2010 r. uroczyste ślubowanie złożyli pracownicy podejmujący po raz
pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
w jednostce samorządu terytorialnego.
Wśród osób, które pozytywnie zdały test
i zasiliły grono pracowników samorządowych
znalazły się: Anna Bilińska, Iwona Domańska,
Rafał Karpiński oraz Jakub Szymański

SZANOWNI PAŃSTWO
Urząd Miasta i Gminy w Serocku serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które
zechciały wziąć udział w ankiecie, dotyczącej
funkcjonowania komunikacji publicznej na
terenie naszej gminy.
Mimo, iż akcja dotycząca funkcjonowania komunikacji publicznej trwała trzy miesiące, a informacja o niej była zamieszczona

w Informatorze, na stronie www.serock.pl,
jak również publikowana w Gazecie Powiatowej, udało się zebrać tylko 100 ankiet, to
jest mniej niż 1% w stosunku do liczby mieszkańców (12272 mieszkańców - stan na dzień
30 listopada 2010 r.).
Aktualnie trwa analiza przeprowadzonego badania, po jej zakończeniu poinformujemy Państwa o uzyskanych wynikach.

TRZEJ MĘŻCZYŹNI
URATOWALI TONĄCEGO
Trzech mieszkańców Serocka uratowało
wołającego o pomoc mężczyznę, pod którym załamał się lód na Zalewie Zegrzyńskim
w okolicy serockiego molo. 18 stycznia o godz
10:00 poszkodowany chcąc ratować swego tonącego psa o mało sam nie utonął. Na szczęście jego wołanie o pomoc usłyszeli dzielni
ratownicy, którzy - za pomocą rzucanych na
odległość około 15 metrów od brzegu lin wyciągnęli mężczyznę z wody. Przemoczonego, Straż Miejska odwiozła do domu. Po psie
niestety została tylko smycz na pomoście.
Nazwiska osób biorących udział w tym
zdarzeniu znane są redakcji.

OSOBY
DO PROWADZENIA
ZAJĘĆ SPORTOWYCH
POTRZEBNE
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku zatrudni w okresie ferii zimowych
tj. 14 – 27. 02.2011 r. osoby do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą.
Szczegółowe informacje w OSiR w Serocku
tel. 22 782 73 50, e-mail sport@serock.info.

ODDALI KREW DZIECKU
Ponad 30 krwiodawców stawiło się
20 stycznia w zegrzyńskim Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki i wzięło udział
w akcji „Nie przechodź obojętnie, oddaj krew”. Cenny surowiec traﬁ do chorej,
9 – miesięcznej Małgosi Adamskiej z Nasielska. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli
się do akcji Klubu Honorowych Dawców
Krwi PCK przy Centrum Łączności w Zegrzu.
Małgosi nadal można pomagać, oﬁarowując
krew m.in. w Warszawie, w Płońsku, w Ciechanowie oraz w Nowym Dworze Mazowieckim. Pełen wykaz adresów punktów można
znaleźć na: http://www.rckik-warszawa.com.
pl/index.php?oddzialy=1

Przetargi na inwestycje w ramach gospodarki
wodno-ściekowej gminy Serock
Na przełomie roku 2010-2011 rozstrzygnięto kilka ważnych przetargów na
inwestycje, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach PROW
2007-2013 w wysokości 3.872.000 zł na
modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock, rejon
Serock – Wierzbica.
1. Modernizacja stacji wodociągowej
w Wierzbicy z przebudowaniem jej w stację
uzdatniania wody, która będzie zaopatrywać
w wodę zarówno miasto Serock jak i miejscowości sąsiednie. Wykonany zostanie nowy
odwiert studni głębinowej, co pozwoli na
zwiększenie wydajności stacji oraz zostanie
wybudowany budynek, w którym umieszczone
zostaną w pełni zautomatyzowane urządzenia
do uzdatniania wody.

2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej od stacji w Wierzbicy do miasta
Serock – ul. Pułtuska i ul. Warszawska polegająca na wymianie kilkudziesięcioletnich
rur azbestowo-cementowych na nowe z PCV
o zwiększonych średnicach. Wykonanych zostanie łącznie ok. 3,9 km sieci oraz przełączenie i podłączenie ok. 130 przyłączy.
3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej. W ramach przedsięwzięcia zostanie
ułożone ok. 1,1 km sieci kanalizacyjnej o średnicy 315 mm i 1,5 km o średnicy 200 mm. Sieć
kanalizacyjna wybudowana będzie w ulicach
Pułtuskiej (j/w), Traugutta (od ul. Polnej do
ul. Spokojnej oraz ul. Boczna), Spokojnej (cała
ulica), Zacisze (cała ulica), Pogodnej (od ul.
Pułtuskiej do posesji nr 5) oraz Miłej (od ul.

Pułtuskiej do posesji nr 24). W ramach projektu zakłada się podłączenie do sieci kanalizacyjnej ponad 70 budynków.
Referat PRI

Rozpoczęcie prac związanych z modenizacją stacji wodociągowej w Wierzbicy

Sytuacja powodziowa i podtopienia
Wraz z postępującym procesem topnienia zalegającego śniegu oraz spływem wód
roztopowych do rzeki Straż Miejska już od
30 grudnia 2010 r. rozpoczęła stały monitoring poziomu wody w rzece Bug na listwach
wodowskazowych w miejscowościach Kania
Polska i Kania Nowa i Cupel.

Z uwagi na przekroczenie stanu ostrzegawczego wody w rzece Bug w dniu 19 stycznia 2011 r. odbyło się posiedzenie Miejsko
- Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego, w którym uczestniczyli burmistrz i z-ca
burmistrza Miasta i Gminy Serock, kierownik
Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Legionowie, przedstawiciel

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Zarząd Zlewni Narwi w Dębe, komendant
Komisariatu Policji w Serocku, komendant
Miejsko – Gminny Straży Pożarnych oraz
kierownicy referatów i gminnych jednostek
organizacyjnych. W trakcie zebrania dokonano oceny zagrożenia powodziowego dla
miejscowości Kania Polska, Kania Nowa, Cupel i Nowa Wieś.
Kierując się troską o bezpieczeństwo
mieszkańców zagrożonych miejscowości
w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Bug w granicach odpowiedzialności gminy burmistrz Miasta
i Gminy Serock w dniu 19 stycznia 2011 r.
wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia
pogotowia przeciwpowodziowego. Na jego
podstawie został uruchomiony całodobowy
dyżur w Miejsko – Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego. W celu zapewnienia
niezakłóconego przebiegu prac naprawczych
i zabezpieczających wały podejmowanych
przez pracowników Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni Narwi
w Dębe oraz z uwagi na znaczny stopień
nasiąknięcia zapór bocznych rzeki Bug burmistrz Miasta i Gminy wydał również zarządzenie wprowadzające zakaz wstępu na wały
przeciwpowodziowe oraz na tereny do nich
przyległe.

Przed, oraz w trakcie obowiązywania pogotowia przeciwpowodziowego pracownicy
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
prowadzili stałą obserwację i kontrolę zapór
bocznych na odcinku Cupel – Kania Polska
pod kątem ich przesiąkania oraz identyﬁkacji
zniszczeń, będących konsekwencją działalności bobrów. Zlokalizowane wyrwy były na
bieżąco uszczelniane. Ich działania w zakresie
monitoringu stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych wspierały gminne jednostki OSP prowadzące patrole również w nocy.
Na tablicach ogłoszeniowych UMiG został zamieszczony komunikat dla ludności zagrożonych miejscowości, zarządzenie o wprowadzonym pogotowiu przeciwpowodziowym
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oraz zarządzenie zakazujące wstępu na obszar
zapór bocznych i tereny do nich przyległe.
Ponadto na stronie internetowej www.serock.
pl umieszczono zalecenia dla mieszkańców
obszarów zalewowych o sposobie zachowania
się przed, w trakcie i po powodzi.
W związku z gwałtownym topnieniem
zalegającego śniegu na terenie gminy wystąpiły liczne lokalne podtopienia gruntów rolnych oraz zabudowań mieszkalnych w miej-

scowościach Karolino, Marynino, Szadki,
Dosin, Borowa Góra.
Nie jest wykluczone, że powodem podtopień w miejscowości Karolino było zaburzenie naturalnego spływu wód roztopowych
spowodowane budową obwodnicy. W związku z tym burmistrz Miasta i Gminy Serock
wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przeprowadzenie analizy
przyczyn występowania lokalnych podtopień

na nieruchomościach zlokalizowanych w obrębie oddziaływania obwodnicy.
Obecnie sytuacja stabilizuje się. Obserwuje się stopniowy spadek poziomu wody
w rzece Bug. Sprzyja temu pogoda, a w szczególności ujemne temperatury, które zatrzymały proces topnienia zalegającego śniegu
i spływ wód roztopowych.
Krzysztof Kita
Zarządzanie Kryzysowe

Zajęcia wychowania ﬁzycznego inaczej
W styczniu 2011 r., 31 - osobowa grupa
gimnazjalistów z Zegrza wyjechała w okolice
Zakopanego do miejscowości Murzasichle.
W ten sposób młodzież realizowała czwartą
godzinę wychowania ﬁzycznego - ucząc się
i doskonaląc jazdę na nartach i snowboardzie.
Czterystumetrowy stok posłużył uczniom
do pierwszych upadków i szusów. Po dwóch
dniach znaczna część uczestników doskonale
radziła sobie na stoku w Białce Tatrzańskiej,
który przywitał nas pięknym słońcem i cudownym krajobrazem.
Ruch ważny jest w życiu człowieka
w każdym wieku niezależnie od pory roku.
Cieszy nas, że mogliśmy pokazać młodzieży
alternatywny sposób aktywności ﬁzycznej
– narty. Górski krajobraz, stok, bramka, orczyk, wyciąg narciarski, wiązania, kask, buty
narciarskie, kijki... itd. – wiele z tych zwrotów
nabrało dla uczniów innego znaczenia niż dotychczas. Jeśli z tej grupy swoje umiejętności

będzie doskonalić choćby kilka osób – to warto było przybliżyć młodzieży ten sport.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
tylu wjazdów na stok co zjazdów, a w przyszłym roku - miejmy nadzieję) - do zobaczenia na stoku!
Serdecznie dziękujemy za pomoc i opiekę
nad młodzieżą Rodzicom, którzy uczestniczyli w naszej wyprawie: . K. Ryder, P. Tomczyk, A. Radomińskiemu.
Nauczyciele wychowania ﬁzycznego
Anna Jaskulska, Jacek Cebo, Marek Guz

Selektywna zbiórka odpadów
segregowanych i gabarytowych
Na terenie miasta i gminy Serock już od
2001 roku trwa selektywna zbiórka odpadów.
Obecnie do segregowania zgłosiło się ponad
5244 gospodarstw domowych. Czysta gmina
to nasz wspólny obowiązek.
Poniżej przypominamy istotne informacje dotyczące segregacji:
• System selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych ﬁnansowany jest w całości
przez gminę.
• W roku 2011 selektywnie zebrane odpady będą odbierane raz w miesiącu w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru
posegregowanych odpadów
• Odpady zbierane selektywnie (plastik,
szkło, makulatura, puszki) należy gromadzić
w specjalnych workach udostępnianych przez
pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Serocku oraz Re-
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feratu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
• Worki należy wystawić w dniu odbioru
do godziny 8.00 w widocznym miejscu przed
posesją. w przypadku gdy na posesji lub działce brak jest numeru i nazwy ulicy wystawiane
worki należy oznakować w sposób umożliwiający identyﬁkowanie rodziny segregującej
i wpisanie jej do ewidencji
• Niepełne worki oraz te, w których
stwierdzona zostanie nieprawidłowo prowadzona segregacja nie będą odbierane
Ponadto gmina bezpłatnie odbiera od
mieszkańców meble i sprzęt AGD i RTV dużych rozmiarów (lodówki, pralki, kuchnie gazowe, stare szafki, łóżka, materace itp.). Odpady
wielkogabarytowe są odbierane bezpłatnie przez
gminę raz na kwartał w terminach wskazanych
w harmonogramie odbioru odpadów wielko-

gabarytowych. Należy je wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 8.00, w sposób
nie stwarzający utrudnień w ruchu ulicznym.
Istnieje możliwość bezpłatnego oddania odpadów wielkogabarytowych na terenie Miejsko
- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serocku, ul. Nasielska 21, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.
W przypadku nieodebrania odpadów selektywnie zebranych lub gabarytowych w terminach
określonych w harmonogramach prosimy o telefoniczne powiadomienie o tym fakcie Miejsko
- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73
(od poniedziałku do piątku, w godzinach od
7.00 do 15.00). Państwa reklamacja zostanie zrealizowana w możliwie najkrótszym terminie.
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Serocku

HARMONOGRAM ODBIORU POSEGREGOWANYCH ODPADÓW
Z TERENU MIASTA I GMINY SEROCK NA ROK 2011
UWAGA: Worki należy wystawić w dniu odbioru do godziny 8.00 w widocznym miejscu przed posesją.
W przypadku gdy na posesji lub działce brak jest numeru i nazwy ulicy wystawiane worki należy oznakować
w sposób umożliwiający identyﬁkowanie rodziny segregującej i wpisanie jej do ewidencji.

Dzień tygodnia

Terminy odbioru 2011 rok

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

MIEJSCOWOŚĆ

Pn.

GĄSIOROWO, ŁACHA, KANIA POLSKA

24

21

21

26

23

20

25

22

19

24

21

12

Wt.

CUPEL, NOWA WIEŚ, KANIA NOWA

25

22

22

26

24

21

26

23

20

25

22

13

Śr.

JADWISIN, ZEGRZE, BOROWA GÓRA, DOSIN, STASI
LAS, LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE , KAROLINO

26

23

23

27

25

22

27

24

21

26

23

14

Czw.

SKUBIANKA, JACHRANKA, IZBICA, DĘBE, LUDWINOWO
DĘBSKIE

27

24

24

28

26

24

28

25

22

27

24

15

Pt.

BOLESŁAWOWO, DĘBINKI, GUTY STANISŁAWOWO,
SZADKI, WOLA SMOLANA, ZABŁOCIE, ZALESIE
BOROWE, ŚWIĘCENNICA, WOLA KIEŁPIŃSKA,
MARYNINO,

28

25

25

29

27

24

29

26

23

28

25

16

29

26

26

30

28

25

30

27

24

29

26

17

So.

SEROCK, WIERZBICA

W przypadku nieodebrania worków w w/w terminach prosimy o telefoniczne powiadomienie o tym fakcie Miejsko Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 0 22 782 75 73 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00). Państwa
reklamacja zostanie zrealizowana w możliwie najkrótszym terminie.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA ROK 2011
Dzień
tygodnia

Miejscowość

Terminy odbioru
marzec

czerwiec

wrzesień

grudzień

Poniedziałek

GĄSIOROWO, ŁACHA, KANIA POLSKA

21

20

19

12

Wtorek

CUPEL, NOWA WIEŚ, KANIA NOWA

22

21

20

13

Środa

JADWISIN, ZEGRZE, BOROWA GÓRA, DOSIN, STASI LAS,
LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE, KAROLINO

23

22

21

14

Czwartek

SKUBIANKA, JACHRANKA, IZBICA, DĘBE, LUDWINOWO DĘBSKIE

24

24

22

15

Piątek

BOLESŁAWOWO, DĘBINKI, GUTY, STANISŁAWOWO, SZADKI,
WOLA SMOLANA, ZABŁOCIE, ZALESIE BOROWE, ŚWIĘCIENICA,
WOLA KIEŁPIŃSKA, MARYNINO

25

24

23

16

Sobota

SEROCK, WIERZBICA

26

25

24

17

UWAGA:
• Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu odbioru do godziny 8.00, w widocznym miejscu przed posesją.
• W przypadku nieodebrania odpadów w w/w terminach prosimy o telefoniczne powiadomienie o tym fakcie Miejsko - Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00).
Państwa reklamacja zostanie zrealizowana w możliwie najkrótszym terminie.
• Istnieje możliwość bezpłatnego oddania odpadów wielkogabarytowych na terenie Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00
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20
Najważniejsze działania UMiG
oraz jednostek organizacyjnych w roku 2010

Szanowni Państwo,
W poprzednim i kilku najbliższych numerach Informatora podsumowujemy działania UMiG w Serocku oraz podległych mu
gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2010 – roku tak ważnym dla polskiej samorządności. Obchodzony jubileusz dwudziestolecia samorządu skierował naszą uwagę na znaczenie pierwszych w powojennej Polsce wyborów do rad gmin i miast
i zmobilizował nas do reﬂeksji na temat idei samorządności.
Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wśród tych zadań wymienić można m.in. te koncentrujące się na sprawach: ładu przestrzennego, ochrony środowiska,
gminnych dróg, wodociągów, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, polityki prorodzinnej, czy promocji gminy.
W tym numerze Informatora - działalność Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych oraz Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, w roku 2010.

Rok 2010
w Referacie Obsługi Rady
Miejskiej i Spraw Prawnych

1. Nowoczesne zarządzanie kadrą

Nowoczesne zarządzanie kadrą to nie
tylko zatrudnianie pracowników spełniających wymagania kwaliﬁkacyjne, ale również
podejmowanie inicjatywy w pozyskiwaniu
osób wspomagających stałą kadrę - stażystów oraz praktykantów. W mijającym roku
2010 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
dziesięć osób odbyło staż, a sześć osób zdobywało pierwsze doświadczenia zawodowe
jako praktykanci. Po upływie wyznaczonego
okresu odbywania stażu z trzema osobami
podpisano umowy o pracę.
Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych wprowadzającej obowiązek odbycia służby przygotowawczej przeprowadzono egzamin kończący tę służbę
w stosunku do nowo zatrudnionych pracowników.

2. Sprawna obsługa
kancelaryjno – biurowa
oraz merytoryczno
- prawna Rady Miejskiej
W 2010 roku Rada Miejska w Serocku
zrealizowała ambitny plan pracy i obradowała na 15 sesjach podejmując 186 uchwał oraz
na 61 posiedzeniach Komisji. Przebieg pracy
Rady Miejskiej w Serocku utrwalony został
w formie protokółów z obrad na 215 stronach, a posiedzeń Komisji na 313 stronach.
Zadaniem Referatu było przygotowanie oraz
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obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna tych obrad oraz posiedzeń.
Bez wątpienia taki wkład pracy Referatu
pozostanie trwałym śladem wspierania działań Rady Miejskiej w Serocku.

3. Wdrożenie systemu
przesyłania uchwał
Rady Miejskiej w formacie xml.
do publikacji
w Dzienniku Urzędowym

Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia
2010 r. znowelizowaną ustawą o ogłaszaniu
aktów normatywnych, wszystkie Dzienniki
Urzędowe muszą być dostępne w formie elektronicznej. Znowelizowane przepisy tej ustawy wymagają również, aby wszystkie lokalne
akty prawa miejscowego były przesyłane do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa w formacie xml. Promulgacja aktu
prawa miejscowego uzależniona więc została
od jego przesłania w tym formacie, czyli przekazania go w postaci nośnika elektronicznego
sformatowanego przez odpowiedni program
komputerowy.
Wypełniając ten ustawowy obowiązek
w Urzędzie Miasta i Gminy Serock zainstalowano w każdym Referacie na co najmniej
jednym stanowisku komputerowym odpowiedni program umożliwiający wysyłanie do
Wojewody Mazowieckiego podjętych przez
Radę Miejską w Serocku uchwał w celu ich
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w odpowiednio
sformatowanej wersji elektronicznej.
Referat Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych

Rok 2010
w Referacie Gospodarki
Gruntami i Planowania
Przestrzennego

Pozyskanie w drodze
darowizny terenu we wsi Wierzbica
o powierzchni 5,8 ha pod budowę
obiektów sportowo-rekreacyjnych

W 2010 roku, po dwuletnich staraniach
u Wojewody Mazowieckiego, gmina otrzymała na własność w drodze darowizny, teren
należący do Skarbu Państwa położony we wsi
Wierzbica u zbiegu ulic Pułtuskiej i Czeskiej
o powierzchni 5,8 ha (dawniej teren ośrodka
wypoczynkowego PKO BP S.A.) z przeznaczeniem na cele publiczne pod budowę obiektów o charakterze sportowym.
Otrzymanie w/w nieruchomości umożliwi gminie wybudowanie Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, w skład którego mogłyby wchodzić obiekty sportowo-rekreacyjne
i edukacyjne, takie jak: kryty basen, lodowisko, kort tenisowy, boisko, ścianka wspinaczkowa i inne. Szczegółowy zakres inwestycji
określi koncepcja zagospodarowania terenu,
na podstawie której rozpoczęte zostaną prace projektowe, a w latach następnych w miarę
posiadanych środków realizacja przyjętego
projektu.

Uzyskanie decyzji
w sprawie remontu budynku
przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie
Od wielu lat gmina podejmowała starania
w celu zobowiązania właściciela budynku przy
ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie (Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,

010
a od dnia 10.12.2008 r. Agencji Nieruchomości
Rolnych) do poprawy stanu technicznego budynku, który z uwagi na wieloletnie zaniedbania i brak bieżących prac remontowych, zagrażał bezpieczeństwu mieszkających tam rodzin.
Katastrofalny stan budynku zgłoszono
również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o objęcie kontrolą
tego obiektu.
W wyniku powyższych działań Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legionowie w dniu 10.09.2010 r. wydał decyzję nakazującą Agencji Nieruchomości Rolnych w terminie 18 miesięcy od daty kiedy w/w decyzja
stanie się ostateczna, przeprowadzenie remontu budynku. Oczekujemy zatem na podjęcie
przez Agencję Nieruchomości Rolnych prac
remontowych, które poprawią warunki mieszkaniowe osób zamieszkałych w budynku przy
ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie.

W dniu 31 sierpnia 2009 r. uchwałą
nr 392/XLVI/09 Rada Miejska w Serocku
uchwaliła długo oczekiwane przez mieszkańców Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Serock.

Zmiany w Studium, uwzględniające potrzeby oraz mające wpływ na korzyści indywidualnych właścicieli nieruchomości, to
m.in.:
• zwiększenie powierzchni terenów
mieszkaniowych oraz terenów przeznaczonych pod rozwój usług komercyjnych;
• korekta układu komunikacyjnego miasta i gminy (obwodnica Serocka, rozbudowa
drogi krajowej nr 62) i związane z tym zagospodarowanie terenów przyległych;
• korekta granic terenów zamkniętych.
Pomimo, iż Studium nie jest aktem prawa miejscowego, to znaczenie jego dla gminy i jej mieszkańców ma wartość szczególną,
ponieważ jest jedynym dokumentem planistycznym obejmującym obszar całej gminy,
a realizacja jego założeń następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców i przyszłych inwestorów, w następstwie uchwalenia Studium, Rada Miejska w Serocku w dniu 24.02.2010 r. podjęła
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania dla terenu miasta i gminy Serock.
Korzyści wynikające z realizacji przed-

miotowego zamierzenia polegać będą na
zwiększeniu stopnia zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych społeczności lokalnej gminy, jej wzbogacenie poprzez tzw. „odrolnienie
ziemi”, jak i przyciągnięciu inwestorów zewnętrznych.
Równolegle do prac planistycznych przy
sporządzaniu Studium trwały prace przy
opracowywaniu zmiany planu dla części obrębu Jadwisin.
Zmiana części obowiązującego planu
była podyktowana przede wszystkim potrzebą zwiększenia możliwości inwestycyjnych
obszaru osiedla Zegrza ze względu na „uwolnienie” terenów zamkniętych oraz możliwości
zagospodarowania dużego terenu sąsiadującego z fortem Zegrze.
Zmiana powyższa została uchwalona
w dniu 10.11.2010 r. przez Radę Miejską w Serocku uchwałą nr 604/LXV/10.
Dzięki wyznaczeniu nowych terenów
funkcjonalnych, uchwalenie planu przyczyni
się do szybszego rozwoju inwestycyjnego obszaru, ponadto wpłynie pozytywnie na rozwój
społeczno – gospodarczy gminy.
Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego
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SEROCKI

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 12 - SKUBIANKA

Wieś co powstała w miejscu skubania owiec i gęsi
Skubianka jest wsią nietypową. Wprawdzie jak wiele innych wsi nad Narwią ma liczne działki rekreacyjne i ośrodki wypoczynkowe, boisko i plac
zabaw dla dzieci, to jeszcze ma przecież cmentarz paraﬁalny i poligon wojskowy oraz, a może przede wszystkim, super aktywne koło gospodyń
wiejskich. To dzięki aktywności pań z tego koła wieś zajęła I miejsce w konkursie aktywności społecznej sołectw z 5 podwarszawskich gmin, we
wrześniu 2010 r.

Budynek nr 5

Budynek nr 21
Nazwa Skubianka pochodzi od czasownika skubać,
znaczącego tyle co szczypać i wyrywać. Skubanie dotyczyło
zaś pierza, wełny i włosów. Jest jeszcze jedno znaczenie
tego słowa – okradać, ale w przypadku naszej miejscowości
nie ma ono uzasadnienia. Stare słowniki języka polskiego –
Bogumiła Lindego z początku XIX w., oraz Jana Karłowicza,
Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwieckiego znają też
słowo skubanka, oznaczające wełnę lub tkaninę używaną
zamiast waty i pierza do podszywania ubrań i do wypełniania poduszek, materaców kołder zimowych. Znane jest też
słowo skubisko używane na określenie miejsca skubania.
W moim przekonaniu nazwa Skubianka ma charakter topograﬁczny, a użycie rodzaju żeńskiego dla nazwy wsi jest
typowe. Czyli pierwotnie nazwa byłaby używana na oznaczenie miejsca skubania wełny lub gęsi, a trzeba pamiętać
iż wieś leżała na szlaku handlowym do Gdańska, a wełna
i pierze były ważnymi towarami eksportowymi.
W XV wieku właścicielem dóbr zegrzyńskich, w tym
i Skubianki, był kasztelan lwowski Jerzy Strumiłło herbu
Dąbrowa. Dobra te przejęli bracia cioteczni drugiej żonyZaborowscy i Kiełpińscy. Do połowy XVIII wieku większość
działów w tej wsi była w rękach rodziny Zaborowskich
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herbu Rogala, w mniejszej części Kiełpińskich i Zgierskich,
posiadających również części Zegrza i Zagrobów. Przedstawiciele tych rodzin należeli do elity szlacheckiej ziemi
zakroczymskiej i w prawie każdym pokoleniu pełnili w niej
różne urzędy. Pierwotnie wieś nazywała się Wyki, które według lustracji z 1565 r. graniczyły z Serockiem, ale w lustracji z 1765 r. napisano, że to Skubianka graniczy z Serockiem.
Zajmowała więc olbrzymi obszar, na którym w XIX wieku
powstało kilka wsi: Ludwinowo, Marynino, część Karolina
oraz Dębinki. Początkowo zagospodarowana była tylko jej
niewielka część, a większość obszaru stanowiły lasy. Źródła
podatkowe podają, iż 1578 r. poddani Zaborowskich uprawiali obszar 4 i ¼ łan, czyli nieco ponad 76 hektarów, podczas gdy w 1876 r. sam folwark liczył 194 morgi.
W latach 1753 -1765 od Zaborowskich i Kiełpińskich
wieś wykupili Antoni Krasiński kasztelan zakroczymski
i jego syn Kazimierz oboźny koronny. Za czasów tego ostatniego, w 1778 r. była tu karczma w arendzie Żyda Jankiela
Binjowicza, który mieszkał razem z żoną Rejzą i synami:
Berkem, Hirszelem i Dawidem.
W okresie wojen napoleońskich funkcjonował tu młyn,
a w 1808 r. młynarzem był Józef Brzeziński.

Budynek nr 25
We wsi zachowało się kilka starych drewnianych domów
pod nr 5, 21 i 25. Na uwagę szczególnie zasługuje to pierwsze
gospodarstwo, gdyż w jego skład wchodzi też drewniana stodoła i budynek gospodarczy (chlew i obora). W sąsiedztwie
gospodarstwa znajduje się budynek, którego ściana szczytowa pokazuje starą technikę budowy, z użyciem drewna i gliny. We wsi zachowało się też kilka starych piwnic.
Do starych obiektów zaliczyć należy kapliczkę z początku XX wieku, niedawno odmalowaną w żywych barwach złota.

Kapliczka

Mapa poligonu

Budynek dawnej szkoły
W Skubiance działała kiedyś szkoła. Pierwsza powstała z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego okręgu serockiego
w 1915 r. Jej nauczycielem był Stefan Drużyński, zmarły
w 1920 r. Ponownie szkołę utworzono w latach 60-tych.
Była to szkoła czteroklasowa, a zlikwidowano ją w 1973 r.
Później w tym budynku funkcjonowało przedszkole w latach 1990-1998 r. Obecnie jest to wielorodzinny budynek
mieszkalny. Mieszka w nim m.in. polska rodzina z Kazachstanu, której władze gminy Serock umożliwiły powrót do
Polski, na pobyt stały, w celu osiedlenia się.

Brama cmentarza

Cmentarz. Został założony w 1899 r., w związku z budową nowego kościoła w Woli Kiełpińskiej.
Z Zegrza zostały tam przeniesione najstarsze nagrobki
m.in. administratorów dóbr zegrzyńskich: Antoniego Xiężopolskiego, Xawerego Ołtuszewskiego i Wiktora Urbanowskiego, oraz nagrobek Glinickich, właścicieli majątku Dębe.
Na cmentarzu znajduje się też grób rodziców i brata pisarza
Jerzego Szaniawskiego.
Na uwagę zasługuje działalność Koła Gospodyń Wiejskich. Jego członkowie zajmują się nie tylko typowymi zajęciami, jak gotowanie i pieczenie, ale też inicjują działania
artystyczne. Do swoich przedsięwzięć wciągają mieszkańców całej wsi oraz właścicieli działek letniskowych. Przygotowali wspólnie wieczory – żydowski, węgierski i lapoński.
Mieszkańcy wsi aktywnie działając na rzecz kościoła,
ubierają jeden z czterech ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała. W 1967 r. ufundowali ołtarzyk św. Antoniego do kościoła
paraﬁalnego. W 1964 r. kowal Stanisław Zalewajek zawiesił
dzwony na nowo zbudowanej dzwonnicy, a p. Stanisława
Pawlak była organizatorką szeregu pielgrzymek.
Tekst i zdjęcia: Sławomir Jakubczak

Ulica Baśniowa w Skubiance

Nagrobek Witolda Zglenickiego

Znajdują się tu trzy ośrodki wczasowe, w tym Ośrodek
Wypoczynkowy Ambasady Federacji Rosjyjskiej, wybudowany jeszcze w czasach PRL dla ambasady ZSRR.
Poligon. Częścią Skubanki jest poligon, na którym od
90 lat ćwiczą łącznościowcy z Zegrza. W sierpniu 1995 r. odbył się na nim Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego z udziałem Prezydenta RP Lecha Wałęsy i 6 tys. Harcerzy. W tym
miejscu odbył się też nieco mniejszy VIII Światowy Zlot ZHP
na przełomie lipca i sierpnia 2010 r.

Nagrobek Antoniego Xiężopolskiego

CIEKAWOSTKI
W Skubiance urodził się w 1906 r. Eugeniusz Przybysz, absolwent zegrzyńskiej Szkoły Podchorążych Łączności, we
wrześniu 1939 r. w stopniu porucznika był dowódca plutonu łączności Kwatery Głównej 39 DP. W latach 1040-44 był
szefem łączności Obwodu Warszawa Wola AK, jako por.
„Kulwieć”. W czasie Powstania Warszawskiego był jednym
z pomysłodawców wykorzystania kanałów do utrzymania
łączności między dzielnicami walczącej Warszawy.
Jego młodszy brat Lucjan Przybysz, urodzony już w Serocku był działaczem obozu piłsudczykowskiego. W latach
1937-38 był szefem Okręgu Mazowieckiego Związku
Młodej Polski, a w czasie wojny kierownikiem technicznym i kolportażu podziemnego pisma „Słowo Polskie”.
W 1942 r. został zamordowany w obozie koncentracyjnym
Auschwitz-Birkenau.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Opłatkowe spotkanie z biskupem
W niedzielę 9 stycznia br. w kościele
garnizonowym pw. Matki Bożej Fatimskiej
w Zegrzu odbyło się XIV Ogólnopolskie
Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi. Mszy św. w intencji dawców
krwi i ich rodzin przewodniczył nowo
mianowany Biskup Polowy WP Józef Guzdek. Wizyta w garnizonie zegrzyńskim
była jedną z pierwszych wojskowych wizyt
duszpasterskich, jakie odbył biskup na początku swej posługi. Na spotkanie przybyli członkowie Kapituły Budowy Kościoła
z przewodniczącym Eugeniuszem Gacą,
generalicja, kadra i słuchacze Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki z jej
komendantem płk. Markiem Stolarzem

naniu artystów wojskowych, dedykowany
honorowym krwiodawcom. Na zakończenie najbardziej zasłużeni honorowi dawcy
krwi wyróżnieni zostali medalami 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa. Medal
otrzymał także Biskup Polowy WP Józef
Guzdek. Dodać należy, iż przez cały dzień
przed kościołem garnizonowym w Zegrzu
stał ambulans Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Radomia. Krew pobierał zespół z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy. Wśród oddających był
ks. kanonik płk Zenon Surma oraz prezes
miejscowego koła i członek Zarządu Okręgowego HDK Tadeusz Kowalewski. Każdy
z nich oddał dotychczas ponad 40 litrów
krwi. W sumie podczas tej jednej sesji do
ambulansu zgłosiło się 51 krwiodawców,
którzy oddali 20 litrów tego cennego leku.
Informacje przekazał A. Karski

przedstawiciele Polskiego Czerwonego
Krzyża z prezesem Zarządu Okręgowego
PCK Jerzym Czubakiem, władze samorządowe z burmistrzem Miasta i Gminy Serock Sylwestrem Sokolnickim oraz mieszkańcy Zegrza i pobliskich miejscowości.
W homilii, ksiądz biskup zwracając się
do honorowych krwiodawców, podziękował im za bezinteresowne ratowanie życia
potrzebującym. Swe szczególne podziękowania skierował do organizatora spotkań
w garnizonie w Zegrzu, krajowego duszpasterza honorowych dawców krwi, kapelana
miejscowej parafii ks. kanonika płk. Zenona Surmy. Podczas mszy św. kolędy wykonywali soliści z towarzyszeniem muzyków
Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
pod dyrekcją Grzegorza Mielimąki. Po
mszy św. odbył się koncert kolęd w wyko-
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„Opowieść wigilijna” K. Dickensa w serockim gimnazjum
Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka.
Tym razem w roli aktorów wystąpili uczniowie klasy II b, których występ przygotowały
panie Dorota Mieciek i Danuta Kuźmińska.
Na początku chór szkolny pod dyrekcją
pana Mariana Różyckiego zaśpiewał wiązankę kolęd polskich, a zespół muzyczny
zagrał na instrumentach staropolskie pastorałki.
Dużą niespodzianką był występ ucznia
klasy III c, B. Krzemińskiego, który kolędą
zaśpiewaną po angielsku przeniósł zebranych
do XIX-wiecznej Anglii.
Inscenizacja wyreżyserowana przez nasze nauczycielki sprawiła, że nauczyciele jak
i gimnazjaliści oglądali ją ze wzruszeniem.
Mali aktorzy dali z siebie wszystko. Ich
gra była „zaskakująco” dorosła. Przykuwała
uwagę, wywoływała nawet łzy wzruszenia.
Piękne kostiumy oraz dekoracja dodawały uroku przedstawieniu. Wszyscy byli pod

wrażeniem i nie szczędzili małym aktorom
słów zachwytu.
Na koniec wszyscy razem odśpiewali kolędę „Jest taki dzień”, co wytworzyło bardzo
ciepłą atmosferę wśród widzów.
Po przedstawieniu gimnazjaliści udali

się wraz z wychowawcami do swoich klas na
„wieczerzę wigilijną”. Przy okazji uczniowie
klasy II b chcieliby bardzo podziękować właścicielom „Kuchni polskiej” za zasponsorowanie poczęstunku wigilijnego.
Samorząd klasy II b

Jadwisiński Wolontariat
Nowy rok i koniec starego, to czas podsumowań, ocen, reﬂeksji i postanowień na
przyszłość. W przypadku jadwisińskiego wolontariatu bez wahania można stwierdzić, że
minione miesiące należały do wyjątkowo pracowitych i efektywnych. Młodzi wolontariusze z zapałem zajęli się promocją proﬁlaktyki
zdrowia „Światowy Dzień Rzucania Palenia”,
„Światowy Dzień Serca”, czy „Międzynarodowy Dzień walki z AIDS” i towarzyszące im

akcje, apele, konkursy z całą pewnością nie
pozostały bez echa - zostawiły w świadomości
uczestników rzetelną wiedzę, praktyczne wskazówki do działania i przestrogi. W myśl zaś
przysłowia „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
przed świętami młodzież wspólnie z rodzicami zorganizowała coroczny „kiermasz ozdób
bożonarodzeniowych” i wprawiła wszystkich
w nastrój radości, życzliwości i magii.
Monika Krajewska

Uniwersytet III Wieku działa
Za nami kolejne ze spotkań w ramach
Uniwersytetu III Wieku. 13 stycznia br.
studenci uniwersytetu spotkali się w serockim ratuszu na wykładzie „Tajemnica

podwójnej helisy, czyli jak to jest w genach
zapisane” Marii Harasymowicz - dr nauk
biologicznych.
Przypominamy, że ﬁlia legionowskiego
Uniwersytetu III Wieku w Serocku działa od
stycznia. Jej członkowie mogą uczestniczyć
we wszystkich zajęciach, wykładach, wycieczkach i przedsięwzięciach prowadzonych w legionowskim Uniwersytecie III Wieku.
Wśród działań filii każdy może znaleźć
coś dla siebie. Słuchacze poznawali tajniki
komputerowego świata, zażywali kąpieli
termalnych i uprawiali gimnastykę rehabilitacyjną.
Więcej informacji nt. uniwersytetu można uzyskać w sekretariacie LUTW
tel. 22 784 05 15 w dniach pn. – czw., w go-

dzinach 10.00 – 14.00, na stronie www.lutw.
net oraz w Ośrodku Kultury w Serocku
tel. 22 782 73 50, pn. – pt., w godzinach 10.00
– 15.00.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Orkiestrowo w gminie
W niedzielę 9 stycznia br. w Jadwisinie,
Serocku i Zegrzu zagrała chyba najsłynniejsza w całej Polsce orkiestra - Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zagrała tak dobrze, że niejeden wyszedł z jej koncertu lżejszym o „kilka
złotówek” – i o to właśnie chodziło. Za nami
XIX Finał.
To był pierwszy ﬁnał WOŚP w Serocku,
dotąd graliśmy w takich miejscowościach jak
Jadwisin, Zegrze, Wola Kiełpińska. Cieszy, że
idea bezinteresownej pomocy potrzebującym
rozprzestrzenia się na całą gminę, cieszy tym
bardziej, że inicjatywa zorganizowania ﬁnału
w Serocku wyszła od młodych mieszkanek
naszego miasta – Pauliny Skurzewskiej i Dominiki Woźnickiej. Entuzjazmem i zaangażowaniem dziewczyny zarażały innych. Zarażały skutecznie, bo do pracy włączyli się liczni
wolontariusze i sponsorzy.
Nie zawiódł Jadwisin i Zegrze. Od wielu lat dzieci, które wspiera WOŚP, mogą
liczyć na pomoc sztabów zgromadzonych
w tych miejscowościach. Nie inaczej było
w tym roku.

SEROCK
Niebagatelna suma

Dzięki loterii, aukcji i zebranym do
puszek pieniądzom, przede wszystkim jednak dzięki szczerości i hojności zebranych,
udało się zebrać kwotę 14.275,09 zł. Pieniądze zostaną przekazane dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
Podczas finału można było wypić kawę,
herbatę i zjeść słodkie ciasto – wszystko po

to by wzmocnić siły i ruszyć walecznie do
licytowania.

A na scenie

śpiewająco, tanecznie, dynamicznie,
ciekawie. Organizatorzy zadbali, by w programie każdy znalazł coś dla siebie. Wystąpiły przedszkolaki, przedstawiając szopkę
bożonarodzeniową, chór Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Serocku pod batutą Mariana
Różyckiego oraz serockie Kantyczki. Zespoły Ludowe oraz grupy tańca towarzyskiego
z Ośrodka Kultury, grupa Reﬂex oraz chłopcy, których pasją jest break dance – dali taneczne show. Koncertowo było dzięki kapeli
Nasty Habits, zespołowi Dach oraz ŁOT. Rozstrzygnięty został konkurs na logo serockiego WOŚP – zwyciężczynią okazała się Kaja

Felczak oraz turniej piłki siatkowej, wygrany
przez drużynę Paździochów.
Całą imprezę z pełnym profesjonalizmem
i humorem poprowadził Marian Dachniewski.
– dziennikarz Programu 1 Polskiego Radia
i mieszkaniec Serocka.

0 20.00

Punktualnie o 20.00 ruszyło Światełko do
nieba. Pokaz sztucznych ogni zwieńczył wielotygodniowe przygotowania do ﬁnału i był
ostatnim przystankiem podczas niedzielnego
spotkania.
Relacja Agnieszka Ujazda
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JADWISIN

ZEGRZE
Zespół Szkół w Zegrzu kwestował w liczbie 20 wolontariuszy na osiedlach, w Legionowie, Warszawie oraz Zakopanem, gdzie grupa
uczniów przebywała na narciarskim obozie
szkoleniowym. Bawiliśmy się też na szkolnej
imprezie zorganizowanej dzięki współpracy
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
rodziców oraz wiernych absolwentów. Aukcję
poprowadziła aktorka Anna Samusionek,
która podarowała od siebie „dzień na planie
serialu Ludzie Chudego”. Gwiazda dla córki, z którą do nas przyjechała, wylicytowała
medal V biegu „Policz się z cukrzycą” przekazanego na licytację przez naszą uczennicę
Kasię Drzewiecką, uczestniczkę tegorocznego biegu. Na aukcji wystawialiśmy takie gadżety jak: mandaty WOŚP z KP Legionowo,
maskotki policyjne, koszulki od sportowców,
vouchery na kolacje, zabiegi kosmetyczne,
suknie, kurs sternika motorowodnego i wiele innych. Gości zabawiały: Kapela Zdziśka
Patera z Chmielnej, Zespół Kompania z Warszawy, Studio Piosenki oraz Zespół Jim Free
z Legionowa. Zebraliśmy kwotę wraz z naszymi „narciarzy” kwotę 13.783,18 zł.
Relacja: Sztab WOŚP z Zegrza

W tym roku nawet pogoda wspomogła
organizatorów XIX już Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odwilż i ocieplenie, po tygodniach arktycznych niemal
mrozów i srogiej zimy, były zapewne skutkiem nagłego rozgrzania serc ludzi dobrej
woli - wszystkich wolontariuszy, organizatorów WOŚP, a także uczestników orkiestr
grających w całym kraju. Kolejny raz orkiestra zagrała w małej jadwisińskiej szkole
i kolejny raz pokazaliśmy na co nas stać. Nie
zabrakło ludzi o otwartych sercach. Cel podobnie jak we wszystkich minionych latach
orkiestrowych ﬁnałów był szczytny – w tym
roku graliśmy dla dzieci dotkniętych schorzeniami nefrologicznymi i urologicznymi.
W Jadwisinie nie zabrakło wielkich artystów, ludzi sceny, estrady. Marco Bocchio
– włoska gwiazda muzyki pop, Zespół Tańca Towarzyskiego „Alexia”, Studio Piosenki
z Nieporętu, Zespół Godlewscy z muzyką,
którą znamy i kochamy.
Wystąpiły również nasze rodzime Violinki, odbyły się pokazy tańca towarzyskiego i pantomimy. O puste brzuchy zadbały
Koła Gospodyń Wiejskich. Koło z Dosina
przygotowało pyszne pierogi, ciasta, smalec
i chleb. Gospodynie ze Skubianki ugotowały pyszną grochówką. Łasuchy o bardziej
wyrafinowanym smaku ,mogły zaspokoić
swoje apetyty w kawiarence zorganizowanej przez naszych dzielnych uczniów i ich
rodziców. Licytacja trwała przez cały czas
wielkiego grania. Oj działo się, działo... Zebraliśmy 15.190,00 zł. Na koniec rozbłysło
tradycyjne światełko do nieba, którego fundatorem był pan Rafał Tyka.
Relacja: Szef Sztabu Monika Krajewska

Dziękujemy wszystkim sztabom, wolontariuszom i sponsorom,
a także każdemu kto wsparł akcję przysłowiową złotówką.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Chciałbym przepłynąć trasę Krzysztofa Kolumba
Został najlepszym studentem VI edycji
Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego
w Warszawie. Ze 134 studentów EUD najlepiej napisał test obejmujący wiedzę z zakresu
negocjacji, public relations, zarządzania ﬁrmą.
Pasjonuje się żeglarstwem. Latem wypływa na
wody, zimą – zgłębia teorię żeglowania. Odważnie przystępuje do rywalizacji w olimpiadach i mistrzostwach. Jest członkiem chóru
szkolnego pod dyrekcją Mariana Różyckiego
– Mateusz Zaremba, uczeń Szkoły Podstawowej w Serocku, swoją postawą pokazuje,
że można skutecznie łączyć naukę z pasją.

Czy masz inne zainteresowania poza sportem?
Moim innym zainteresowaniem jest ekonomia. Jestem studentem EUD (Ekonomiczny
Uniwersytet Dziecięcy).
Czy zdradzisz nam swoje największe marzenie?
Chciałbym przepłynąć trasę taką jak Krzysztof Kolumb.
Jakiej rady udzieliłbyś osobie, która chciałaby
zacząć czynnie uprawiać żeglarstwo?
Na pewno muszę takiej osobie doradzić by
była wytrwała, bo na początku będzie ciężko,
ale warto. „Bez pracy nie ma kołaczy”.

Jak zaczęła się twoja przygoda z żeglarstwem?
Tata koleżanki z mojej klasy powiedział, że
nadaje się na żeglarza, a po pewnym czasie
zabrał mnie na pierwsze zajęcia. Najpierw na
zajęciach uczyliśmy się o budowie łódki i zasad żeglowania.
Od kiedy uprawiasz ten sport?
Zacząłem 6 sezonów temu, tzn. w wieku
7 lat.
Czy masz jakiegoś idola, którego osiągnięcia
motywują cię do treningów, którego stawiasz
sobie za wzór do naśladowania?
Jednego konkretnego idola nie mam, ale takim wzorem do naśladowania jest każdy, który coś osiągnął na miarę jego możliwości.
Jak dużo czasu poświęcasz na treningi żeglarskie w ciągu tygodnia?
Treningi są w sobotę i niedzielę plus wyjazdy
na zgrupowania i regaty. Na każdym treningu
przeznaczone jest ok. 5 godz. na pływanie.

Mateusz jest zawodnikiem Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Dwójka”
w Warszawie. W ubiegłorocznym sezonie brał udział w Zgrupowaniach Kadry
Wojewódzkiej i eliminacjach Mistrzostw
Europy i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Pucku, Kamieniu Pomorskim,
Gdyni i Sławie, oraz eliminacjach Mistrzostw Warszawy w Zegrzu, gdzie zwykle
trenuje na wodach Zalewu Zegrzyńskiego.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
był 62 w konkurencji chłopców, a w mistrzostwach Warszawy Juniorów zajął 3 lokatę. W sezonie 2010 Mateusza i jego klubowa koleżanka Magda Szuba promowali
naszą gminę, pływając na łodziach klasy
Optymist, z naklejonym herbem i logotypem gminy Serock na burtach łódek.
B.R./A.U.
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Czy i jak trenujesz zimą?
W zimę, co sobotę jeżdżę do Warszawy na
teorię żeglowania, siłownię i basen co zajmuje
mi 4 godziny, a w Serocku poświęcam 3 godz.
tygodniowo na ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Czy uprawiasz też inną dyscyplinę sportu?
Trenuję też inny sport związany z wodą, mianowicie pływanie na basenie, a zimą jeżdżę
na snowboardzie i nartach.
Czy myślisz o sportowej karierze w żeglarstwie?
Mam zamiar traktować żeglarstwo jako hobby na całe życie.

