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WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Sztaby w Mieście i Gminie Serock zebrały ponad 47 tys.1 zł
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Profilaktyczne
Programy Zdrowotne
Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że
bezpłatne szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla
dzieci oraz przeciw grypie dla osób z grypy szczególnego
ryzyka cieszyły się w 2015 roku zainteresowaniem ze strony
mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Łącznie zaszczepiono
269 osób w tym: 38 dzieci oraz 231 osób z grupy szczególnego ryzyka (które ukończyły 55 rok życia).
Świadczenia w 2016 roku nadal wykonywane będą przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku (SPZOZ), ul. A.A. Kędzierskich, 05-140 Serock. Wobec
powyższego proszę o kontaktowanie się z SPZOZ w Serocku
w celu umówienia wizyty lekarskiej.
Zachęcam do udziału w ww. programach.

Początek roku to dobry czas na podsumowania minionych dwunastu miesięcy.
W pierwszym numerze 2016 zamieszczamy więc informacje o zeszłorocznych działaniach
jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, a także podsumowania
osiągnięć serockich sportowców. Przedstawiamy również, już tegoroczne, przygotowania
do kolejnych inwestycji.
Zapraszamy mieszkańców na wystawy w serockim ratuszu. Piszemy o wydarzeniach
kulturalnych organizowanych przez CKiCz w Serocku, OSiR i stowarzyszenia działające
na terenie gminy. Zachęcamy do udziału w gminnym programie szczepień i do korzystania z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W styczniowym numerze piszemy również o 24. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który jak zawsze w naszej gminie zakończył się sukcesem – zebraliśmy ponad 47 tys. zł
na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów. W lubianym przez Czytelników Miejscowniku przeczytamy o Stanisławowie, które nazwę swą nosi od imienia bohatera Powstania Listopadowego.
Przed nami czas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, publikujemy więc propozycje atrakcyjnego spędzenie tego czasu w mieście. Oświata informuje o zapisach do szkół
i przedszkoli oraz programie nauki pływania dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Zwracamy Państwa uwagę również na zmiany w podatkach.
Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025.
Zapraszamy do lektury.

ROK 2016 ROKIEM JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI
Decyzją Sejmu RP rok 2016 ustanowiono rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
W treści uchwały sejmowej parlamentarzyści wyrazili nadzieję, iż „obchody rocznicy będą
okazją do pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej”.
Chrzest Polski, od którego datuje się początek państwa polskiego i proces chrystianizacji
jego ludności, został zapoczątkowany 14 kwietnia 966 roku przez osobisty chrzest Mieszka I.
Pierwszy historyczny władca Polski mógł zostać ochrzczony na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie bądź w Poznaniu – gdyż tam odkryto baptysteria z drugiej połowy X wieku. Obchody centralne 1050. rocznicy Chrztu Polski, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja
Dudy, zaplanowano na 14 - 16 kwietnia i odbędą się one w Gnieźnie i Poznaniu. Uroczystości
będą mieć charakter państwowy i kościelny.
W Serocku przypomnimy o uroczystościach jakie miały miejsce w naszym mieście w trakcie jubileuszu w 1966 r. W Serocku odsłonięto wtedy pomnik millenijny znajdujący się obecnie
w pobliżu placówek oświatowych przy ul. Pułtuskiej, wtedy również nowo wybudowanym
blokom przy tej samej ulicy nadano nazwę Osiedla Tysiąclecia, a ulicom w powstałym opodal osiedlu domków jednorodzinnych nadano imiona królów: ul. B. Chrobrego, B. Śmiałego,
W. Łokietka i K. Wielkiego.

Informacje dla mieszkańców:
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne
referatów, przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, w godz. 12.00 – 15.30.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Serock Józef Zając w sprawach związanych
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony
środowiska i pomocy społecznej przyjmuje również w poniedziałki w godzinach
12.00-15.00.
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez konieczności dokonywania
wcześniejszych zapisów.
W sprawach nagłych, wymagających
interwencji burmistrza można ustalić
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spotkanie w innym terminie niż ww. termin poniedziałkowy. W tym celu prosimy
o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby
pod nr 22 782 88 05.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski pełni dyżur w poniedziałki w godz. 18.30-20.30 w pokoju nr 31
Rada Seniorów przyjmuje informacje
i sugestie dotyczące problemów seniorów
i osób starszych pod numerem telefonu
601-984-944.
Referaty UMiG w Serocku przyjmują
interesantów i realizują sprawy mieszkańców
w godzinach pracy urzędu bez konieczności
wcześniejszego umawiania się (pon 8:0018:00, wt-pt 8:00-16:00).
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Okres zimowy to czas przygotowań do kolejnych inwestycji
W budżecie gminy na rok 2016 r. przewidziano na nowe zadania inwestycyjne oraz
kontynuację już rozpoczętych środki w wysokości prawie 11 mln złotych. Przyjęcie budżetu nie oznacza nic innego, jak tylko pełnoprawną możliwość, a w zasadzie konieczność
jego realizacji.
Mając na uwadze dużą ilość zadań do
przygotowania i realizacji rozpoczęto przygotowania do pewnych zadań, które w pierwszej
kolejności w roku bieżącym muszą zostać wykonane.
Zaczęliśmy rok od złożenia trzech wniosków o dofinansowanie rozbudowy dróg
lokalnych w ramach środków zewnętrznych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, tj. ul. Głównej i Długiej
w Stasim Lesie oraz ulicy Jasnej w Jachrance.
Łączna wartość tych inwestycji wynosi kwotę ok. 4,3 mln złotych, z czego wnioskowana
kwota pomocy to ok. 2,7 mln. Wnioski zostały złożone na początku stycznia i teraz czekamy na rozstrzygnięcia instytucji wdrażającej.
Dotacje, na pewno wpłyną na przyspieszenie
realizacji inwestycji, a co za tym idzie poprawi
się stan infrastruktury na obszarach objętych
projektem. Chcemy przy tym zaznaczyć, że są
to inwestycje kompleksowe, czyli takie, gdzie
w ślad za budową jezdni idzie budowa chodnika, oświetlenia drogowego, przebudowa
kolizji gazowych, energetycznych, teletechnicznych oraz oznakowanie dróg.
Obecnie trwają też prace nad kompletowaniem materiałów oraz przygotowaniem do
złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt obejmuje dwie inwestycje:
rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zegrzu
oraz budowę wodociągu w ul. B. Chrobrego
w Serocku. Łączna wartość tych dwóch zadań jest szacowana na ponad 6,5 mln złotych.
Na ten cel planujemy pozyskać ze źródeł zewnętrznych około 85% wartości kosztów

kwalifikowanych inwestycji. Wniosek planujemy złożyć do końca stycznia br.
W dniu 1 lutego upływa termin składania
wniosków w ramach działania 4.2 efektywność energetyczna - typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020. W ramach tego działania Gmina
zamierza złożyć wniosek na poprawę efektywności energetycznej budynku Zespołu
Szkół w Zegrzu. Obecnie trwają prace nad
studium wykonalności projektu, aktualizacją audytu oraz przygotowaniem formalnym
wniosku.
W styczniu 2016 r. na stronie internetowej
urzędu pojawiły się ogłoszenia o przetargach
na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Gąsiorowo, ul. Grunwaldzka,
Borowa Góra ul. Kameralna oraz Jadwisin ul.
Bursztynowa i Szmaragdowa. Dokumentacje
techniczne na te zadania zostały opracowane w roku poprzednim. W końcówce ubiegłego roku uzyskano stosowne pozwolenia
na budowę, dzięki czemu mogliśmy wszcząć
procedury mające na celu wyłonienie Wykonawców. Planowane terminy realizacja przedsięwzięć to maj br.
W najbliższym czasie chcemy jeszcze uruchomić zamówienie publiczne na oświetlenie
drogowe w miejscowości Dębinki oraz modernizację oświetlenia drogowego na terenie
gminy Serock. Rozpoczęliśmy również prace
projektowe dotyczące remontów ul. Retmańskiej, ul. Św. Wojciecha i Farnej oraz Radzymińskiej w Serocku.
Na sezon wakacyjny planujemy oddać
mieszkańcom w użytkowanie odcinek ul. Retmańskiej od ul. Brukowej do ul. Zdrojowej,
w nowej równej nawierzchni asfaltowej, co
znacznie wpłynie na poprawę komfortu użytkowników drogi.
Spośród wielu inwestycji zaplanowa-

nych na ten rok i lata przyszłe, warto choćby
zwrócić uwagę na te, które z punktu widzenia
mieszkańców mogą się wydawać najbardziej
istotne. Poza ww. inwestycjami, które stanowią przedmiot wniosków o dofinansowanie,
myślimy o:
1) rozpoczęciu prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli
Kiełpińskiej w postaci kompleksowej modernizacji kotłowni gazowej częściowej wymianie okien w budynku oraz remoncie elewacji,
2) poprawie układu komunikacyjnego
przy Zespole Szkół w Zegrzu - planujemy
wykonać w roku bieżącym projekt dotyczący
tego zadania,
3) zaprojektowaniu długo wyczekiwanego przez mieszkańców Borowej Góry i Stasiego Lasu łącznika drogowego pomiędzy drogą
serwisową a droga powiatową Nr 1802W
wzdłuż drogi krajowej Nr 61,
4) rozpoczęciu budowy wodociągu w ul.
Akacjowej w Jadwisinie,
5) wykonaniu dokumentacji technicznej
drogi - ul. Książęcej w Jadwisnie,
6) zaprojektowaniu ścieżki dydaktyczno
- krajoznawczo – turystycznej Jadwisin – Zegrze,
7) uzyskaniu pozwolenia na budowę
Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku oraz
zbudowaniu modelu finansowania przedmiotowej inwestycji.
Jak wcześniej Państwa informowaliśmy,
w listopadzie została podpisana umowa na
budowę łącznika przy Szkole Podstawowej
w Jadwisinie. Wykonawca, według uzgodnionego harmonogramu, jeszcze w grudniu poprzedniego roku usunął kolizje polegające na
przebudowie sieci wodociągowej oraz przebudowie kolidujących linii napowietrznych
na linię kablową wg nowej dokumentacji. Dodatkowo Gmina zrealizowała nowy odcinek
wodociągu od ul. Szkolnej do istniejącego

Łącznik w Jadwisinie
budynku szkoły, gdzie przy okazji celem wpisania się „w wesoły klimat szkoły” w miejsce
starego hydrantu postawiono nowy, który na
pewno spodobał się dzieciom.

Ze względu na aurę, z końcem ubiegłego
roku, musieliśmy wstrzymać prace polegające
na budowie chodnika wzdłuż drogi krajowej
Nr 61 na odcinku do Jadwisina do Zegrza.
Pragniemy jednak zaznaczyć, że roboty rozpoczną się w chwili, gdy warunki pogodowe
będą właściwe i prace zostaną zakończone
w uzgodnionym terminie, tj. najpóźniej na
początki II kwartału tego roku.
W zeszłym roku, tuż przed okresem świątecznym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała budowę chodnika w Woli Kiełpińskiej przy drodze krajowej
Nr 62 na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 1803 dom, (na wysokości kościoła) do granic obszaru zabudowanego.
Było to wspólne przedsięwzięcia GDDKiA

Chodnik w Zegrzu
oraz Gminy. Gmina poniosła koszty wykonania dokumentacji technicznej, uzgodnień
oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Tak
przygotowana dokumentacja została przekazana do inwestora docelowego, czyli zarządcy
drogi krajowej, który zrealizował inwestycję.
Mamy nadzieję, że niniejszy materiał jest
dla Państwa pomocny i w skrócie przedstawia
ogólne założenia inwestycyjne na rok bieżący.
Będziemy starali się na etapie realizacji kolejnych przedsięwzięć oraz w miarę upływu czasu informować na bieżąco o podjętych działaniach na łamach informatora, który właśnie
trzymają Państwo w rękach, czy też na strony
internetowej www.serock.pl.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Gazociąg Rembelszczyna - Granica RP
Rusza procedura związana z budową gazociągu stanowiącego połączenie systemów
przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyna – Granica RP.
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu (tzw. Specustawa
gazowa), na terenie Miasta i Gminy Serock
planowana jest realizacja przedsięwzięcia
polegająca na budowie międzysystemowego
gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej

i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą
niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyna – Granica RP.
Nasza gmina jest jedną spośród 32 gmin
przez teren, których planowana jest budowa gazociągu, ponieważ całość inwestycji przebiegać
będzie na terenie województwa podlaskiego,
mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego.
Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ – SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4,
02-337 Warszawa.
Pierwszym etapem planowanego przedsięwzięcia jest konieczność uzyskania przez
Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Białymstoku.
Decyzja ta jest wymagana przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na
podstawie wskazanej powyżej „specustawy
gazowej”.
Szczegółowych informacji na temat
planowanej budowy gazociągu udziela Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku znajdują
się obwieszczenia RDOŚ w Białymstoku oraz
mapa i wykaz działek na których planowany
jest przebieg gazociągu.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w UMiG w Serocku
PZT Chodnik Wola Kiełpińska
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W ramach zadania publicznego pod
nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku", zgodnie
z uchwałą nr 237/2015 Zarządu Powiatu

w Legionowie, prowadzenie punktu powierzono Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebujacym "Nadzieja".
"Zgodnie z ustawą, od stycznia w kra-

ju ma działać ponad 1,5 tys. punktów,
w których będą udzielane bezpłatne porady
- w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu,
co najmniej przez 4 godz. dziennie. Pomoc
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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świadczą adwokaci lub radcowie prawni na
podstawie umowy zawartej z powiatem.
Do udzielania bezpłatnych porad
"w szczególnie uzasadnionych przypadkach"
dopuszczono aplikantów adwokackich i radcowskich, działających z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego.
Pomoc prawna jest finansowana z budżetu
państwa z części będącej w dyspozycji wojewo-

dów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.
Chodzi też o edukację prawną społeczeństwa.
Programy edukacyjne przeznaczone do realizacji w formie kampanii społecznych mają być
realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczelniami i samorządami zawodowymi." (Żródło: Serwis Informacyjny PAP)
Punkt Serock – pon 12.00 – 16.00, śr.
8.00-12.00

Punkt Legionowo - pon-pt w godz.
10.00-16.30. Od 6 lipca do 30 grudnia punkt
w Legionowie czynny przez 6 godzin dziennie
w godzinach 10:00-16:00
Punkt Wieliszew – pon. 08.00-12.00, śr.
12.00-16.00
Punkt Jabłonna – wt. 10.00-14.00,
czwartek 10.00-14.00

Zbierasz 1% z podatku - zgłoś się do nas!
Po sukcesie ubiegłorocznej kampanii „Zaprocentuj w powiecie”
Powiat Legionowski ponownie udostępni bezpłatny program do
składania zeznań podatkowych.
Tak, jak w roku ubiegłym, mieszkańcy powiatu legionowskiego będą mogli skorzystać z programu, za pomocą którego nie tylko
złożą zeznanie podatkowe, ale również mogą pomóc lokalnym organizacjom pożytku publicznego i przekazać na ich rzecz 1% podatku.
Program oraz informacje o OPP z regionu dostępne będą od lutego
na stronie www. powiat-legionowski.pl.
Ponadto wesprzemy w zbieraniu środków z 1% potrzebujących
mieszkańców powiatu legionowskiego. Przygotowane zostaną dla
nich indywidualne programy do rozliczania podatku od osób fizycznych, w których automatycznie jako beneficjent 1% naszego
podatku będzie wpisana konkretna osoba, na rzecz której chcemy
dokonać darowizny. Dla każdego, kto zgłosi się z wypełnionym
formularzem, przygotowany zostanie oddzielny program. Instalatory będą mogli Państwo znaleźć w zakładce PIT 2015 na stronie
www.powiat-legionowski.pl.
Wypełnione formularze prosimy nadsyłać na adres Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Le-
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stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.
7. Ograniczenie zakresu stosowania
zwolnienia z podatku od nieruchomości dla
gruntów, budynków lub ich części zajętych
wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez
stowarzyszenia statutowej działalności wśród
dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej
i sportu (art. 7 ust. 1 pkt 5).
8. Nowe zasady przeliczania użytków
rolnych w podatku rolnym:
a. rowy – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,

b. grunty rolne zabudowane – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy,
c. grunty zadrzewione i zakrzewione na
użytkach rolnych – 1 ha fizyczny = 0,2 ha
przeliczeniowego,
d. grunty pod stawami niezarybionymi –
1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
e. grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.
9. Likwidacja ulgi żołnierskiej – uchylony art. 13a ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym.
10. Wyeliminowanie z zakresu obniżonej
stawki podatku leśnego lasów ochronnych.

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju
MiG Serock na lata 2016 - 2025

gionowo, dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Legionowie (p. 504) lub mailowo: spoleczne@powiat-legionowski.
pl. Wszelkie informacje dotyczące zgłoszeń do programu uzyskają
Państwo pod nr 22 7640 593.

Zmiany w podatkach od 2016 roku
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny
i od środków transportowych - zmiany od
1 stycznia 2016 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 lipca 2015 r.
pod poz. 1045, opublikowano ustawę z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw, która wprowadziła zmiany m.in. do
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Oto zmiany
najważniejsze:
1. Jednorazowa płatność podatku w przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego lub łącznego
zobowiązania pieniężnego nie przekroczy
100 zł podatek będzie płatny jednorazowo
w terminie płatności pierwszej raty.
2. Brak decyzji przy małej kwocie zobowiązania - nie wszczyna się postępowania,
a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego (dotyczy
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

5. Wprowadzenie odrębnych zasad odpowiedzialności w podatku od nieruchomości
dla współwłaścicieli w częściach ułamkowych
lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz
z gruntem, stanowiących odrębny przedmiot
własności; obowiązek podatkowy w takim
przypadku ciążyć będzie na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.
6. Stawka podatku od nieruchomości,
o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obejmie
grunty pod wodami powierzchniowymi

oraz łącznego zobowiązania pieniężnego) na
dany rok podatkowy nie przekracza, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
najniższych kosztów doręczenia w obrocie
krajowym, przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529).
W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy,
a organ jest nią związany od chwili wydania.
Obecnie to kwota w wysokości 6,10 zł.
3. Doprecyzowanie pojęcia przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności
gospodarczej ze względów na ich zły stan
techniczny tj.:
a. względy techniczne nie obejmują już
gruntów,
b. względy techniczne mogą dotyczyć wyłącznie budynków, budowli lub ich części,
c. warunkiem wykluczenia nieruchomo-

ści z kategorii „związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej” jest wydanie jednej z dwóch decyzji:
- decyzji o nakazie rozbiórki (art. 67 ust.
1 ustawy Prawo budowlane – jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt
budowlany nie nadaje się do remontu,
odbudowy lub wykończenia, właściwy
organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego
obiektu i uporządkowanie terenu oraz
określającą terminy przystąpienia do
tych robót i ich zakończenia) lub
-
decyzji ostatecznej organu nadzoru
górniczego, na podstawie której trwale
wyłączono budynek, budowlę lub ich
części z użytkowania.
4. Nowy podział stawki w podatku od
środków transportowych dla autobusów –
od autobusu, w zależności od liczby miejsc
do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a. mniejszej niż 22 miejsca,
b. równej lub wyższej niż 22 miejsca.

Miasto i Gmina Serock przystąpiła do
opracowania Strategii Rozwoju na lata 2016 2025. W dniu 19 stycznia 2016 r. w Urzędzie
Miasta i Gminy w Serocku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania projektu strategii.
W godzinach przedpołudniowych, młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracując w grupach wypełniała
ankiety i przedstawiała swoje pomysły, wskazywała zadania i kierunki, na które jej zdaniem należy zwrócić uwagę tworząc nową
strategię dla naszej gminy.
Następnie, odbyło się popołudniowe
spotkanie z mieszkańcami, którzy po wy-

słuchaniu informacji na temat celu i sposobu tworzenia strategii mogli zgłaszać swoje
propozycje i tym samym współdecydować
o przyszłości gminy Serock. Grupa kilkudziesięciu przybyłych na konsultacje osób, pracowała w podgrupach tematycznych (społeczeństwo; gospodarka i turystyka; przestrzeń
i infrastruktura; środowisko) diagnozując
problemy w danych obszarach i podając sposoby ich rozwiązania.
Każdy Mieszkaniec gminy może przyłączyć się do tworzenia nowej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock poprzez wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie urzędu
www.serock.pl pod linkiem https://www.

serock.pl/plik,5910,ankieta-do-pobrania.doc
Ankietę można pobrać, wypełnić i przesłać
na adres planowanie@serock.pl. Ankiety
w formie papierowej dostępne są również
w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock - w holu, sekretariacie
i referacie geodezji.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom za tak
duże zainteresowanie konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia ww. strategii.
Dziękuje za zainteresowanie, aktywność i wielość przekazywanych przez Państwa sugestii.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
gminy Serock do wypełnienia ankiety.
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Sprzedajesz alkohol? Przeczytaj koniecznie
W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1286 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od 01.01.2016 r.
przedsiębiorca, który nie złoży oświadczenia
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w roku poprzednim do 31 stycznia będzie zobligowany do uiszczenia dodatkowej opłaty w
wysokości 30% podstawowej opłaty rocznej
od każdego z zezwolenia, z którego korzysta.

To samo dotyczy przedsiębiorców, którzy nie dokonają opłaty w wyznaczonym
przez ustawodawcę terminie, z tym, że
dodatkowa opłata będzie wynosiła 30% od
wartości rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń wyliczonej dla tego przedsiębiorcy.
Bardzo ważne! W 2016 roku 31 stycznia
przypada w niedzielę. W przypadku korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych nie ma zastosowania KPA,
tylko przepisy szczególne, co powoduje, że

1 lutego (poniedziałek) nie będzie dodatkowym dniem do złożenia oświadczenia, czy
dokonania opłaty.
W przypadku wątpliwości co do zasad
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy kontaktować
się telefonicznie 22 782 88 35, mailowo
edg@serock.pl bądź osobiście. Sprawy
prowadzi Małgorzata Popowicz - Urząd
Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, pokój nr 1.

TERMINY REKRUTACJI do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
Terminy rekrutacji na rok szkolny
2016/2017 do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych oraz do klas pierwszych
szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej
szkoły podstawowej określa organ prowadzący.
Do końca stycznia 2016 roku Burmistrz
Miasta i Gminy Serock w zarządzeniu, określi

szczegółowe terminy czynności dokonywanych w procesie rekrutacji.
Termin składania wniosków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planowany jest od 14 do
31 marca 2016 roku.
Termin składania wniosków do klas
pierwszych, dla uczniów mieszkających poza
obwodem szkoły podstawowej, zaplanowany

jest na drugą połowę czerwca 2016 roku, pod
warunkiem, że dana placówka nadal będzie
dysponować wolnymi miejscami.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Serock – w zakładce BIP zamieszczone zostanie zarządzenie Burmistrza
Miasta i Gminy Serock w sprawie terminów
rekrutacji.
ZOSiP

4-minuty pierwsze czy ostatnie?

- spotkanie z ratownikiem medycznym w serockim gimnazjum
kowej. Wykładowca zwrócił uwagę uczniów na
konieczność szybkiego i odważnego przystąpienia do akcji szczególnie w okresie pierwszych 4 minut po zatrzymaniu akcji serca.
Prowadzący pokazał na fantomie klasyczne
czynności ratunkowe poczynając od udrożnienia dróg oddechowych. Młodzież aktywnie
uczestniczyła w spotkaniu - żywo reagując na
stawiane pytania i demonstrując na fantomie
czynności uciskania klatki piersiowej. Omówione zostały również zasady korzystania
z defibrylatorów, które coraz częściej stają się
elementem infrastruktury przestrzeni publicznej i są dostepne np. w metrze na dworcach czy
innych miejscach publicznych.
Roman Wiśniewski - Fundacja Nova

W ramach inicjatywy edukacyjnej "Rodzina w centrum uwagi" w Gimnazjum im.
R. Traugutta w Serocku odbyło się już trzecie
spotkanie z tego cyklu. Tym razem poświęcone było ratownictwu medycznemu, a wykład
nosił nazwę "4 minuty pierwsze czy ostatnie?".
Spotkanie na zaproszenie Fundacji
NOVA poprowadził Paweł Świniarski ratownik medyczny Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - wykładowca akademicki.
Prelegent przedstawił główne elementy
algorytmu łańcucha przeżycia obrazującego
czynności związane z podjęciem akcji ratun-

Bohaterowie zasługują na medale

Program nauki pływania w gminie Serock
z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki
112 uczniów klas III szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock
będzie uczyło się pływać w ramach projektu
„Pływam na 6”.
Zajęcia będą odbywać się od lutego 2016 r.
do 30 czerwca 2016 r. na basenie w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt oraz w Jachrance
na basenie hotelu „Warszawianka”.

Dla każdego uczestnika/grupy zaplanowano 20 zajęć, z częstotliwością raz w tygodniu.
Udział ucznia w programie jest bezpłatny,
organizator – gmina Serock zapewnia realizację zajęć, dowóz na zajęcia, opiekę wychowawczą i ubezpieczenie.
Pierwszeństwo w kwalifikacji do pro-

„Islandia – Wyspa Skrajności”
W dniach 8-22 stycznia 2016 roku w serockim ratuszu można było oglądać wystawę fotograficzną pt. „Islandia – Wyspa Skrajności” autorstwa Marty Rosolskiej.
Marta Rosolska – ekonomistka, warszawianka od 15 lat związana z Serockiem. Jej pasją
i sposobem na życie jest fotografia. Od wielu lat
podróżuje po świecie utrwalając najpiękniejsze
miejsca, ciekawych ludzi i zdarzenia. Powstały cykle fotografii przedstawiające mieszkańców Ameryki, Azji i Europy. Obecnie prezentuje serię zdjęć
ukazujących piękno i surowość Islandii.
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gramu będą mieli uczniowie, dla których ze
względów zdrowotnych i społecznych wskazane są zajęcia na basenie.
Koszt realizacji programu 43.870,00 zł,
dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki 15.000,00 zł, pozostałe środki stanowią
udział własny gminy Serock.
ZOSiP Serock

Życie ze sobą w zgodzie wymaga zrozumienia drugiej osoby oraz umiejętności
jej słuchania. Uroczystość, która odbyła się
w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
22.01.2016 r., poświęcona była osobom, które
mogą pochwalić się długoletnim pożyciem
małżeńskim. Jubilaci tegorocznych „Złotych
Godów” otrzymali pamiątkowe medale.
Na uroczystości zagościli Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Sylwester Sokolnicki
oraz Zastępca Burmistrza Pan Józef Zając.

Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2015 r.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
otrzymali:
1. Państwo Jadwiga i Edmund Arndt
2. Państwo Teresa i Jerzy Dzido
3. Państwo Lidia i Janusz Kozłowscy
4. Państwo Lilia i Marian Kujawińscy
5. Państwo Janina i Tadeusz Oryszewscy
6. Państwo Elżbieta i Henryk Osińscy
7. Państwo Wiesława i Grzegorz Roman

8. Państwo Władysława i Jerzy Sieńkowscy
9. Państwo Wiesława i Aleksander
Skurzewscy
10. Państwo Grażyna i Kazimierz
Słomczyńscy
11. Państwo Henryka i Kazimierz Srebnik
12. Państwo Halina i Eugeniusz Stępień
Oprócz medali wszystkie pary otrzymały list gratulacyjny, bukiet kwiatów. Na uroczystość przybyły również rodziny jubilatów,
które wzniosły toast za kolejne szczęśliwe lata
wspólnego życia. Jubileusz umilił wszystkim
gościom koncert zespołu ,,Kantyczki” pod
kierownictwem Pani Moniki Misiury. Młodzi artyści wykonali utwory, które zapewne
jubilaci darzą ogromnym sentymentem. Na
koniec wspólnie zaśpiewano sto lat i poczęstowano gości okolicznościowym tortem.
Nie brakowało ciepłych słów, podziękowań, życzeń, wymiany doświadczeń i serdeczności. Niestety nie wszystkim parom udało się
dotrzeć na uroczystość, ale do nieobecnych
urzędnicy pojadą osobiście, by przekazać pamiątkowe medale. Wszystkim jubilatom życzymy przede wszystkim zdrowia, szczęścia
i dalszych lat życia w spokoju i radości.
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9

Relacja 24 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY w Serocku

Dzięki uprzejmości serockich przedsiębiorców oraz zaangażowanych mieszkańców
licytowaliśmy również: vouchery na zabiegi
kosmetyczne oraz fryzjerskie, przedmioty
ze sklepu żelazno-hydrualicznego braci Kozłowskich, kosmetyki Oriflame, prezenty
z Apteki Afi w Serocku, lekcje wind surfingu
oraz lekcje angielskiego, gadżety z logo Wielkiej Orkiestry oraz dwa piękne obrazy i wiele
innych przedmiotów.

Zlicytowaliśmy również przepiękny
tort z motywem 24 finału WOŚP zrobiony
przez p. Ilonę Wojtkowską z cukierni Domowy Raj.
O Nasze podniebienia zadbały ponownie
Restauracja Kuchnia Polska oraz Restauracja
Pauza. A słodkości przygotowały cudowne
Panie – Mieszkanki Gminy Serock. Napoje
dostaliśmy od DH „U Włada”
Nasz finał nie udałby się bez pomocy wo-

lontariuszy, którzy mimo mrozu dzielnie czekali na kolejne datki!
Korzystając z okazji Sztab WOŚP Serock
chciałby podziękować wszystkim osobom
pomagającym w organizacji finału oraz darczyńcom wspierającym 24 finał WOŚP w SEROCKU. Dzięki Wam i hojności naszych
mieszkańców udało nam się zebrać ponad
19 tysięcy złotych!!
Serocki Sztab WOŚP

Jadwisin kolejny raz spisał się na medal

W tym roku rozpoczęliśmy o godzinie
13.00. Powitał wszystkich i prowadził całą
imprezę emerytowany dyrektor Ośrodka Kultury p. Piotr Kowalczyk.
W trakcie trwania finału mieliśmy szansę
obejrzeć i posłuchać wielu utalentowanych
mieszkańców gminy Serock.
Rozpoczęliśmy
występem
grupy
przedszkolnej z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku,
następnie wystąpiła grupa wokalno–taneczna Violinki, SMS ze Skubianki oraz
zespoły z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku: grupa Kantyczki, InCanto oraz Alexia. Na scenie zaprezentował
się również chór ze Szkoły Podstawowej
w Serocku oraz klasa III a z p. Mateuszem
Klikiem.
Po pierwszych licytacjach mogliśmy posłuchać Bartka Krzemińskiego i Kasi Idzkiewicz oraz zespołu Daniela i Przemka Składanek z Maćkiem Pawłowskim.
Ponownie z ogromnym entuzjazmem
spotkał się występ grup tanecznych, m.in.
Czupa Czubs i Zemsty oraz występ gwiazdy
wieczoru – VENUS, która na finale śpiewa-
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Sztaby w Mieście
i Gminie Serock

zebrały 47 811,24 zł
10 stycznia 2016 r. odbył się 24. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W Gminie Serock zbiórka pieniędzy prowadzona była przez dwa sztaby. Pierwszy w Serocku (w Powiatowym Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych) zebrał kwotę 19.211,24 zł, a drugi w Jadwisinie
(w Szkole Podstawowej w Jadwisinie)
pobił swój ubiegłoroczny rekord aż
o 10 tys. zł i zebrał kwotę 28.600,00 zł.

ła w towarzystwie Sołtysek i Sołtysa z Gminy
Serock.
Na koniec dnia mogliśmy również posłuchać koncertu zespołów Sześciopak i Oi!Brygada.
Imprezę zakończyło światełko do nieba,
którego sponsorem był Rafał Tyka.
W tym roku największą atrakcję dla
dzieci zorganizowali Nasi wspaniali Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku.
Wspierali Nas na hali – gdzie z dużym zainteresowaniem spotkała się nauka pierwszej
pomocy oraz w terenie – udostępniając ciekawskim oczom dzieci wóz strażacki.
Najmłodsi bardzo chętnie malowali buzie.
Wiele osób korzystało również ze stoisk
kosmetycznych Oriflame i Mary Kay.
Jednym z ważniejszych punktów programu były licytacje. Zainteresowaniem cieszyły
się vouchery na kolacje w okolicznych restauracjach: Karczma pod Strzecha, restauracji
Bosman, Tawerny Tramonti oraz restauracji
Złoty Lin oraz bilety do teatru Kamienica
i Teatru Muzycznego ROMA (dzięki uprzejmości LPB Grzegorz Zyśk Teatr Muzyczny
ROMA).

Kolejny rok wspólnego grania z WOŚP
przyniósł rekordowy efekt i satysfakcję z poczucia dobrze spełnionego obowiązku, z ilości dobra, wrażliwości i empatii, bez których
nie byłoby możliwe tak wielkie ruszenie
i tak wielki społeczny zryw, by grać i grać....
do końca świata i o jeden dzień dłużej.
W tym roku zebraliśmy wraz z Orkiestrą 28. 600,00 zł i było to o 10 tysięcy więcej nią w roku minionym.
Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania rodziców, nauczycieli i uczniów, w tym
także zaprzyjaźnionego z nami Zespołu
Szkół w Zegrzu. Z całą pewnością przyczyną, powodem i impulsem do tego rekordu byli cudowni ludzie, którzy tegoroczną orkiestrę zorganizowali i wspierali.
Pomogło jak zawsze Tradycyjne Koło
Gospodyń z Dosina serwując przepyszne pierogi, chleb ze smalcem, frytki, a dla
"słodkich ząbków" gofry. Największych łasuchów ugościli rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego
w Jadwisinie w swojej słodkiej kawiarence
kuszącej wyśmienitym domowym ciastem.
Ponad to, na wszystkich przybyłych czekał bigos, grochówka i flaki przygotowane
przez panią Małgosię Kochanowsk, a na

wzmocnienie kawa od pana Bułynko.
Na scenie wiodły prym pani Iza i pani Beata a zabawa była możliwa dzięki występom
wokalistów pana Janusza Godlewskiego,
pani Alicji Hord i pana Bartłomieja Krzemińskiego, grup: SMS, Violinki, Kantyczki, Incanto oraz zespołów: Venus i Alexia.
Ponad to odbyła się cudowna licytacja, loteria
i oczywiście światełko do nieba, które mogli-

śmy puścić dzięki Dariuszowi Kosewskiemu.
Przyjemnie było patrzeć jak w słusznej sprawie dokonała się tak niezwykła integracja
społeczności. Dla takich chwil warto żyć…
W imieniu organizatorów, szczególne
podziękowania składamy wszystkim sponsorom, współorganizatorom, sołtysom i wszystkim ludziom wielkiego serca.
Monika Krajewska
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MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 51 - STANISŁAWOWO

Wieś imię bohatera
Powstania Listopadowego upamiętniająca

Budynek OSP

Stanisław Krasiński (1811-1849) był synem Józefa Wawrzyńca i Emilii z Ossolińskich. W podziale majątku po ojcu otrzymał dobra
Zegrze, w których zaplanował podwojenie jednostek osadniczych w formie tzw. kolonii składających się z dużych gospodarstw
chłopskich. Z powodu przedwczesnej śmierci realizacją tego planu zajął się główny opiekun jego córek Ludwik Górski. W ten sposób
powstała wieś Stanisławów licząca 15 gospodarstw.
Stanisław Krasiński uczył się w Liceum Warszawskim,
należąc do jego najlepszych uczniów. We wrześniu 1829 r.,
rozpoczął studia prawnicze na UW. Po wybuchu Powstania Listopadowego, jako ochotnik wstąpił do pułku jazdy
lubelskiej tworzonego przez jego wuja, płk Adama Jaraczewskiego. W marcu 1831 r. został przeniesiony do sztabu

który żartował z tego bohaterstwa, mówiąc: „Ach, przecież
on ma krótki wzrok, to też nic nie widząc rzucił się sam na
cały batalion”.
Po powrocie z krótkiej emigracji w Krakowie objął
w administrowanie Zegrze. Był propagatorem nowoczesnego gorzelnictwa. Wybudował nowe gorzelnie w Zegrzu, Radziejowicach, Krasnosielcu oraz innych dobrach. W miejsce
wielkiej owczarni (20 tys. owiec) odziedziczonej po ojcu –
stworzył mniejszą, ale jedną z najlepszych owczarni w Polsce. Świetne świadectwo wystawił jej Ludwik Górski, jego
szwagier i po jego śmierci główny opiekun nieletnich córek,
pisząc: „Wiadomo powszechnie, że owczarnia zegrzyńska
jest z najczystszego zawodu jaki nie tylko w kraju ale nawet
zagranicą znaleźć można – Od czasu nabycia, to jest przez
lat przeszło 20, ciągle najcelniejszymi saskimi baranami od-

Początek wsi
auswais Stanisława Janickiego

Dyplom ukończenia szkoły
podchorążych Stanisława Janickiego
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2 korpusu jazdy, na stanowisko adiutanta generała Tomasza
Łubieńskiego, jak podano „bez płacy”. Zgrupowanie gen. Łubieńskiego w czasie wyprawy na gwardie rosyjskie, przeszło
most pod Serockiem zdążając wzdłuż Bugu za oddziałami
rosyjskimi. Doścignięto je 17 maja 1831 r. już pod samym
miastem Nur. Rosjanie spostrzegłszy polską kawalerię spalili most ściągnięty do brzegu oraz magazyn żywności, i zajęli pozycję pod miastem. Polskie szwadrony 1 i 4 z 5 pułku
strzelców konnych, dwa plutony z 7 pułku ułanów po kilku
szarżach zdobyły zaciekle bronione pozycje, biorąc 33 jeńców, w tym oficera saperów gwardii. Po stronie polskiej zginął, przeszyty kilkunastu kulami, dowodzący szarżą kapitan
Aleksander Skarszewski z 5 pułku strzelców konnych a podporucznik Stanisław Krasiński, został ranny - 6 razy pchnięty
bagnetem, w tym w pierś. O jego męstwie pisały wszystkie
warszawskie gazety. Został też odznaczony złotym krzyżem
Virtuti Militari oraz otrzymał awans na porucznika. Wywarło to też wielkie wrażenie na jego krewnym i przyjacielu
Zygmuncie Krasińskim, który w liście napisał: ”Z dumą, że Ci
krewnym, czytałem w gazetach, żeś wpadając na karabatalion Moskali dostał ranę ciężką” i dalej „Ty jeden teraz jesteś
Krasińskim. Gdzież reszta świetności naszej się podziała?
Ale niech nasze imię przepadnie, byleby Polska była”. Poeta
miał też wdać się w ostrą sprzeczkę z Leonem Łubieńskim,

Figura z 1911 r.

Tablica epitafijna Stanisława
Krasińskiego w kościele w Woli Kiełpińskiej
(do 1893 r.)

świeżaną i podnoszoną była.” Dalej zaś ogłaszając sprzedaż
całej gromady merynosów z tej owczarni wyraził życzenie
by trafiły one „w ręce gospodarzy w owczarstwie zamiłowanych, i aby tym sposobem interes osobisty nabywców
połączony był z ogólnym interesem hodowli owiec w kraju”.
Na warszawskich jarmarkach wełny, odbywających się na
placu Krasińskich, zarówno wełna jak i prezentowane okazy
tryków i macior cieszyły się ogromnych zainteresowaniem,
wśród krajowych i zagranicznych kupców i hodowców.
W celu zapoznania się nowoczesnym rolnictwem i przemysłem odbywał Krasiński podróże do Niemiec, Anglii, Holandii i Francji.
Warszawskie gazety z uznaniem też pisały o opiece
jaką Stanisław Krasiński, „światły dziedzic tego miejsca,
więcej naukom w kraju niżeli materialnym we wsi swojej
korzyściom sprzyjający”, otoczył gniazda kormoranów w Zegrzu. Wywołało to sensację, gdyż wiedziano, że kormorany
wyrządzają wielkie szkody wśród ryb.
Z Zygmuntem Krasińskim w 1834 r. zwiedzał Italię, co
było zapewne inspiracją do zamówienia projektu nowego
pałacu w Zegrzu. Wykonał go znany architekt Franciszek
Lanci „w guście willi włoskich, czyniąc ten nowy gmach
dogodnym i przyjemnym, postawionym w harmonii z poezją miejsca”. Do kościoła w Zegrzu zamówił m.in. rzeźbę
św. Stanisława Kostki, wykonaną przez znanego rzeźbiarza
Ludwika Kauffmana, ucznia Canovy, zachowaną do dziś
jako figurka w Jadwisinie.
W czasie II wojny światowej w Stanisławowie była
silna placówka Armii Krajowej. Mieszkaniec tej wsi, ppor
Stanisław Janicki ps. „Rafał”, oficer rezerwy i nauczyciel
był dowódcą 732 plutonu, 10 kompanii AK działającej na

Sklep i przystanek

Stary krzyż
terenie Serocka i gminy Zegrze. Po wojnie był natomiast
jednym z dowódców ROAK w pow. pułtuskim. W ramach
kolektywizacji podjęto tu nieudaną próbę utworzeni spółdzielni produkcyjnej, Z akceptacją społeczną spotkały się
natomiast inicjatywy powołujące szkołę podstawową oraz
Ochotniczą Straż Pożarną. Ta ostatnia znakomicie rozwija
swoją działalność po odrodzeniu samorządu. Wspólnie
z dynamiczną i pełną pomysłów panią sołtys Anna Romanowską, od 2013 r. organizuje stałą imprezę „Dni dyni”,
z konkursami na najpiękniejszą dynię, najlepszą potrawę
z dyni i rzeźbę z dyni.
Tekst i zdjęcia:
Sławomir Jakubczak

Plac zabaw
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OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz udzielania pomocy w formie pieniężnej, rzeczowej i usług opiekuńczych realizował szereg innych przedsięwzięć, których
odbiorcami były różne grupy społeczne.
Kontynuowano dalszą współpracę z Integracyjnym Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie i Powiatowym Urzędem Pracy
w Legionowie w zakresie aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych.
Zostało udostępnione pomieszczenie
w OPS na spotkania Klubu Aktywnego Seniora.
W siedzibie OPS dostępne były formy
wsparcia terapeutycznego i psychologicznego, a także dostępne były porady prawne.
Ośrodek zapewniał obsługę administracyjną i organizacyjną dla Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmował się udzielaniem
pomocy ofiarom przemocy domowej.
Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył we współfinansowaniu pobytu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Serocku ul. Wyzwolenia 31,
a także organizował i finansował dowóz tych
osób do placówki.
W dalszym ciągu Ośrodek był realizatorem gminnych programów osłonowych
– w zakresie zmniejszania wydatków na leki
oraz dla rodzin wielodzietnych Serocka Karta
Dużej Rodziny, a także zajmował się dystrybucją kart dla rodzin wielodzietnych w ramach Ogólnopolskiego Programu dla Rodzin
Wielodzietnych.
Wiele przedsięwzięć było skierowanych do
dzieci i młodzieży – stacjonarne i wyjazdowe
formy wypoczynku podczas ferii zimowych
i wakacji letnich, m.in. zorganizowano kolonię
letnią w Jarosławcu dla 40 dzieci. We współpracy z sołtysami organizowano zabawy plenerowe
dla dzieci na terenach wiejskich placów zabaw.
Ośrodek Pomocy Społecznej był współorganizatorem z Centrum Kultury i Czytelnictwa koncertu dla rodzin, wieczoru wigilijnego na serockim Rynku oraz wigilii dla
seniorów.

REFERAT OCHRONY
ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA
1. W 2015 roku już po raz szósty pozyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na demontaż, odbiór, transport i utylizację azbestu (eternitu). Dzięki uzyskanej
dotacji, przy 15 % udziale środków z budżetu gminy do unieszkodliwienia przekazano przeszło 150 ton eternitu pochodzącego
z 55 nieruchomości.

2. Przeprowadziliśmy kolejne działania
z zakresu edukacji ekologicznej, m.in:
a. W ramach obchodów Dnia Ziemi,
pod koniec kwietnia zorganizowane zostało
stoisko edukacyjne, które miało na celu propagowanie idei recyklingu i właściwego postępowania z odpadami, w tym elektro-odpadami. Osoby, które dostarczyły zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny zostały obdarowane w stoisku sadzonkami drzew.
b. Zrealizowaliśmy wspólne akcje sprzątania miejscowości – wiosenne i jesienne, do
których z dużym zapałem włączyły się dzieci
i młodzież ze wszystkich przedszkoli i szkół
z terenu gminy, uczestnicy warsztatów In-

tegracyjnego Centrum Opieki Wychowania
Terapii w Serocku, a także Fundacja Nova,
Stowarzyszenie Nasza Borówka, Tradycyjne
Koło Gospodyń w Dosinie oraz Sołectwo
Dębinki.
c. Przeszło 2 tysiące dzieci i młodzieży ze
wszystkich placówek oświatowych włączyło
się aktywnie w pisanie „Listów dla Ziemi”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było
ograniczenie ilości odpadów oraz ekokonsumpcja. W formie listów dla Ziemi uczestnicy konkursu przedstawili swoje pomysły na
to, jakie działania może podjąć każdy z nas,
chcąc ratować środowisko naturalne.
d. W październiku po raz kolejny przyłączyliśmy się aktywnie do ogólnoświatowej
inicjatywy sadzenia drzew. W dniu „Święta
Drzewa” dzieci i młodzież ze wszystkich szkół
i przedszkoli posadziły ufundowane przez
gminę sadzonki drzew.
3. Bardzo istotnym tematem była realizacja
kolejnego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina
Serock. W ramach programu kontynuowana
była akcja “Pies czeka na człowieka”, w wyniku
której udało się nam znaleźć nowych właścicieli dla 40 bezdomnych piesków. Kontynuowano
również realizację darmowego dla mieszkańców gminy chipowania oraz sterylizowania
i kastrowania zwierząt domowych. Z myślą
o mieszkańcach, aby zwiększyć dostępność do
finansowanych przez gminę usług weterynaryjnych, gmina podpisała umowy z kilkoma
gabinetami weterynaryjnymi.
4. Opracowany został Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla gminy. Na opracowanie
dokumentu uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Miasto i Gmina
Serock jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków z bieżącej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej na lata 2014-2020. Tym samym
dokument otwiera drogę do uzyskania dofinansowania na zadania związane m.in. z termomodernizacją obiektów, modernizacją
kotłowni, energooszczędnym oświetleniem
publicznym czy też wspieraniem wszelkich
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Rodzaj wykroczenia
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Pouczenie, zwrócenie
uwagi, ostrzeżenie lub
zastosowanie innego
środka oddziaływania
wychowawczego

Liczba

Kwota

RAZEM

Szanowni Państwo.
Z początkiem nowego roku chcemy Państwu
przedstawić krótkie sprawozdanie z tego co działo
się w 2015 roku w Miejsko-Gminnym Zakładzie Wodociągowym.
Rok 2015 był dla zakładu piątym rokiem
działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę mieszkańców gminy Serock. Był też rokiem wyzwań i przekraczania
pewnych barier. Po raz pierwszy przychody zakładu przekroczyły kwotę 2 milionów
złotych; po raz pierwszy sprzedano ponad
750 tys. m3 wody i po raz pierwszy udało
się uzyskać wskaźnik wody wyprodukowanej w stosunku do zebranej mniejszy od 0,2.
Pamiętajmy również, że rok 2015 to był rok
suszy. Opady atmosferyczne omijały cały obszar Polski, a w wielu regionach ogłoszono
stan suszy glebowej. Sytuacja ta nie ominęła
również naszej gminy. Jednak w okresach
letnich nie został wprowadzony żaden program zakazu korzystania z wody wodociągowej. W okresach szczytowych, oczywiście
i u nas następowały spadki ciśnienia wody
czy krótkotrwałe przerwy w jej dostawie. Były
one spowodowane głównie przepracowaniem
sprzętu, zbyt małymi średnicami przepływów
nominalnych na przewodach wodociągowych, a mniej brakiem wody na ujęciu.
Zwiększone przychody przełożyły się też
na wzrost wydatków zakładu. Samej energii
elektrycznej kupiono za 350 tys. złotych,
usunięcie awarii, w tym głównie awarii sieci
wodociągowej, kosztowało ponad 100 tys. zł.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczono na ponad 90 tys. złotych,
a podatek zapłacono w wysokości 280 tys. zł.
Za prawie 370 tys. zł wykonano zadania inwestycyjne. Główne z nich to: budowa magistrali wodociągowej w ul. Słoneczna Polana
w Serocku, budowa wodociągu w Jachrance
oraz wodociągów w Serocku w ulicach Błękitna, Kędzierskich, Traugutta, Słodka. Wykonano też szereg prac budowlanych i remontowych na stacjach uzdatniania wody,
zlecono prace projektowe nad wykonaniem
koncepcji docelowego zaopatrzenia w wodę
gminy Serock oraz nad wykonaniem projektu technicznego magistrali wodociągowej
w ul. Tchorka i Koszykowej, co pozwoliło na
uzyskanie połączenia ul. Słoneczna Polana
z ulicą Warszawską.

Przedstawiając powyżej to krótkie zestawienie za rok 2015 chcę wszystkim naszym
Odbiorcom Wody złożyć serdeczne życzenia w Nowym 2016 Roku.
Leszek Błachnio
Dyrektor M-GZW

W ramach kompetencji odwieziono
81 osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania lub doprowadzono do wytrzeźwienia w punkcie pomocy postpenitencjarnej
Monar.
Ponadto ujęto 2 osoby, które zostały przekazane Policji oraz 67 razy zabezpieczano
miejsca zdarzeń przestępczych lub zdarzeń
zaistniałych w ruchu drogowym.
Prowadzono również działania o charakterze edukacyjnym i wychowawczym oraz
działania, których celem było zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańców:
1. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
dla mieszkańców oraz wszystkich funkcjonariuszy Straży Miejskiej (sześć spotkań);
STRAŻ MIEJSKA
2. akcja zima – ulotkowanie;
3. akcje informacyjne dotyczace nieparW roku 2015 Straż Miejska w Serocku nie
tylko stała na straży ładu i porządku publicz- kowaniu przed imprezami na ul. Rynek – roznego, ale również prowadziła działania edu- dawanie ulotek;
4. rozdawanie odblasków pod szkołami
kacyjne.
Realizując zadania ustawowe funkcjona- na terenie gminy;
5. rozdawanie kamizelek odblaskowym
riusze zastosowali 4813 pouczeń, nałożyli 193
mandaty karne kredytowane na łączną kwotę pieszym i rowerzystom;
6. spotkania wspólnie z policją z seniora22.260 zł.
Zarejestrowanych zostało 55 wykroczeń. mi i w przedszkolu połączone z rozdawaniem
W związku z tym skierowano wnioski do Sądu elementów odblaskowych;
7. zabezpieczenie imprez okolicznościoRejonowego w Legionowie - zakończyły się one
EWIDENCJA
wych na terenie gminy;
rozstrzygnięciami w postaci skazania
sprawców. WYNIKÓW

Sądu Wniosek do

MIEJSKO-GMINNY
ZAKŁAD WODOCIĄGOWY

inicjatyw sprzyjających zwiększeniu efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji.
5. Bardzo dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców cieszył się uruchomiony
w 2014 roku program dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne. W 2015 roku z budżetu gminy
dofinansowano wymianę 20 pieców węglowych na piece ekologiczne, głównie gazowe.
Realizacja programu doskonale wpisuje się
w realizację planu gospodarki niskoemisyjnej, a docelowo wpływać będzie na poprawę
jakości powietrza w gminie.

1. Kodeks wykroczeń

Podsumowania 2015 roku

2

3

4

5

6

7

Wykroczenia p-ko porządkowi i spokojowi publicznemu
art. 46 -64
Wykroczenia p-ko instytucjom państwowym,
samorządowym i społecznym – art. 65 -69
Wykroczenia p-ko bezpieczeństwu osób i mienia
art. 70 -83
Wykroczenia p-ko bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji – art. 84 -103
Wykroczenia p-ko zdrowiu
art. 109 -118
Wykroczenia p-ko obyczajności publicznej
art. 140 -142
Wykroczenia p-ko urządzeniom użytku publicznego
art. 143 -145
Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
art. 148 -166
Ustawa i wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

595

8

1320

5

608

5

2

800

2

9

320

26

3600

3

349

1286

31

4150

15 1332

18

10

850

877

40

3740

11

2

400

862

64

6400

28
11

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku

129

5

Ustawa o odpadach

36

6

106

7

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt
Ustawa o ochronie przyrody

8

Akty prawa miejscowego ( przepisy porządkowe )

389

18

944
14

2

131

200

36
3

300

1

110
13

13

4813

928
13

14

4

OGÓŁEM

152

152

5

500

394

193 22.260 55 5061
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8. zabezpieczenie uroczystości kościelnych
– Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej w Serocku
i Woli Kiełpińskiej oraz obchody Święta Bożego
Ciała i Drogi Krzyżowej w Serocku (listopad);
9. akcje informacyjne dotyczące działań
SM na stronie www.serock.pl

Straż Miejska w Serocku wykorzystywała również do realizacji codziennych
obowiązków monitoring miejski. Korzystała także z kamery przenośnej, która była
instalowana m. in. w następującyh miejscach:

• Łacha ul. Rajskiego
• Serock - Trakt Napoleoński
• Szopka Bożo Narodzeniowa
• autobus komunikacji lokalnej na trasie
Serock – Legionowo
• Cmentarz w Serocku

Zwycięzca konkursu powiatowego „Długo(sz) przed nami…”

Janek Witkowski, uczeń kl. Vb Szkoły
Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie zdobył I miejsce w konkursie dla uczniów
klas 4-6 szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych „Długo(sz)
przed nami…”, zorganizowanym przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie.
Przedmiotem pracy było zilustrowanie,

w formie komiksu, jednego z pięciu wybranych fragmentów „Kronik…” Jana Długosza–
ojca polskiej historiografii i heraldyki, autora
dzieła „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, w którym opisano w dwunastu obszernych księgach dzieje Polski od
legendarnych początków aż do 1480 r.
W ten sposób chciano przypomnieć po-

stać i dokonania jednego z najwybitniejszych
historyków średniowiecznych, w sześćsetną
rocznicę Jego urodzin.
Jankowi serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy, aby w przyszłości z pasją i stale rosnącym entuzjazmem rozwijał swoje
zainteresowanie historyczne i zdolności
rysunkowe.

„Kantyczki” wyróżnione w eliminacjach
do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. ks. K. Szwarlika w Będzinie
Festiwal organizowany jest od 22 lat
i jest największym konkursem kolędowym
w Polsce.
Dziewczęta zmierzyły się z liczną konkurencją (około 50 podmiotów wykonawczych)
do której zaliczali się: soliści, chóry, zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne we
wszystkich kategoriach wiekowych począwszy od 6 roku życia.
Zespół zaśpiewał 3 utwory: „Zaśnij Dziecino”, „Betlejem polskie” – kompozytora Zb. Preisnera oraz „Uciekali” z musicalu „Metro”.
Występowi towarzyszyły duże emocje.
Dziewczęta wzruszyły ciekawą interpretacją,
wrażliwością oraz ogromną dojrzałością artystyczną.

Na zdjęciu od lewej:
Julia Pawlak, Katarzyna Lipska,
Paulina Śledziewska i Anna Życińska
(wszystkie są uczennicami gimnazjum).

Jury konkursu brało pod uwagę:
a) walory wokalne,
b) umiejętności warsztatowe,
c) interpretację utworów
d) dobór repertuaru,
e) pomysłowość,
f) ogólny wyraz artystyczny
To duże osiągnięcie dla „Kantyczek”,
a także doświadczenie i możliwość wysłuchania konkurencyjnych zespołów na wysokim
poziomie artystycznym.
Dziewczęta reprezentowały Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Autor fotografii: Kazimierz Lipski
Opiekun zespołu „Kantyczki”
Monika Misiura

Remiza na Gali Finałowej III Festiwalu
Teatrów Młodzieżowych „W świecie Mrożka”

Spotkanie z Laurą Łącz
13 stycznia na zaproszenie uczniów
klas 1-3 w Szkole Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej
gościła, ceniona aktorka teatralna i filmowa oraz autorka książek dla dzieci, Laura
Łącz. To już kolejny gość ze świata literatury dziecięcej w szkole w Woli Kiełpińskiej
- w minionych latach najmłodsi uczniowie
mieli zaszczyt i przyjemność gościć Wan-

dę Chotomską oraz Grzegorza Kasdepkę.
W trakcie spotkania pani Laura opowiadała o swojej karierze teatralnej, filmowej
no i oczywiście pisarskiej, po czym zaprezentowała dzieciom kilka swoich utwórów
- zarówno piosenek stworzonych na kanwie
"Kramu z piosenkami" Leona Schillera, jak
i wierszy z ostatnio wydanych książek "Bajki
i wiersze na cztery pory roku" oraz "Abeca-

dło". Pani Laura zachwyciła dzieci niezwykłym talentem recytatorskim i zaczarowała
piękną barwą głosu.
Spotkanie z pewnością na długo zostanie
w pamięci uczestników dzięki niezapomnianym wrażeniom, pamiątkowym zdjęciom
oraz autografom, które pani Laura składała
po zakończeniu spotkania.
Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej

15 stycznia 2016 r., na dużej scenie Teatru
Polskiego w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa III Festiwalu Teatrów Młodzieżowych
„W świecie Mrożka”, organizowanego przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego
i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. W trakcie pierwszej części tejże uroczystości Grupa Teatralna REMIZA przedstawiła piętnastominutowy fragment spektaklu
"Jak czuje się kto, kiedy co?" w reżyserii Anny
Kutkowskiej. Oprócz spektaklu, serocka młodzież pojawiła się na scenie także u boku
prowadzącego Galę Andrzeja Seweryna, żeby
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Shakespeare'a wplecione w kolaż wyreżyserowany przez Jarosława Gajewskiego. I tym
razem serocka młodzież została zauważona,
doceniona i nagrodzona za swoją pracę, zapał, kulturę słowa i odwagę w mierzeniu
się na scenie z tak trudną materią, jaką jest
twórczość Sławomira Mrożka, zwłaszcza, że
młodzi aktorzy z Remizy byli najmłodszymi
uczestnikami Festiwalu.
Zdjęcia: KRZYSZTOF BUCZEK

zaprezentować wykonane na tę okoliczność
transparenty z mrożkowskimi cytatami.
Trwająca trzy godziny Gala okraszona była
dużą dawką absurdalnego, niepozbawionego
refleksji humoru „jak z Mrożka”. Po Gali odbył się uroczysty bankiet w teatralnym foyer.
To już drugi występ REMIZY na scenie Teatru Polskiego: w ubiegłym roku w lutym,
podopieczni Anny Kutkowskiej prezentowali fragmenty "Snu nocy letniej" Williama

Wieczór w Teatrze "Aktor...To...Aktor...To Aktor..."
le nie przyjeżdża. Na deskach teatru pozostaje
jeden aktor – Cezary Morawski. W poczuciu
obowiązku artysta podejmuje się opowiedzieć
widzom treść sztuki. Wątki się rwą, przeplatane
są scenkami z życia aktora, jego kariery, przemyśleń o aktorstwie i stanie dzisiejszej kultury
teatralnej. Podczas kilkudziesięciu minut widz
spotkał się z całą galerią postaci oraz refleksjami
aktora na temat procesu twórczego.
W trakcie spektaklu publiczność uczestniczyła w budowaniu jego niezwykłej atmosfery, dopowiadając dowcipną, celną, często
zaskakującą puentę. Wśród widowni znalazły
się pojedyncze osoby, a nawet rodziny, które
dostały rolę do odegrania w spektaklu. Gratulujemy odtwórcom ról drzew z lasu, niedźwiedzia, zajączka oraz krzaczka i dziękujemy
za włączenie się do zabawy.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

W niedzielę na deskach sceny Sali Widowiskowej CKiCz w Serocku zagościł aktor
Cezary Morawski, doskonale znany szerokiej
publiczności z filmów i seriali pt. „Constans”,
„Akcja pod Arsenałem”, „M jak Miłość”.
W ramach Wieczoru w Teatrze zaprezentował On sztukę bośniackiego autora Zijaha Sokolovića pt. „Aktor… to aktor… to aktor…”
- teatralny monolog z pogranicza kabaretu
i teatru w konwencji one man show.
Przepełniona gorzką ironią i humorem
opowieść o zdobywaniu funduszy na „Kulturę”
przeradza się w zwierzenia aktora o jego pracy.
Co złożyło się na fabułę?…
Brak funduszy powoduje, iż na spektakl nie
dociera scenografia (no bo skąd wziąć pieniądze
na transport). Reszta zespołu, będąc przekonana, że przedstawienie się nie odbędzie, w ogó-

Kabaret Hrabi

Spotkanie autorskie z Katarzyną Pakosińską
W sobotę w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyło się „Spotkanie
z książką”. Sympatycy Pani Katarzyny Pakosińskiej licznie pojawili się na prezentacji jej
książki dla młodych czytelników p.t. „Malina
cud dziewczyna”.
Katarzyna Pakosińska jest artystką kabaretową, aktorką, autorką scenariuszy
i dziennikarką. Studiowała polonistykę na
Uniwersytecie Warszawskim, a przy okazji współtworzyła Kabaret Moralnego Niepokoju. Jej wizytówką jest piękny uśmiech
i ogromne poczucie humoru. Mama prawdziwej Mai i książkowej Maliny – bohaterki
swojej pierwszej książki dla dzieci.

Spotkanie poprowadził dyrektor CKiCz
w Serocku. Do dekoracji sceny zostały
wykorzystane elementy z prywatnej kolekcji Tomasza Gęsikowskiego, który dołożył wszelakich starań aby na scenie stworzyć klimat opisywany w książce: wśród
rekwizytów pojawiły się m.in. radio z zielonym oczkiem i stary wciąż grający patefon,
który wzbudzał ogromne zainteresowanie
widzów.
Autorka opowiadała o genezie powstania
opowiadania, o inspiracjach i o swojej wielopokoleniowej rodzinie. Wiele historii zawartych w książce okazało się prawdziwymi
wydarzeniami z życia jej rodziny.
Pani Kasia zaproponowała zabawę dla
dzieci, w której nagrodą była książka z dedykacją. Publiczność chętnie uczestniczyła
w zabawie (nie tylko Ci najmłodsi). Przy
powtarzaniu trudnych zdań poprawiających
dykcję, publiczność bawiła się wyśmienicie
a Aktorzy na scenie zdradzili kilka sposobów
na poprawną wymowę, których używają na
co dzień podczas pracy w teatrze.
Na scenie pojawiły się także podopieczne
Pani Mai Radomskiej – Natalia Woźniak i Joanna Gorczyńska z zespołu In Canto. Dziewczęta zaśpiewały trzy utwory nawiązujące do
tematu prezentowanej książki.
Po opowieściach snutych na scenie, zaproszona Aktorka poświęciła jeszcze dużo
czasu swoim wielbicielom. Prawie wszyscy,
którzy przybyli na spotkanie, kupili książki
i cierpliwie czekali na wpis od debiutującej

autorki, która z każdym zamieniła kilka słów
oraz pozowała do pamiątkowych zdjęć.
Gościa pożegnał Dyrektor, jeszcze raz
dziękując za przekazany dar na zakup książek do serockiej biblioteki i za piękne sobotnie spotkanie. Wraz z wyrazami uznania
Pani Katarzyna otrzymała od nas album oraz
kwiaty.
Czytelnicy naszej biblioteki będą mieli okazję przeczytać książkę „Malina Cud
dziewczyna”, gdyż egzemplarz ze specjalną
dedykacją jest już w zbiorach biblioteki.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

O tańcu i sporcie z Anetą Bałon
W ramach „Wieczoru w Teatrze”, 19 stycznia wystąpił w sali widowiskowej kabaret Hrabi.
We wtorkowy wieczór w CKiCz w Serocku publiczność przywitał Tomasz Gęsikowski, który
jednocześnie podziękował za to, że widzowie
tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie.
Jak twierdzą sami członkowie kabaretu
„od zimy 2002 roku zbiegły się ponownie
życiorysy artystyczne Darka Kamysa (ksywka Kamol) i Joanny Kołaczkowskiej (ksywka
Lola lub Asior) i przy współudziale Łukasza
Pietscha (ksywka Lopez) i Tomasza Majera
(ksywka Bajer), scaliły się w kabaret Hrabi.
Połączenie było na tyle udane – że dziś jakikolwiek inny skład wydaje się gorszy.”
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Artyści postanowili stworzyć program
składający się z ich ulubionych skeczy i właśnie ten program pt. „Lubię to” zaprezentowali serockiej publiczności. Kamol próbował
kupić gwoździe w piekarni... Bajer wcielił się
w rolę sędziego, który w ramach sprawiedliwości bliżej człowieka wpada na rozprawę do
domu oskarżonego… Aśka i Lopez pokazali
czym jest wirus, który zaraża kolejne organizmy… Ulubione skecze artystów okazały się
również ulubionymi widzów, bo wszyscy bawili się równie dobrze. Do udziału w przedstawieniu zostały zaproszone osoby z widowni, które dobrze poradziły sobie z zadaniami
aktorskimi na scenie.

Poczucie humoru i niezwykły talent artystów, sprawiły, że publiczność wybuchała
gromkim śmiechem, a każdy skecz był głośno
oklaskiwany. Grupa, aż dwukrotnie bisowała.
Kabaret Hrabi dziękując za tak gorące
przyjęcie, po występie spotkał się jeszcze ze
swoimi wielbicielami. Rozbłysły światła fleszy, bo wiele osób chciało uwiecznić swoich
ulubieńców i zrobić sobie z nimi wspólne
zdjęcie.
Dwugodzinna dawka humoru dała przybyłym energię na cały tydzień a może i na
dłużej. Sądzimy, że skecze i zabawne teksty
widzowie zapamiętają na długo.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Z Anetą Bałon, 34 lata, osobowością telewizyjną, tancerka teatralną,
dyrektorem artystycznym zespołu Bell
Arto Cheerleaders AWF Warszawa oraz
dyrektorem szkoły cheerleaderek Bell
Arto w Serocku. O jej życiu oraz pasjach:
tańcu i sporcie.
Red. Jesteś osobą znaną ze szklanego
ekranu i prezentujesz duży wachlarz aktywności zawodowych. Która z nich stanowi
największą pasję życiową?
Aneta: Pierwsze kroki taneczne stawiałam w Ostrołęce, trenując z Formacją Tańców
Standardowych „Odysea”, z którą zdobywałam tytuły Mistrzów Polski. W Warszawie
rozwinęłam swój talent, realizując się w wielu
miejscach i dziedzinach. Rozpoczęłam pracę w
Teatrze Wielkim, Teatrze „Komedia”, Teatrze

Serock
FIT & SPORTY

„Na Woli”, Operetce Warszawskiej i Sali Kongresowej; można mnie zobaczyć w przedstawieniach: „Traviata”, „Oniegin”, „Chicago” i wielu,
wielu innych. Pracowałam także w Berlinie
w „Friedrichstadpalast” – m.in. w przedstawieniach „Sensansion Classic”, „Abba Fever”.

Zdjęcie z albumu własnego Anety Bałon

Red. Jesteś również ceniona jako aktorka. Przypomnij nam w jakich produkcjach
miałaś okazję wystąpić.
Aneta: Występowałam jako aktorka kabaretowa (m.in. „Jak Łyse Konie”, „Kabaret Cezarego Pazury”, „Malicki i Laskowik”), filmowa
(epizody w „Listy do M.” i „Jack Strong”) i telewizyjna (epizody w „Na wspólnej”, „Barwy
Szczęścia”, „Apetyt na życie”, „Ojciec Mateusz”
i inne).
Prezentowałam się również jako tancerka programów i festiwali na żywo, m.in. „Jak
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Oni Śpiewają”, „Telekamery”, „Top Trendy”,
„Fabryka Gwiazd” i wielu innych. Wzięłam
udział jako aktorka w wielu reklamach telewizyjnych. Jako fotomodelka zostałam
twarzą marki „Be mama”. Wzięłam udział
w licznych sesjach dla innych marek oraz
czasopism (m.in. „Przyjaciółka”, „Naj”).
Aktualnie jestem managerem i choreografem profesjonalnej grupy tanecznej Bell Arto
Cheerleaders AWF Warszawa i to właśnie
obecnie najbardziej mnie absorbuje.
Bell Arto Cheerleaders to zawodowa grupa młodych, atrakcyjnych, dobrze przygotowanych tanecznie i akrobatycznie dziewcząt,
które są znakomitą oprawą artystyczną dla
wszelkich wydarzeń sportowych. Podopieczne
Anety Bałon uatrakcyjniły już swoimi występami: Euro 2012, programy telewizyjne,
Mistrzostwa Świata Siatkówki Plażowej, Mistrzostwa Europy Karate, a teraz aktualnie
występują podczas Euro 2016 w piłce ręcznej
w Krakowie.
Realizuję się na scenie, ale także równie
wielką przyjemność przynosi mi szkolenie
dzieci i młodzieży. Dlatego zawodowe Cheerleaderki z zespołu Bell Arto są przez nią szkolone
na instruktorki. Jest to ogromna przyjemność
przekazac swoje doświadczenie i umiejętności
nowemu pokoleniu.
Red.: W wieku 7 lat rozpoczęłaś treningi z akrobatyki, a rok później do pasji dołączył też taniec. Czyli można powiedzieć,
że dorastała na scenie. A jak rozpoczęła się
twoja przygoda z cheerleadingiem?
Aneta: Kiedyś sama byłam cheerleaderką i bardzo lubiłam tą atmosferę na meczach.
Lubię sportową rywalizację, tłumy ludzi na
stadionach, których jednoczy dopingowanie

SEROCKU
ul.. Nasielska 9B
(u W£ADA)

swojej drużynie. Sama jestem zawodową
tancerką i nadal tańczę w teatrach i telewizji. Realizuje się na scenie i wiem, że to jest
to co chcę robić. Satysfakcja z tych występów
jest ogromna, ale zauważyłam też, że trenowanie młodszego pokolenia, przekazywanie
doświadczenia jak być dobrym artystą jest
równie pasjonujące i wciągające. Dlatego postanowiłam założyć własną grupę cheerleaderek aby tym młodym dziewczynom, w których
widzę siebie 10 lat temu, umożliwić pokazanie się przed wielką publicznością ... oraz zdobycie swoich fanów.
Red.: Opowiedz nam o swojej drodze
do Bell Arto.
Aneta: Jak już wspomniałam pochodzę
z Ostrołęki, gdzie rozpoczęłam swoją przygodę
z tańcem i akrobatyką. Chciałam ją kontynuować w Warszawie ale okazało się, że nie znam
tam nikogo, kto mógłby mi w tym pomóc.
Musiałam własnymi siłami zawalczyć o miejsce na scenie, przejść tysiące castingów i „wydreptać ścieżki kontaktów”. Było mi ciężko bo
nie zawsze wszystko szło po mojej myśli, ale
miałam cel: tańczyć na wielkich scenach tego
świata. Udało mi się - brałam udział w wielkich spektaklach w Niemczech - w inscenizacji
utworów Straussa, grałam wielokrotnie na scenie Teatru Wielkiego, Teatru Komedia, Teatru
na Woli i wielu innych. Wystąpiłam w kilkudziesięciu produkcjach festiwalowych w telewizji, ale również zaczęłam grać aktorsko role
epizodyczne w reklamach, serialach i filmach.
Bell Arto to moja misja - chcę ułatwić drogę do
spełnienia marzeń moim podopiecznym.
Jestem dyrektorem szkoły Bell Arto i od
zeszłego roku powołałam do życia 2 grupy tancerek w Serocku.

wtorki
16.20 podstawówka
17.20 gimnazjum

Red: Skąd pomysł na Serock? Jak zorganizowane są te zajęcia?
Aneta: W Serocku odbywa się bardzo dużo
wydarzeń sportowych. Tak jak każdy artysta
potrzebuje publiczności, tak każdy zawodnik
potrzebuje dopingu. Nie ma piękniejszej formy
w mobilizowaniu sportowców do uczciwej rywalizacji niż występami ładnych i uśmiechniętych cheerleaderek.
Red: Rozumiem, że jest to naprawdę
wspaniała alternatywa zajęć taneczno-sportowych dla dziewcząt. Do kogo kierowane są te zajęcia? Czy potrzebne są jakieś
specjalne predyspozycje kordynacyjno-ruchowe?
Aneta: Spróbować może każda dziewczynka, która lubi zajęcia ruchowe. Cheerleading jest wyjątkową dyscyplina, która łączy
naukę podstaw tańca klasycznego, jazzowego,
hi hop, funky, disco ale przede wszystkim zawiera elementy gimnastyczne i akrobatyczne.
Red: Bell Arto gwarantuje naprawdę
wysoką jakość prowadzonych zajęć. Czy
nauka właśnie w szkółce Bell Arto niesie za
sobą jeszcze jakieś profity?
Aneta: Szkoła Bell Arto rozwija tanecznie
i akrobatycznie. Przygotowuje do występów,
ale przede wszystkim kształtuje charakter,
uczy przynależności do grupy społecznej, którą łączy wspólna pasja. Kształtuje się piękna
postawa, świadomość własnego ciała, dzieci
nabierają śmiałości, staja się bardziej otwarte i pewne siebie. Cheerleading jest wspaniałą
formą zaprezentowania siebie, a też uczy miłości do sportu.
Red: Jakie są wasze najbliższe plany
jako serockiej sekcji cheerleadingu? Czy
jeszcze można zapisywać się na zajęcia?
Aneta: Dziewczynki już maja za sobą
pierwsze występy. Planowane są kolejne,
a także wyjazd wakacyjny do Poronina od
25 czerwca do 5 lipca 2016. Wyjazd organizowany jest wraz z grupą Karate ze Świnoujścia. Planujemy zajęcia taneczne i akrobatyczne, ale także zwiedzanie, gry i zabawy,
chrzest na Cheerleaderkę czy wybory Miss
Cheerleaders.
Będziemy przygotowywać grupy do
konkursów cheerleaders i planujemy spróbować naszych sił na zawodach w kolejnym
sezonie.
Zapraszamy wszystkie osoby chętne
do kontaktu:
biuro@bellarto.pl
www.bellarto.pl
FB: Bell Arto Cheerleaders AWF Warszawa
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Wicemistrzynie Powiatu Legionowowskiego
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Reprezentacja dziewcząt Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku
stanęła na podium Eliminacji Powiatowych w mini piłce siatkowej w ramach
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Drużyna po wygraniu zawodów
gminnych sięgnęła po srebrny medal na
szczeblu powiatu. W skład srebrnej drużyny wchodzą: Dagmara Czestkowska,
Maja Kochańska, Angelika Przybyszewska, Sylwia Błaszczak, Julia Jagielska,
Zuzanna Rogowiec, Aleksandra Bilińska,
Oliwia Szajda, Wiktoria Wilkowska, Weronika Zając, Oliwia Szymańska, Natalia
Pawlicka, Natalia Topczewska, Marta Robakiewicz. Drużyną opiekują się pani Katarzyna Tulin i pani Barbara Klik.
Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.

Halowa Liga Serock na półmetku rozgrywek
W niedzielę 17.01.2016 r. rozegrano mecze 11 kolejki Halowej Ligi Serock w piłce
nożnej. Obecnie samodzielnym liderem ligi
jest drużyna Luxtorpedy, która w 11 dotychczasowych meczach odniosła 10 zwycięstw i
tylko 1 porażkę, dzięki czemu z dorobkiem 30
punktów znajduje się na szczycie tabeli. Ciekawie wygląda sytuacja na kolejnych trzech
miejscach w tabeli. Młode Wilki (2) i UKS
Sokół (3) mają po 27 punktów, a Nankatsu (4)
zgromadziło 25 punktów. Te drużyny mają
sporą przewagę nad następnymi zespołami –
Bez rozgrzewki (5) z 19 punktami i Uksiaki
(6) z 15 punktami na koncie. Kolejne cztery
pozycje okupują drużyny z podobnym dorobkiem punktowym i znaczącą stratą do zespołów z górnej części tabeli. Są to drużyny:
Legion Kani & Łacha (7) z dorobkiem 9 punktów, Łatwe punkty (8) z 6 punktami oraz FC
Troglodyci (9) i FC Wierzbica (10) po 3 punkM-ce

Drużyna

Punkty

ty w ligowej tabeli. W klasyfikacji indywidualnej na króla strzelców ligi największym faworytem do zdobycia statuetki jest zawodnik
drużyny Młode Wilki, Kacper Oleś, który w
jedenastu dotychczasowych meczach strzelił
aż 87 goli! Na kolejnych miejscach klasyfikacji strzelców znajdują się zawodnicy: Krystian
Szambelan - 57 goli (UKS Sokół), Sławomir
Kaczmarczyk - 49 goli (Luxtorpedy), Patryk
Więch - 48 goli (Młode Wilki), Tomasz Luks
- 46 goli (Luxtorpedy), Paweł Żbikowski 43 gole (Luxtorpedy). W drugiej klasyfikacji
indywidualnej, na najlepszego bramkarza ligi,
prowadzi obecnie Artur Stróżewski z drużyny Luxtorpedy, który wpuścił do tej pory najmniejszą liczbę bramek (38) we wszystkich
spotkaniach. Na drugim miejscu znajduje
się Karol Fijołek z Nankatsu (52), a na trzeciej pozycji Sebastian Sekutowicz z zespołu
Młode Wilki (54). W drużynowej klasyfiIlość meczów Wygrane
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kacji Fair Play najmniejszą liczbę punktów
karnych zgromadziły drużyny: Uksiaki (13),
UKS Sokół (18) i FC Troglodyci (18). Poniżej
zamieszczamy aktualną tabelę ligową.
Szczegółowe statystyki ligi dostępne są na
stronie internetowej rozgrywek:
www.ligaserock.futbolowo.pl
Zapraszamy do kibicowania w każdą
niedzielę do hali PZSP w Serocku, ul. Wolskiego 8!

Remisy

Przegrane

Ilość bramek

Bilans bramkowy

1

Luxtorpedy

30

11

10

0

1

180-38

+142

2

Młode Wilki

27

11

9

0

2

179-54

+125

3

UKS Sokół

27

11

9

0

2

148-64

+84

4

Nankatsu

25

11

8

1

2

130-52

+78

5

Bez rozgrzewki

19

11

6

1

4

90-77

+13

6

Uksiaki

15

11

5

0

6

69-96

-27

7

Legion Kani & Łacha

9

11

3

0

8

81-84

-3

8

Łatwe punkty

6

11

2

0

9

43-160

-117

9

FC Troglodyci

3

11

1

0

10

52-182

-130

10

FC Wierzbica

3

11

1

0

10

44-209

-165
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Medale dla tenisistów z Serocka
na arenie ogólnopolskiej
Po wygranym Finale Mazowieckiego
Drużynowego Turnieju Uczniowskiego Żaków w Jeżewie, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku
Mateusz Zalewski i Dawid Staniszewski wywalczyli awans to ogólnopolskiego Drużynowego Turnieju Uczniowskiego. Byli tam
bezkonkurencyjni, zajmując I miejsce. Równie dobrze zaprezentowały się w tym samych
turnieju dziewczęta Dagmara Czestkowska
i Maja Kochańska, które zajęły II miejsce.
W dniach 28.10 – 29.10 2015 r. chłopcy zaprezentowali się podczas finałowego turnieju
w Krakowie razem z 11 najlepszymi drużynami z całej Polski.
W grupie B Staniszewski z Zalewskim
zmierzyli się z trzema zespołami:
Sokół Serock – UKS Niedźwiada Dolna
(podkarpackie) 2:3
Sokół Serock – SMS Włodawa (lubelskie) 3:1
Sokół Serock – UKS Kontra Rączna (małopolskie) 3:0
W ćwierćfinale Staniszewski i Zalewski
zmierzyli się z UKS-em Lisem Sierakowice
(pomorskie). Mecz ten pewnie wygrali 3:0.
Dwa punkty zdobyli w grach singlowych,
a jeden w deblu. Dało im to awans do półfinału turnieju i szansę gry o medal.
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Zimowisko w Dzierżoniowie
W dniach od 31 stycznia do 7 lutego
2016 r., 40 osobowa grupa uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Miasto i Gminę Serock wraz z czterema
opiekunami będzie przebywać na zimowisku
w Dzierżoniowie.
Wyjazd jest formą nagrody dla uczniów
wyróżniających się wynikami w nauce oraz
aktywnością w różnych dziedzinach życia
szkolnego.

Głównym założeniem corocznych wyjazdów jest nauka i doskonalenie jazdy na nartach w Górach Sowich.
Program zawiera także inne ciekawe
propozycje np. zwiedzanie Dzierżoniowa „Traktem Smoka”, kompleksu Włodarz i nowo otwartego Muzeum Techniki
Militarnej Molke S III w Ludwikowicach
Kłodzkich oraz Kopalni Wacław. Zwiedzanie Panoramy Racławickiej oraz Afry-

karium, Sky Tower – wjazd na najwyżej położony punkt widokowy w Polsce.
W programie pobytu są także typowo
rekreacyjne formy takie, jak kręgle, kino,
lodowisko, basen.
Wyjazd uczniów na zimowisko odbywa
się w ramach umowy partnerskiej zawartej
pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Miastem Dzierżoniów.
ZOSiP Serock

W ferie zimowe w szkołach wiele atrakcji!

W półfinale chłopcy musieli niestety
uznać wyższość drużyny UKS TKKF MOSiR
Dukla (podkarpackie), która wygrała cały
turniej. Mecz ten przegrali 1:3 W pojedynku
o brązowy medal reprezentacja szkoły z Serocka ponownie spotkała się z zawodnikami
UKS Niedźwiada Dolna. Tym razem zwycięsko z tego pojedynku wyszli nasi zawodnicy,
kończąc go wynikiem 3:1. Wygrana pozwoliła
cieszyć się zawodnikom z zajęcia III miejsca
w całym turnieju.
Tak daleki wyjazd nie doszedłby do skutku, gdyby nie pomoc finansowa Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej
w Serocku i Ośrodka Sportu w Serocku.

Podsumowanie rywalizacji
szkół podstawowych w ramach
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej za rok szkolny 2014/2015
27 listopada 2015r. w Starostwie Powiatowym w Legionowie podczas sesji Rady
Powiatu odbyło się uroczyste podsumo-

IV LIGA
tenisa stołowego mężczyzn

Tak jak w poprzednich latach szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez gminę
Serock przygotowały na ferie zimowe programy adresowane do uczniów przebywających
na terenie gminy.
Chętni uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów mogą uczestniczyć w zajęciach
organizowanych przez szkoły – w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od
9.00 do 13.00.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli
Kiełpińskiej proponuje zajęcia w pierwszy
tydzień ferii.
Szkoły będą proponować przede
wszystkim:
1. Wycieczki i wyjazdy do kina, na lodo-

wisko, basen oraz do innych ciekawych miejsc
m.in. na wystawę Klocków Lego, „Oceanarium” na Stadionie Narodowym, Park Trampolin, do Centrum Nauki Kopernik.
2. Zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach, plastyczne, warsztaty kulinarne.
Szkoły będą uczestniczyć w zajęciach
oraz propozycjach na ferie przygotowanych
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Zajęcia organizowane w szkołach będą
dla uczestnika bezpłatne, natomiast w formach wyjazdowych uczeń ponosi koszty
biletów wstępu, natomiast gmina Serock
finansuje zatrudnienie instruktorów – nauczycieli prowadzących zajęcia, opieku-

nów – wychowawców oraz zakup usługi
przewozowej.
Szczegółowe programy na ferie będą dostępne na stronach internetowych szkół oraz
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. Aby zgłosić swój udział w zajęciach, w czasie ferii, należy wpisać się na listy w szkołach.
Koordynatorzy ferii szkolnych: Szkoła
Podstawowa w Jadwisinie – Pani Maria Jacak;
Szkoła Podstawowa w Serocku – Pani Krystyna Affek i Pani Barbara Pszczoła; Zespół
Szkół w Zegrzu – Pani Małgorzata Paliszewska; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli
Kiełpińskiej – Pani Dorota Perczyńska; Gimnazjum w Serocku – Pani Joanna Osowiecka.
ZOSiP Serock

V LIGA
tenisa stołowego mężczyzn
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wanie rywalizacji sportowej szkół powiatu
legionowskiego w ramach Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej za rok szkolny
2014/2015. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku trzeci raz z rzędu
znalazła się na podium, zajmując III miejsce (rok 2012/2013 – II miejsce, 2013/2014
– III miejsce). Indywidualne podziękowania za pracę otrzymały również nauczycielki wychowania fizycznego panie Barbara
Klik i Katarzyna Tulin. Warto nadmienić,
że szkoła z Serocka została sklasyfikowana
na 32 miejscu na 250 szkół z województwa
mazowieckiego. Jest to najwyższe miejsce
wśród szkół powiatu legionowskiego.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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