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Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wy-
kraczających poza sprawy merytoryczne 
referatów, przyjmuje mieszkańców w ponie-
działki, 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 przyjmu-
je również w poniedziałki w godzinach 
12.00-15.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejno-
ści zgłoszeń, bez konieczności dokonywania 
wcześniejszych zapisów.

W sprawach nagłych, wymagających 
interwencji burmistrza można ustalić 

spotkanie w innym terminie niż ww. ter-
min poniedziałkowy. W tym celu prosimy 
o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby 
pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Se-
rocku Artur Borkowski pełni dyżur w ponie-
działki 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 8:00-
18:00, wt-pt 8:00-16:00).

Informacje dla mieszkańców:
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MARZEC –  K A L E N D A R Z  G M I N N Y C H  W Y D A R Z E Ń 

26 lutego – 16 marca • Wystawa „Rotmistrz Witold Pilecki” (Ratusz w Serocku)
1 marca • Warszawska syrenka 
6 marca • Dzień Kobiet (Sala Widowiskowa CKiCz)
7 marca  •  Spotkanie z książką. Spotkanie z Barbarą Gruszką-Zych autorką 

książki o Wojciechu Kilarze „Takie piękne życie”
 • Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Wielkanocny”
18 - 30 marca  •  Wystawa pokonkursowa „Motyw Wielkanocny” (Ratusz w Serocku)
13 marca • Wieczór w teatrze „Audiencja III czyli Raj Eskimosów”

Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy

głębokich przeżyć Tajemnicy Paschalnej.
Niech te święta będą czasem przepełnionym wiarą, nadzieją i miłością,

spędzonym w atmosferze porozumienia i bliskości.
Niech ten czas dostarczy nowych sił i energii

do osobistych zwycięstw nad troskami dnia codziennego.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Serocku

Artur Borkowski

Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU
siedziba:  Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pok. 22
kontakt:  tel. stacjonarny 22 782 72 92 

tel. kom. 603 873 290 
email: straz.miejska@serock.pl

Straż Miejska w Serocku

siedziba: 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21 pok. 22

kontakt:

tel. stacjonarny 22 782 72 92

tel. kom. 603 873 290

email: straz.miejska@serock.pl

„Świat bez kobiet
byłby jak ogród bez kwiatów”

Pierre de Brantoure

Z okazji Dnia Kobiet
składam wszystkim Paniom 
najserdeczniejsze życzenia 

wszelkiej pomyślności, 
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym 

oraz spełnienia najskrytszych marzeń. 
Niech uśmiech i szczęście 

towarzyszą Paniom każdego dnia.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki
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Na przełomie stycznia i lutego odbył się, 
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock, adyt bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na drodze krajowej Nr 62 w miejscowościach 
Karolino, Szadki oraz Wola Kiełpińska. Komi-
sja, w której skład oprócz przedstawicieli Mia-
sta i Gminy Serock, Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad weszli również przedsta-
wiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji dokonali szczegółowej anali-
zy możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w następujących miejscach:  

a) Karolino – skrzyżowanie drogi krajo-
wej (DK) 62 z droga powiatową (DP) 1807W  
w km 215+943,

b) Szadki – skrzyżowanie drogi krajowej 
(DK) 62 z drogą wojewódzką (DW 622) i dro-
ga powiatową (DP1804W) w km 214+795,

c) skrzyżowanie drogi krajowej (DK) 62 
z droga gminną ul. Serocką do miejscowości 
Izbica w km w km 212+693,

d) oraz skrzyżowanie drogi krajowej 
(DK) 62 z droga gminną w kierunku Jachran-
ki w km 211+425. 

Każde z wyżej wymienionych skrzyżowań 
zostało poddane dokładnym oględzinom, 
omówiono oczekiwania i postulaty Gminy 
oraz dokonano konkretnych uzgodnień co do 
dalszych działań. 

W stosunku do skrzyżowania DK62 z DP 
1807W w km 215+943 w miejscowości Karo-

lino, Gmina wnioskowała o:
• wykonanie pasów ruchu do skrętu 

w lewo z DK62 w drogę powiatową nr 1807W,
• wprowadzenie ograniczenia prędkości, 
• budowę zatok autobusowych oraz budo-

wę chodnika do komunikacji pieszej pomię-
dzy zatokami i wyznaczenie przejścia przez 
DK62. 

Przedstawiciele GDDKiA zaproponowali 
następujące rozwiązania:

• na wlocie drogi powiatowej nr 1807W 
od centrum m. Karolino ustawienie znaku 
aktywnego B-20,

• korekta w oznakowaniu poziomym 
(w zakresie linii P-3a; P-4; P-12),

• wprowadzenie ograniczenia prędkości – 
znak B-33 (70 km/h),

• pielęgnacja zieleni mająca na celu po-
prawę widoczności (tereny prywatne) w rejo-
nie skrzyżowania,

• ujęcie przebudowy tego skrzyżowania 
w planach inwestycyjnych; 

W stosunku do skrzyżowania DK62 
z DW 622 i DP1804W w km 214+795 w miej-
scowości Szadki Gmina wnioskowała o:

• przebudowę skrzyżowania na skrzyżo-
wanie typu rondo lub budowę sygnalizacji 
świetlnej z jednoczesnym wydzieleniem pa-
sów ruchu do skrętu w lewo z DK62. 

 Przedstawiciele GDDKiA zaproponowali 
następujące rozwiązania:

Audyt bezpieczeństwa na drodze krajowej Nr 62
W I etapie: 
• na wlotach dróg podporządkowanych 

ustawienie znaków B-20 (DW 622 –znak pa-
sywny, DP1804W – aktywny),

• korekta w oznakowaniu poziomym 
(w zakresie linii P-3a; P-12),

• montaż na przejściu dla pieszych przez 
DK62 znaku D-6 na wysięgniku z pulsatorem, 

• uporządkowanie oznakowania w zakre-
sie znaków D-42/D-43,

Gmina zadeklarowała możliwość przyłą-
czenia do istniejącej sieci oświetleniowej zna-
ków aktywnych.

W II etapie:
• ujęcie przebudowy tego skrzyżowania 

w planach inwestycyjnych. 
W stosunku do skrzyżowań w km 

212+693 i w km 211+425 wspólnie ustalono 
że zostaną podjęte następujące działania:

• na wlotach dróg podporządkowanych 
zostaną wprowadzone znaki B-20,

• na wysokości wlotu podporządkowane-
go zostaną zamontowane tablice prowadzące 
U-3c/d,

• nastąpi korekta w oznakowaniu pozio-
mym (w zakresie linii P-3a; P-4; P-12),

• uzupełnione zostanie oznakowanie pio-
nowe na wlotach dróg podporządkowanych – 
informacja o końcu drogi z pierwszeństwem 
przejazdu, tablica drogowskazowa. 

PRI

15 marca upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości

31 marca upływa termin opłaty od posiadania psów

15 marca upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Kolejne opłaty należy uiścić w terminach: do 15 maja, 15 września i 15 listopada bieżącego roku. Opłaty ww. należności można dokony-
wać u sołtysa wsi, w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji.

Informujemy, że każdy posiadacz psa zamieszkujący na terenie Miasta i Gminy ma obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 40,00 zł od 
każdego psa. Opłatę należy uiścić bez wezwania do 31 marca br. Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: Bank Spół-
dzielczy w Legionowie 28801300062007001509940002.

Nieodpłatna pomoc prawna
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym 

„Nadzieja” z siedzibą w Legionowie od stycz-
nia 2016 r. realizuje zadanie zlecone przez 
Powiat Legionowski z zakresu administracji 
rządowej polegające na udzielaniu mieszkań-
com nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty, 
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc 
prawna, zlokalizowane są w Legionowie przy 
ul. Piłsudskiego 3 oraz w siedzibach urzę-
dów gmin: Jabłonna, Serock, Nieporęt oraz w 
Gminnym Centrum Kultury w Łajskach.

Punkt Serock – pon 12.00 – 16.00, śr. 
8.00-12.00; pokój nr 31

Punkt Wieliszew – pon. 08.00-12.00, śr. 
12.00-16.00

Punkt Jabłonna – wt. 10.00-14.00, czwar-
tek 10.00-14.00

Punkt Legionowo - pon-pt w godz. 10.00-
16.30.

Od 6 lipca do 30 grudnia 2016 punkt 
w Legionowie czynny przez 6 godzin dzien-
nie w godzinach 10.00-16.00

Palenie odpadów w piecach jest zabronione!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych dotyczącym wykro-
czeń spenalizowanych w ustawie o odpadach 
- palenie odpadów na działce lub w piecach 
jest zabronione.

Art. 191 Ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012 roku precyzuje, że kto, 
wbrew przepisowi art. 155, termicznie prze-

kształca odpady poza spalarnią odpadów 
lub współspalarnią odpadów podlega karze 
aresztu albo grzywny.

Straż Miejska za złamanie zakazu 
może nałożyć grzywnę w drodze mandatu 
karnego kredytowanego  w wysokości od 
20 do 500 złotych lub skierować wniosek 
do Sądu.

W związku z powyższym prosimy miesz-
kańców o reagowanie w przypadku zaist-
nienia takiego procederu oraz nieużywanie 
odpadów do palenia w piecach, co w konse-
kwencji prowadzi do zanieczyszczenia środo-
wiska i zadymienia.

Komendant Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

Informujemy, że trwają dalsze pra-
ce nad opracowaniem "Strategii Rozwo-
ju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 
2016-2025", jednego z najważniejszych 
dokumentów przygotowywanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, który 
realizuje ustawowy wymóg prowadzenia 
polityki rozwoju w oparciu o strategiczne 
planowanie. Strategia określa priorytety, 
cele i kierunki rozwoju społeczno-gospo-
darczego gminy.

19 stycznia 2016 r. w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Serocku odbyły się pierwsze 
konsultacje społeczne, na których grupa 
kilkudziesięciu przybyłych osób, pracowała 
w podgrupach tematycznych (społeczeń-
stwo; gospodarka i turystyka; przestrzeń i 
infrastruktura; środowisko) diagnozując pro-
blemy w danych obszarach oraz proponując 
sposoby ich rozwiązania.

Kolejne spotkanie konsultacyjne, mające 
tym razem na celu przedstawienie wypraco-

wanych wizji, misji, drzewa celów oraz prze-
prowadzenie dyskusji na ten temat odbyło się 
23 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Serocku.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do aktywnego udziału przy tworzeniu 
przedmiotowego dokumentu. Wszelkie 
informacje na ten temat można odnaleźć 
na stronie internetowej urzędu pod adre-
sem www.serock.pl lub uzyskać pod tele-
fonu 22 782 88 26.

Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2016 r. 
właściwości organów podatkowych 
w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

Referat Administracyjno-Gospodarczy 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku informu-
je (za Ministerstwem Finansów) wszystkich 
przedsiębiorców, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. 
uległa zmianie podstawowa zasada określania 
właściwości organów podatkowych w zakre-
sie podatku VAT.

Według przepisów obowiązujących do 
końca 2015 r. właściwość organów podatko-
wych co do zasady określało się ze względu 
na miejsce wykonywania czynności podlega-
jących opodatkowaniu. Tylko w przypadku, 
gdy czynności te wykonywane są na tery-
torium objętym zakresem działania dwóch 
lub więcej urzędów skarbowych, właściwym 
organem jest naczelnik urzędu skarbowego 
właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

W związku ze zmianą art. 3 ustawy 
o podatku od towarów i usług (wprowa-
dzoną ustawą z dnia 10 września 2015 r. o 
zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1649), 
właściwość organów podatkowych jest co 
do zasady ustalana na ogólnych zasadach 
wynikających z Ordynacji podatkowej, tj. ze 
względu na siedzibę podatnika, jeżeli podat-
nik jest osoba prawną lub jednostką niema-
jącą osobowości prawnej, oraz ze względu 
na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest 
osobą fizyczną. 

Zmiana właściwości organu podatko-
wego następuje z urzędu. W związku z tą 
zmianą podatnicy nie mają obowiązku skła-
dania aktualizacji zgłoszenia VAT-R. 

• Od 1 stycznia 2016 r. deklaracje, in-
formacje podsumowujące oraz korekty tych 
dokumentów za okresy rozliczeniowe upły-
wające przed tą datą, w tym za ostatni okres 
rozliczeniowy 2015 r., składa się do urzędu 
skarbowego właściwego po zmianie (art. 18 a 
Ordynacji podatkowej). 

• Zmiana właściwości organów podatko-
wych w zakresie podatku od towarów i usług 

(VAT) dotyczy tych przedsiębiorców, którzy  
w stanie prawnym obowiązującym do końca 
2015 r. rozliczali podatek od towarów i usług 
VAT w urzędzie skarbowym innym niż urząd 
skarbowy właściwy ze względu na miejsce za-
mieszkania.

• Natomiast postępowania podat-
kowe, kontrole podatkowe, czynności 
sprawdzające oraz inne sprawy podat-
kowe w zakresie podatku od towarów 
i usług, rozpoczęte i niezakończone do 
1 stycznia 2016 r., podlegają załatwie-
niu przez naczelników urzędów skarbo-
wych właściwych przed dniem 1 stycz-
nia 2016 r. Również we właściwości tych 
naczelników pozostają zwroty podatku 
od towarów i usług niedokonane przed 
dniem 1 stycznia 2016 r. a wynikające 
z deklaracji złożonych przed tym dniem 
(art. 27 ustawy z dnia 10 września 2015 r. 
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw).

Kolejny etap konsultacji społecznych w sprawie 
Strategii Rozwoju MiG Serock na lata 2016 – 2025
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Konsultacje społeczne w sprawie zagrożeń 
występujących na terenie gminy

W ocenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji ważnym narzędziem, 
które pozwoli na rzetelne zidentyfikowanie 
i przedstawienie skali oraz rodzaju zagro-
żeń na terenie Polski jest mapa bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. Wskazane 
jest, aby nad takimi mapami w Polsce pra-
cowały poszczególne jednostki Policji we 
współpracy z  lokalnymi społecznościami. 
W dniu 6 lutego 2016 roku o godz. 14.00 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku od-
były się konsultacje społeczne w sprawie 
zagrożeń występujących na danym obsza-

rze i w określonych środowiskach. Spo-
tkanie prowadzili funkcjonariusze Policji: 
• mł. insp. Jacek Żaczkowski - Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Legionowie 
• kom. Grzegorz Napiórkowski – Komen-
dant Komisariatu Policji w Serocku. Na 
konsultacje przybyli radni Rady Miejskiej 
w Serocku, sołtysi z terenu całej gminy oraz 
mieszkańcy. Uczestnikami byli również Ko-
mendant Straży Miejskiej w Serocku Cezary 
Tudek, Zastępca Komendanta Komisariatu 
Policji w Serocku podkom. Krzysztof Pija-
nowski, dzielnicowy miasta Serock asp. szt. 

Mariusz Łapiński oraz dzielnicowy sołectw 
na terenie gminy st. sierż. Marcin Matusiak. 
Komendant Komisariatu Policji w Serocku 
przedstawił wyniki statystyczne jednostki za 
ubiegły 2015 rok oraz porównał do analo-
gicznego okresu poprzedniego. Odpowiadał 
też na pytania, w których poruszana była te-
matyka ewentualnych zagrożeń. Wszystkie 
sugestie i spostrzeżenia lokalnej społecz-
ności zostały przyjęte przez prowadzących 
funkcjonariuszy Policji, którzy zobowiązali 
się do podjęcia działań zmierzających do ich 
eliminacji lub ograniczenia.

Program Rodzina 500+
Informujemy, że w dniu 11 lutego 2016 r. 

Sejm na 11. posiedzeniu przyjął projekt Usta-
wy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 
wprowadzającej program Rodzina 500 plus.

Senat RP na 10. posiedzeniu 12 lutego 
przyjął ustawę o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci.

Dnia 17.02.2016 r. Prezydent RP pod-
pisał ustawę. Ustawa została opublikowana 
w Dzienniku Ustaw pod poz. 195.

Program wejdzie w życie od 1  kwietnia 
2016 roku.

Główne założenia programu
Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze 

tak szerokie i uniwersalne wsparcie dla pol-
skich rodzin. Celem programu jest pomoc 
w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie 
negatywnego trendu demograficznego w na-
szym kraju.

Program Rodzina 500 plus to nieopodat-
kowane 500 zł miesięcznie na każde drugie 
i kolejne dziecko, bez dodatkowych warun-

ków. To 6000 zł netto rocznego wsparcia dla 
każdego dziecka. Rodziny o niskich docho-
dach otrzymają wsparcie także dla pierwsze-
go dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł 
lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełno-
sprawnego.

Świadczenie 500 zł nie będzie wliczane 
do dochodu przy ustalaniu innych świadczeń, 
m.in. rodzinnego, alimentacyjnego, czy zasił-
ku z pomocy społecznej. Wsparciem objęte 
zostaną także rodziny zastępcze.

Rodzina, która przebywa poza granicami 
kraju otrzyma 500 zł, jeśli nie pobiera tam po-
dobnego świadczenia.

Realizatorem programu będzie Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościusz-
ki 15.

Wnioski będzie można składać w wer-
sji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej - druki wniosków będą dostępne 
w siedzibie OPS oraz do pobrania ze strony 
internetowej Ośrodka pod adresem www.
ops.serock.pl, a także zostaną udostępnione 
w szkołach i w Urzędzie Miasta i Gminy w Se-
rocku, oraz drogą elektroniczną za pomocą 
systemu teleinformatycznego utworzonego 
przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
oraz banków krajowych świadczących usługi 
drogą elektroniczną.

Wniosek o świadczenie będzie można 
składać od momentu wejścia w życie pro-
gramu, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Będą 3 miesiące na wydanie decyzji i wy-
płatę świadczenia. Jeśli wniosek złożymy do 
końca czerwca 2016 r. wtedy otrzymamy 
świadczenie z wyrównaniem od kwietnia.

Anna Orłowska
kierownik

Ośrodek Pomocy Społecznej

Burmistrz Miasta i Gminy w Seroc-
ku informuje, że na podstawie ustawy  
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  
Polskiej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. 
zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Mini-
strów Spraw Wewnętrznych i Ministra Obro-
ny Narodowej z dnia 21 września 2015 r.  
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji woj-
skowej w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1585), 
w dniach od 1 lutego do 29 kwietnia 2016 r. 
na terytorium Polski zostanie przeprowadzo-
na kwalifikacja wojskowa. 

Kwalifikacja wojskowa dla osób z tere-
nu Miasta i Gmina Serock zostanie prze-
prowadzona w budynku Starostwa Powia-
towego w Legionowie, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego 11, wejście B, w dniach od 21 
i 22 marca 2016 r. 

Dokładny termin stawiennictwa osób 
podlegających obowiązkowi kwalifikacji /
dzień, godzina/ zostanie określony w imien-
nych wezwaniach do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkiem stawiennictwa do kwalifi-
kacji wojskowej w 2016 roku objęci są:

• mężczyźni urodzeni w 1997 roku, 

• mężczyźni urodzeni w latach 1992 – 
1996, jeżeli jeszcze nie posiadają określonej ka-
tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które nie otrzymają wezwa-
nia do 10 marca 2016 r. powinny nie-
zwłocznie skontaktować się z Kierowni-
kiem Referatu Zarzadzania Kryzysowego, 
Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa Urzę-
du Miasta i Gminy w Serocku - pok. 45;  
telefon 22782 65 88 lub 22 782 88 41. Więcej 
informacji na stornie www.serock.pl w za-
kładce informacje samorządowe.

Informacje na temat kwalifikacji wojskowej w 2016 roku

Świat zaklęty w kamieniu 
Wystawę rzeźby w walentynkowym antu-

rażu można było podziwiać w ratuszu od  12 
do 24 lutego. Autorem prezentowanych prac 
jest rzeźbiarz Mirosław Kielak, obecnie ren-
cista z powodu afazji sensorycznej. Absolwent 
Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek arche-
ologia śródziemnomorska) oraz University of 
Quebec at Montreal/Szkoła Główna Handlowa 
(kierunek Master of Business Administration). 
Do roku 2011 pracował w Biurze Promocji 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na sta-
nowisku eurokoordynator - głównego specja-
listy. W okresie od 1998 r. do 2003 r. prowa-
dził własną działalność konsultingową pod 
nazwą MBA Marketing Business Advsers. Od 
początku kariery zawodowej związany z sze-
roko pojętymi działaniami marketingowymi. 
Rzeźbiarstwo zawsze było wielką pasją artysty 
obok jeździectwa, żeglarstwa i turystyki. Od 

momentu przejścia na rentę stało się dla nie-
go celem samym w sobie, pomysłem na życie i 
sposobem radzenia sobie z chorobą.

Dziękujemy serdecznie za udostępnienie 
elementów dekoracji  pani Bogusi Żaczkie-
wicz prowadzącej Pracownię Ceramiki i Wi-
trażu „Mecholówka” oraz Kwiaciarni "Marze-
nie" z Serocka. 

Ref. KS

Spotkanie przy kominku 
w gospodarstwie agroturystycznym

Uczniowie kl. III B Szkoły Podstawo-
wej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie 
odbyli kolejne ciekawe spotkanie w ramach 

realizacji projektu „Jadwisin – nasza mała 
Ojczyzna”. W styczniowe przedpołudnie 
odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne 
p. Marii Chrzanowskiej. Uczniowie podzi-
wiali niezwykłe zbiory „małego skansenu”, 
poprzez które p. Maria chce przypomnieć 
i ocalić od zapomnienia to, jak wyglądało 
życie przed kilkudziesięciu laty. Rozmawia-
li o Jej pasjach i marzeniach. W cieple pło-
nącego kominka wysłuchali też opowieści 
o historii Jadwisina z ust jednej z najstar-
szych mieszkanek i długoletniego sołtysa, 
p. Henryki Chrzanowskiej. Wizyta w go-
spodarstwie agroturystycznym stała się 

ciekawym spotkaniem kilku pokoleń naszej 
miejscowości.

Anna Blaszczyk
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5. urodziny 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku

ŚDS w Serocku rozpoczął swoją dzia-
łalność 1 grudnia 2010 roku i służy osobom 
dorosłym z niepełnosprawnością intelektu-
alną. Potrzebujemy nobilitacji, więc włącza-
my się w projekty organizowane przez gminę 
Serock. Bierzemy udział w: „wojciechowym 
korowodzie”, godzinie „W”, sprzątaniu świata, 
Dniach Osób Niepełnosprawnych, plenerach 
malarskich, mistrzostwach pływackich, para-
olimpiadzie.

Stworzyliśmy grupę teatralną „Mobilni”. 
Mamy na swoim koncie „Dziady cz. II”, „Ma-
łego Księcia”, spektakl muzyczny „Welewetka”, 
„Wszytko kwitnie w koło”, bożonarodzeniowe 
przedstawienie „To będzie syn”,  „Alicja w kra-
inie czarów”, za którą zdobyliśmy Grand Prix. 
Lubimy podróżować, wędrować, poznawać, 
zwiedzać. Odwiedzamy liczne wystawy, mu-
zea, zabytki architektury polskiej. Posiadamy 

pracownie terapii zajęciowej: kulinarną, sto-
larską, komputerową, umiejętności społecz-
nych, rehabilitacyjną, plastyczną, w których 
powstają ciekawe, autorskie prace, wystawiane 
i nagradzane na licznych konkursach. Uczymy 
się alternatywnych sposobów spędzania wolne-
go czasu. To już piąte urodziny Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Serocku. Cieszymy 
się, że mamy swoje miejsce, w którym możemy 
być razem, wspierać się, rozwijać zaintereso-
wania, przeżywać wzruszenia. Mamy potrze-
by, tęsknoty, marzenia jak nasi rówieśnicy.

Uczestnicy zajęć ŚDS w Serocku od same-
go początku aktywnie uczestniczą w miejskich 
wydarzeniach oraz organizują własne akcje w 
przestrzeni publicznej.

Wystawę „TACY SAMI,  TYLKO INNI” 
zadedykowali mieszkańcom Serocka.

Można było ją oglądać w serockim ra-
tuszu od 27 stycznia do 10 lutego 2016 r. 
Prezentowana ekspozycja była formą udziału 
Miasta i Gminy Serock w obchodach V Dni 
Osób Niepełnosprawnych Miasta Legio-
nowo i Powiatu Legionowskiego. Pierw-
szego dnia wystawę odwiedzili uczestnicy 
zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Serocku, którzy są jednocześnie autorami 
prezentowanych na niej prac plastycznych. 
W trakcie trwania wystawy, na monitorze, 
prezentowany był materiał filmowy pocho-
dzący z działań realizowanych przez ŚDS w 
Serocku. Obok spektaklu i prób do "Alicji w 
krainie czarów" wyświetlane były fragmenty z 
warsztatów i spotkań integracyjnych oraz wy-
wiady z uczestnikami zajęć, którzy odsłonili 
przed nami swoje skryte marzenia oraz plany 
na przyszłość.

Zakończenie tegorocznego kolędowania

W niedzielę 24 stycznia Kościele Parafial-
ny pw. Św. Anny w Serocku. po Mszy św. wie-
czornej chór "Gaudete" zaprezentował  znane, 
jak również mniej znane kolędy w układzie 
wielogłosowym. W repertuarze znalazło się 
m.in.: "Bracia patrzcie jeno", "Anjeli w ni-
bie śpiewają", "Lulajże Jezuniu" czy "Wśród 
nocnej ciszy". Nie zabrakło również  kolęd 
i pastorałek po łacinie - wśród nich znane na 
całym świecie "Adeste fideles", ale także hymn 
"Gaudete" (tłum. radujcie się), od którego 
wywodzi się nazwa chóru. Występ spotkał 
się z ciepłym przyjęciem ze strony parafian. 
Jeszcze tego samego dnia późnym wieczorem 

chór, dzięki uprzejmości proboszcza Parafii 
Wojskowej w Zegrzu – ks. Kryspina Raka – 
miał możliwość prezentacji swojego bogatego 
repertuaru wśród mieszkańców zegrzyńskiego 
osiedla wojskowego oraz licznie przybyłych 
gości. I w tym przypadku chórzyści nagro-
dzeni brawami bisowali. Na zakończenie te-
gorocznego kolędowania chórzyści wystąpili 
w sali Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku, gdzie wraz ze Stowarzyszeniem Gmi-
na Serock Łączy zorganizowali wieczór kolęd 
dla mieszkańców naszej gminy. I tym razem 
mieszkańcy dopisali, licznie przybywając, by 
wspólnie przedłużyć wspaniały czas kolędo-

wania, który jest mocno zakorzeniony w pol-
skiej tradycji. Wspólne zaśpiewanie 29 kolęd 
było możliwe dzięki przygotowanemu przez 
Panią Marzenę Murawską śpiewnikowi "Kolę-
dowanie z chórem Gaudete". Z całą pewnością 
był to bardzo udany kulturalny wieczór, za któ-
ry serdecznie dziękujemy wszystkim przyby-
łym gościom, pracownikom CKiC i szczegól-
nie Panu Karolowi Krawczykowi, dyrygentowi 
chóru Gaudete, który przez ponad dwa mie-
siące poświęcał swój czas aby przygotować ko-
lędowy repertuar. 

Sebastian Sikora
Stowarzyszenie Kulturalny Serock

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
realizuje projekt „MUZEUM NA KÓŁKACH”, 
mający na celu udostępnienie publiczności 
edukacyjnej wystawy mobilnej dotyczącej 
historii osadnictwa żydowskiego na terenie 
Polski. Muzeum POLIN we współpracy z Mia-
stem i Gminą Serock, Fundacją IDEA Rozwo-
ju i Fundacją NOVA zaprasza do obejrzenia 
projektu „Muzeum na kółkach” przybliżają-
cego historię tysiąca lat dziejów społeczności 
żydowskiej w Serocku i w Polsce.

Nowoczesna ekspozycja stanie na ryn-
ku w Serocku w dniach 21 - 23 kwietnia 
2016 r. i będzie dostępna, bezpłatnie, dla 
wszystkich zwiedzających w godzinach od 
8.00 – 16.00.

Centralnym punktem wystawy będzie in-
teraktywna mapa Serocka, na której zostaną 
opisane ważne miejsca związane z lokalną hi-
storią żydowską. Poprzez trójwymiarową ma-

kietę sztetla przybliżymy najważniejsze miej-
sca typowego polsko-żydowskiego miasteczka. 
Realizatorzy projektu opowiedzą również o 
jidysz, hebrajskim i polskim – trzech współist-
niejących i przenikających się językach, który-
mi posługiwali się polscy Żydzi.

W trakcie trwania wizyty zorganizowane 
zostaną warsztaty edukacyjne dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz  
bogaty program działań lokalnych: żydow-
ski wieczór Hava Nagila, happening „Taniec 
łączy pokolenia”, spotkanie z regionalistą pa-
nem Sławomirem Jakubczakiem „Mój sztetl” 
oraz wystawa „Wielokulturowa społeczność 
Serocka na starych fotografiach”.

Szczegółowe informacje przekażemy 
w następnym wydaniu Informatora Gminy 
Serock oraz za pośrednictwem plakatów, 
ulotek, stron internetowych i FB wszystkich 
realizatorów projektu. 

• Realizatorzy projektu „Muzeum na kół-
kach” poszukują osób, które znały osobiście 
(bądź dzięki przekazom rodzinnym) daw-
nych żydowskich mieszkańców Serocka. 
Ta bezcenna wiedza posłuży do odkrywania 
historii Serocka ściśle związanej z ludnością 
żydowską. 

Już 9 marca 2016 r., w ramach współpra-
cy Miasta i Gminy Serock z Muzeum POLIN, 
uczniowie Gimnazjum im. Romualda Trau-
gutta w Serocku odwiedzą Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN. Zwiedzą wystawę 
stałą oraz wezmą udział w warsztatach edu-
kacyjnych. Całkowity koszt realizacji wy-
cieczki pokryty zostanie ze środków Muzeum 
POLIN.  

Do „Muzeum na kółkach” zapraszamy 
wszystkich mieszkańców gości odwiedzają-
cych Gminę Serock.

Koordynatorki Lokalne

Projekt  Muzeum na kółkach realizowany jest w ramach programu Żydowskie dziedzictwo kulturowe,  
dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

Wystawa edukacyjna „Muzeum na kółkach” w Serocku

Czasami bywa tak, że pojawiają się osoby, 
które zarażają swoim optymizmem i sprawia-
ją, że wszyscy dookoła się uśmiechają... W so-
botni poranek Pani Laura Raab - dyrygent 
chóru, aktorka i wokalistka - zaraziła swoim 
entuzjazmem i pasją do muzyki uczestników 
warsztatów wokalnych w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku zorganizowanych 
20 lutego br. dla osób, które chcą doskona-
lić swoje muzyczne zdolności. W programie 
czterogodzinnego spotkania była: nauka tech-
niki operowania głosem (w mowie i śpiewie), 
praca nad ciałem jako instrumentem każde-

logłosowym (Gospel) oraz praca indywidu-
alna nad zaproponowaną piosenką (analiza 
tekstu, interpretacja, intonacja).

Sobotnie warsztaty wokalne, to ogrom-
na dawka profesjonalnej wiedzy i jeszcze 
większa dawka dobrej zabawy. Uczestnicy 
warsztatów serdecznie dziękowali pro-
wadzącej za przemiłe spotkanie, prosząc 
o następne. My również dziękujemy Pani 
Laurze i uczestnikom. Miło było patrzeć na 
uśmiechnięte osoby, które łączy wspólna 
pasja do śpiewu.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Warsztaty wokalne

go wokalisty, praca wokalna w zespole (na-
uka harmonii i doskonalenie współbrzmień 
w grupie), praca wokalna nad utworem wie-
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TU MIESZKAM...
... TU 
PŁACĘ PODATKI!

Jeśli nawet nie jesteś zameldo-
wany na terenie Miasta i Gminy 
Serock możesz rozliczyć się w Urzę-
dzie Skarbowym w Legionowie.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi prze-
pisami prawa, w przypadku podatku PIT 
miejscem rozliczania osoby fizycznej jest 
Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca za-
mieszkania, a nie zameldowania podatnika w 
ostatnim dniu roku podatkowego.Rozliczając 
się z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, nie trzeba być zameldowanym na pobyt 
stały czy czasowy w gminie Serock, wystarczy, 
że w ostatnim dniu roku podatkowego, czyli 
31 grudnia 2015 roku - miejscem faktycznego 
zamieszkania był właśnie Serock.

Pieniądze z podatku dochodowego od 
osób fizycznych (czyli rozliczeń rocznych 
PIT), trafiają w około 40 procentach z po-
wrotem do budżetu gminy, w której miesz-
kamy. Pieniądze te przeznaczane są m.in. 
na oświatę, pomoc społeczną, budowę dróg, 
kanalizacji, kulturę, ochronę środowiska, in-
westycje. Rozliczając się więc z podatku tam, 
gdzie faktycznie mieszkamy, przyczyniamy 
się do poprawy jakości naszego życia i rozwo-
ju gminy, z którą przez miejsce zamieszkania 
jesteśmy związani.

Warunek jest tylko jeden- aby Twoje po-
datki trafiły do gminy, w której mieszkasz, 
w zeznaniu podatkowym powinieneś wska-
zać właśnie tę gminę. Wystarczy wypełnić 
formularza ZAP 3 i wysłać go pocztą, złożyć 
osobiście w Urzędzie Skarbowym w Legio-
nowie lub przez internet. 

Przypominamy, że właściwe zeznania po-
datkowe (PIT- 36, PIT- 37, itd.), należy złożyć 
w urzędzie skarbowym lub drogą elektronicz-
ną do 30 kwietnia 2016 roku. 

Od Ciebie zależy, czy Twoje podatki będą 
w Twojej gminie.

...  TU SIĘ 
ZAMELDUJĘ

W gminie Serock przybywa osób, które 
z różnych powodów nie meldują się w naszej 
gminie. Poprzez naszą akcję chcemy zachęcić 
nowych mieszkańców do meldunku. W mie-

ście i gminie zameldowanych jest obecnie 
około 13.500 tys. ludzi. Dzięki temu, że 
zameldują się nowi obywatele, do miejskiego 
budżetu wpłynie więcej środków pieniężnych 
od podatku dochodowego. 

Regulamin Akcji  
,,TU MIESZKAM -  

TU SIĘ ZAMELDUJĘ”

I. ORGANIZATOR
Organizatorem akcji „TU MIESZKAM- 

TU SIĘ ZAMELDUJĘ” jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock.

temu zyskuje środki na realizację różnego ro-
dzaju inwestycji. 

 
IV. CZAS TRWANIA AKCJI
Akcja trwa do 31.12.2016 r.
 
V. MIEJSCE ZGŁASZANIA UCZEST-

NICTWA W AKCJI
Uczestnicy zgłaszają się do Urzędu Mia-

sta i Gminy w Serocku, do Referatu Spraw 
Obywatelskich – pokój numer 20.

 
VI. UPOMINKI
W ramach akcji na każdą kolejną osobę, 

która zamelduje się na terenie naszej gminy 
czekają upominki. Nagrody są ufundowane 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.  

 
VII. JAK SIĘ ZAMELDOWAĆ?
 Krok 1
Przygotowujemy potrzebne do zameldo-

wania dokumenty:
• dokument potwierdzający tożsamość 

(dowód osobisty, paszport)
• dokument potwierdzający tytuł prawny 

do zajmowanej nieruchomości bądź lokalu
(Wymeldowanie z poprzedniego miej-

sca pobytu stałego następuje automatycznie 
przy zameldowaniu w nowym miejscu).

Krok 2
Udajemy się do Urzędu Miasta i Gminy 

w Serocku do Referatu Spraw Obywatelskich, 
pokój nr 20. Tam pobieramy druk zgłoszenia 
pobytu stałego, który wypełniamy.

 
Krok 3
Wypełniony druk zgłoszenia pobytu sta-

łego oraz wymienione w punkcie „krok 1” 
dokumenty składamy osobiście (bądź przez 
ustanowionego pełnomocnika) w urzędzie 
gminy, gdzie zostaniemy wpisani do bazy 
ewidencji stałych mieszkańców. Jako dowód 
zameldowania otrzymamy zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany regulaminu ze względu na nieprzewi-
dziane okoliczności pojawiające się podczas 
realizacji akcji.

 
Informacje o akcji można uzyskać 

w pokoju numer 20 Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku, pod numerem telefonu: 
(22) 782-88-32, oraz na stronie interneto-
wej: www.serock.pl

II. ADRESACI AKCJI
Do akcji mogą przystąpić osoby fizyczne, 

które zameldują się po raz pierwszy na pobyt 
stały na terenie gminy Miasto i Gmina Se-
rock. Akcja nie dotyczy osób dokonujących 
przemeldowania na terenie Miasta i Gminy-
Serock.  

 
III. CELE AKCJI
Celem akcji jest zachęcenie osób niepo-

siadających meldunku na pobyt stały, a za-
mieszkujących na terenie Miasta i  Gminy 
Serock do spełnienia obowiązku meldunko-
wego, czyli zameldowania się zgodnie z fak-
tycznym miejscem zamieszkania. Każda mel-
dująca się osoba, odprowadza od uzyskanych 
przez siebie dochodów podatki, które zasilają 
budżet gminy właściwej ze względu na miej-
sce zamieszkania. Gmina natomiast dzięki 

"Klub Podróżnika" 
spotkanie z Łukaszem Ciepłowskim

W czwartkowy wieczór w Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku odbyło się 
pierwsze spotkanie z cyklu „Klub Podróżni-
ka”, a zapoczątkował je globtroter i podróżnik 
Łukasz Ciepłowski.

Łukasz Ciepłowski z wykształcenia 
mistrz wzornictwa przemysłowego po war-
szawskiej ASP. Przez wiele lat pracował jako 
dyrektor artystyczny w wielu korporacjach. 
Jak sam wyznał, praca w korporacji była zbyt 
ambiwalentna - z jednej strony fascynująca, 
a z drugiej wzbudzająca niechęć. Został więc 
tzw. freelancerem czyli wolnym łowcą. Zajął 

się tworzeniem oprawy plastycznej do ksią-
żek podróżniczych, m.in. z serii „Boso przez 
świat” Wojciecha Cejrowskiego, oraz innych 
polskich podróżników, a także do wydań od-
nowionych np. książek Tonego Halika. Po-
nadto Pan Łukasz filmuje i tworzy animacje. 
Jest autorem ścieżek dźwiękowych do popu-
larnych programów podróżniczych. 

Jak wygląda i na czym polega współpra-
ca z Wojciechem Cejrowski dowiedzieliśmy 
się z pierwszej części spotkania. Praca na 
planie nie wygląda tak różowo, jak to wi-
dzimy oglądając gotowy materiał. Jeździmy 

we czterech lub sześciu. Jeden odcinek to 
pół godziny na ekranie i mniej więcej trzy 
dni pracy w terenie - od rana do nocy. Co 
najmniej 12 godzin, a jak światło słoneczne 
pozwala kręcić dłużej, ciągniemy do oporu  
i wcale nie ma czasu na zwiedzanie. Cięż-
ka praca, ale fantastyczna - przyznaje Pan 
Łukasz. Amerykę łacińską zwiedził pracu-
jąc. Na wczorajszym spotkaniu opowiedział 
o najciekawszych miejscach, w których 
był, m.in. Paragwaju, Venezueli, Meksyku, 
a przede wszystkim o swoich przeżyciach 
i spotkaniach z fascynującymi ludźmi i ich 
zwyczajach.

Druga część spotkania już bardziej oso-
bista dotyczyła podróży z rodziną. Zdaniem 
Pana Łukasza nie ma potrzeby bać się dale-
kich podróży z dziećmi. Także w kraju cze-
kają na nie niebezpieczeństwa. Podróżnik 
podpowiedział jak przygotować całą rodzinę 
do takiej podróży i jakie kraje najlepiej wybie-
rać biorąc pod uwagę bezpieczeństwo. Z całą 
pewnością polecił kraje skandynawskie oraz 
azjatyckie. Na zakończenie mogliśmy obej-
rzeć, krótki reportaż z podróży wraz z dzieć-
mi po Laosie.

Cale spotkanie przebiegło w sympa-
tycznej atmosferze, widzowie otrzymali 
odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. 
Można było nabyć książkę z autografem 
Wojciecha Cejrowskiego, a kto miał nie-
dosyt otrzymał także autograf od Łukasza 
Ciepłowskiego. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Z okazji 75. rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych 
w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku, w Sali Widowiskowej w Se-
rocku (w dniu 17 lutego 2016 roku) odbyło się okolicznościo-
we spotkanie młodzieży z gimnazjów i liceum oraz dorosłych 
miłośników historii. W jego trakcie Robert Szydlik przedstawił 
zgromadzonym autorską prelekcję multimedialną pt. „Sylwet-
ki i działania spadochroniarzy Armii Krajowej w okupowanej 
Polsce”. Na spotkaniu był również obecny historyk  wojskowości 
Erazm Domański, prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, 
który zarysował związki  legionowskiego garnizonu z polskim 
spadochroniarstwem wojskowym przed II wojną światową 
i zaprezentował uczestnikom spotkania albumową publikację 
Muzeum Wojska Polskiego „Zanim uderzył GROM”, przekaza-
ną następnie w darze serockiej Bibliotece. Na zakończenie wy-
świetlono telewizyjny film dokumentalny o wojennych losach 
żołnierzy formacji Cichociemnych. Dziękujemy prowadzącym 
za cenną lekcję historii, a widzom za liczne przybycie.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Cichociemni. Z Polski do Polski.
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29 lutego 2016 r. o godz. 14.30 przy Ra-
tuszu w Serocku odbędzie się uroczyste złoże-
nie kwiatów pod Płytą Pamięci z okazji Naro-
dowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Wszystkich chętnych do udziału w uroczy-
stości serdecznie zapraszamy. 

1 marca 1951 roku w podziemiach więzie-
nia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 
przy Rakowieckiej w Warszawie od strzału 

w tył głowy zginął skazany na pięciokrotną 
karę śmierci i 30 lat więzienia Łukasz Ciepliń-
ski ps. „Pług”, ostatni dowódca IV Zarządu 
Zrzeszenia WiN. Data śmierci Łukasza Cie-
plińskiego i jego współpracowników została 
w 2011 roku wybrana na święto – Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  

źródło: Anna Brojer IPN 

Ta fatalna karta w historii narodu pol-
skiego cały czas czeka na pełne odkrycie, ale 
dzięki działaniom podjętym w 2012 r. wspól-
nie przez Instytut Pamięci Narodowej, Mini-
sterstwo Sprawiedliwości oraz Radę Ochrony 
Pamięci Walki i Męczeństwa ruszył ogólno-
polski projekt badawczy pt. „Poszukiwania 
nieznanych miejsc pochówków ofiar terro-
ru komunistycznego z lat 1944-1956”. 

1 marca pochylamy się nad losem żoł-
nierzy tzw. drugiej konspiracji – poległych, 
zamęczonych w ubeckich wię zieniach, skaza-
nych w procesach pokazowych i podda nych 
innym prześladowaniom. Z roku na rok przy-
bywa działań zarówno organizowanych przez 
instytucje państwowe, jak i inicjowanych 
przez różnego rodzaju organizacje społeczne, 
placówki oświatowe i naukowe. 

W Serockim ratuszu w terminie od 29 lu-
tego do 16 marca 2016 r. dostępna będzie 

ROTMISTRZ WITOLD PILECKI 1901 - 1948

26 lutego - 16 marca 
2016 r.
Ratusz w Serocku

wystawa poświęcona pamięci rtm. Witolda 
Pileckiego (1901-1948) pseudonim: „Witold", 
„Tomek", „Romek", oficera rezerwy Wojska 
Polskiego, współzałożyciela Tajnej Armii Pol-
skiej, dobrowolnego więźnia KL Auschwitz, 
oficera Komendy Głównej Armii Krajowej 
i „NIE", więźnia politycznego okresu stali-
nowskiego, ofiary mordu sądowego.

Referat KS

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych



15INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK14 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Podsumowania 2015 roku
MIEJSKO-GMINNY
 ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ W SEROCKU
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Serocku jest jednostką orga-
nizacyjną i wykonuje zadania własne Miasta 
i Gminy Serock. Zakład zajmuje się m.in.  
gospodarką komunalną, utrzymaniem czy-
stości i porządku oraz zieleni,  bieżącym 
utrzymaniem dróg, administruje gminnym 
zasobem mieszkaniowym, nadzorem nad 
firmą odbierającą odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości oraz prowadzi 
punkt selektywnej zbiórki odpadów w Se-
rocku (PSZOK). Powierzone zadania reali-
zowane są przez zatrudnionych w zakładzie 
24 pracowników oraz kilkudziesięciu wyko-
nawców wyłanianych w drodze przetargów. 
Zakład organizuje również prace dla osób 
w ramach prac publicznych lub społecznie-
-użytecznych oraz osób skierowanych z sądu 
do odpracowania kary na cele społeczne. 
W 2015 roku było to łącznie 22 osoby.

Każdego roku Zakład realizuje nasadze-
nia kolejnych drzew, krzewów, kwiatów 
oraz odnowienie i pielęgnację istniejącej 
zieleni. W 2015 roku nasadzono ponad 50 
klonów na ulicach Zakroczymskiej i Pułtu-
skiej w Serocku, wykonano również nowe na-
sadzenia krzewów na osiedlu Nowy Świat i ul. 
B. Śmiałego w Serocku.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Ko-
munalnej prowadzi nadzór nad prawidłową 
realizacją umowy dotyczącej odbioru i za-
gospodarowania odpadów komunalnych 
pochodzących z nieruchomości zamieszka-
łych, położonych na terenie Miasta i Gminy 
Serock. W 2015 roku z terenu gminy Serock 
zebrano 2511,6 ton odpadów komunalnych 
oraz 757,49 ton odpadów opakowaniowych, 
164,42 ton odpadów ulegających biodegra-
dacji, które zostały poddane recyklingowi. 
W 2015 roku z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych skorzystało 1500 
osób. Blisko 490 ton odpadów, które dostar-
czyli mieszkańcy zostało przekazane do firm 
posiadających stosowne zezwolenia i zago-
spodarowane zgodnie z przepisami prawa.

Kolejnym zadaniem Zakładu, które trak-
towane jest jako zadanie priorytetowe, jest 
bieżące utrzymanie dróg. W ubiegłym roku 
na ten cel wydano kwotę blisko 1.647.000 zł. 
Dzięki niej realizowano zimowe utrzymanie 
85 km dróg asfaltowych, 93 km dróg grunto-
wych, 34 km chodników, wyrównano i utwar-
dzono powierzchniowo blisko 90 km dróg 
gruntowych, uzupełniono blisko 1950 m² 

ubytków w nawierzchni asfaltowej oraz wy-
mieniono około 190 szt. znaków oznakowa-
nia pionowego. Odnowiono lub pomalowano 
blisko 7000 m² oznakowania poziomego. Po-
nadto na drogach gminnych wykonano szereg 
prac polegających na konserwacji istniejących 
rowów, przepustów drogowych i odwodnień, 
usunięto 25.000 m²  zakrzaczeń, przepro-
wadzono zabiegi pielęgnacyjne na 620 drze-
wach, zbierano odpady oraz koszono trawę 
na poboczach dróg i terenach zielonych. Na 
bieżąco utrzymywano w należytym porząd-
ku  ścieżki i szlaki turystyczno-dydaktyczne. 
Wielokrotnie przeprowadzano mechaniczne 
zamiatanie dróg o nawierzchni utwardzonej.

W 2015 roku przeprowadzono rewita-
lizację zachodniej najbardziej zniszczonej 
części serockiego rynku. Prace prowadzone 
pod nadzorem Wojewódzkiego Mazowiec-
kiego Konserwatora Zabytków polegały na 
remoncie nawierzchni oraz elementów małej 
architektury, a także wykonaniu odwodnie-
nia dla remontowanej części Rynku. Zrewi-
talizowany został istniejący bruk historyczny. 
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi cią-
gi piesze wykonano z kostki naturalnej gra-
nitowej. Również rozpadające się siedzisko 
zmieniło swój wygląd. Powstała nowa grani-
towa ława. Dotychczasowe materiały zastą-
piono materiałami naturalnymi.

W 2015 roku Miejsko – Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Serocku realizo-
wał porozumienie zawarte z Starostą Legio-
nowskim dotyczące bieżącego utrzymania 
dróg powiatowych. W ramach zawartego 
porozumienia Zakład wykonywał mecha-
niczne zamiatanie dróg, wycinkę zakrzaczeń, 
koszenie terenów zielonych oraz poboczy 
dróg. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 
155.000 zł.

Zakład administruje 204 lokalami 
wchodzącymi w skład mieszkaniowego za-
sobu gminy.  W 2015 roku z uwagi na zły stan 
techniczny wyburzono budynek wraz z ko-
mórkami zlokalizowany przy ul. Dworkowej 
1 w Jadwisinie, a teren działki uporządkowa-
no i wyrównano. Przeprowadzono również 
szereg prac przy konserwacji mieszkanio-
wego zasobu gminy. Wymieniono dach na 
budynkach komunalnych przy ul. Pułtuskiej 
15 i 17, odnowiono fasady i zrewitalizowano 
otoczenie budynków przy ul. Kościuszki 12 
i 14, wykonano ogrodzenie budynku przy ul. 
Konwaliowej 2 w Jadwisinie.

W 2015 roku Zakład rozpoczął przygo-
towanie do rekultywacji nieczynnego od 
2013 roku Gminnego Składowiska Odpa-

dów Komunalnych w Dębem. Opracowano 
dokumentację i złożono stosowny wniosek. 
W grudniu 2015 roku Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego wydał decyzję zezwalają-
cą na zamknięcie i rekultywację składowiska 
oraz zatwierdzającą instrukcję prowadzenia 
składowiska. Prace przy rekultywacji plano-
wane są na lata 2016 – 2018.

Mirosław Smutkiewicz 
Dyrektor M-GZGK w Serocku

 

 REFERAT PRZYGOTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI
Budżet na zadania inwestycyjne w roku 

2015 wynosił kwotę 10.452.097,64 zł i taka 
suma została wydatkowana w okresie 12 mie-
sięcy roku poprzedniego. Co się udało zrobić 
za te pieniądze?  

Przede wszystkim zakończono reali-
zację  oraz rozliczono niżej wymienione  
inwestycje współfinansowane  ze środków 
unijnych: 

1. Budowa ochronnego systemu kanaliza-
cji Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gmin 
Nieporęt i Serock – wchodzących w skład 
Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania 
degradacji krajobrazu i środowiska przyrod-
niczego na Mazowszu.  Projekt współfinan-
sowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013. W ramach tego projektu została 
w 2015 zakończona  budowa: 

a) kanalizacji sanitarnej o długości 
6,4 km kanału grawitacyjnego, 879 mb kana-
łu tłocznego,  przepompowni ścieków wraz 
z szafą sterowniczą oraz 186 przykanalików 
sanitarnych w miejscowości Borowa Góra – 
Stasi Las, 

b) kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
-tłocznej z przepompownią ścieków w miej-
scowości  Skubianka ul. Żeglarska, Bosmań-
ska, Kapitańska, Nawigatorów, Jachtowa. 
W tym przedsięwzięciu zostało wybudowa-
nych 1,3 km kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej, ponad 700 mb kanału tłocznego, prze-
pompownia ścieków oraz 45 przykanalików 
sanitarnych. Łączna kwota dofinansowania 
dla Gminy Serock na całość zadania w okre-
sie realizacji projektu, to 8.726.261,00 zł. 
W tym roku 2015 na budowę kanalizacji w 
Borowej Górze i Stasim Lesie wydatkowano 
kwotę 1 381 599,00 zł z czego 1 125 036,00 zł 
to środki unijne, natomiast na kanalizację 
w Skubiance gdzie wartość całego zada-

nia wyniosła kwotę 1 560 861,26 zł  w roku 
2015 wydatkowano 985 604,03 zł, a war-
tość otrzymanego dofinansowania wyniosła 
1 271 009,32 zł. 

2. Rozbudowa systemu kanalizacji sani-
tarnej na terenie gminy Serock realizowanego 
w ramach działania Gospodarka wodno-ście-
kowa Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013. Zadanie obejmo-
wało wykonanie dokumentacji projektowej 
kompleksowej modernizacji kanalizacji w Ze-
grzu. Wartość dokumentacji wyniosła kwotę 
84 870,00 zł. Z czego wartość dofinansowania  
to 58.650,00 zł 

3. Rozbudowa systemu kanalizacji sani-
tarnej w Serocku realizowanego w ramach 
działania Gospodarka wodno-ściekowa Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2007-2013. W ramach tego działania 
wybudowano kanalizację sanitarną w Se-
rocku w ulicach: Krasińskiego, Wolskiego, 
Nodzykowskiego, Zielonej, Kuligowskiego, 
Milewskiego, Jabłoniowej, Sadowej, Oleńki 
i Pułtuskiej. Łączna wartość zadania wynio-
sła: 1 950 656,99 zł z czego wartość dofinan-
sowania to 1.246.452,13 zł 

4. Rozbudowa sieci wodno-kanaliza-
cyjnej na terenie gminy Serock w miejsco-
wościach: Dębe, Wola Kiełpińska – Szadki, 
Jadwisin realizowanego w ramach działania 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej PROW 2007-2013. W ramach 
tego zadania został wybudowany wodociąg 
w  miejscowościach Wola Kiełpińska, Jadwi-
sin oraz Dębe. Wartość inwestycji wyniosła 
kwotę 1 509 001,56 zł z czego dofinansowanie 
613.415,27 zł. 

Z zadań z zakresu gospodarki wodno- 
ściekowej w ramach własnych środków zre-
alizowano jeszcze: 

1. Projekt techniczny budowy stacji 
uzdatniania wody w Serocku przy ul. Nasiel-
skiej,

2. Rozpoczęte zostały  prace nad opraco-
waniem projektu technicznego  budowy ka-
nalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Do-
sin – Skubianka – Jachranka – Izbica. Zakres 
prac to budowa 4 przepompowni ścieków 
i około 12 km sieci kanalizacyjnej. 

W ramach działań związanych z bu-
dową i zarządzaniem drogami gminnymi 
w roku 2015: 

1. Przebudowano nawierzchnię dróg 
gminnych w Jadwisinie od dogi krajowej 
nr 61 do szkoły ul. Szaniawskiego, Konwa-
liowa, Dworkowa. W ramach zadania prze-
budowano ulicę Szaniawskiego – poszerzono 
jezdnię, do szerokości 6m, wykonano jedno-
litą nawierzchnię na całej szerokości jezdni, 

przebudowano istniejące zjazdy  i wybudo-
wano nowe zjazdy. Wykonano nowy chodnik 
oraz zmodernizowano pobocza. W ul. Dwor-
kowej wykonano jezdnię o szerokości 5 m 
przebudowę zjazdów i budowę nowych. Wy-
budowano chodnik. Wybudowano jezdnię 
o szerokości 5,5 m w ul. Konwaliowej, nowe 
zjazdy i chodnik. Wybudowano również 
oświetlenie w technologii LED. W ul. Szkol-
nej wybudowano chodnik.  Zadanie dofinan-
sowane ze środków Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość dofi-
nansowania: 675 468,00 zł

2. Zakończono budowę chodnika wraz 
z modernizacją drogi w Skubiance. W ra-
mach zadania wykonano została wykonana 
przebudowa 1267 mb bieżących drogi oraz 
chodnika. W ramach zadania wykonano 
również odwodnienie drogi, oznakowanie 
oraz zagospodarowanie terenów zielonych - 
poboczy. 

3. Zakończono rozbudowę drogi wraz 
z budową chodnika w Zabłociu. W ramach 
przedsięwzięcia  wykonano 1724 m² na-
wierzchni mineralno-bitumicznej, 588 m² 
chodnika z kostki betonowej, 102,20 m² 
zjazdów z kostki betonowej. Wybudowano 
380mb oświetlenia drogowego.

4. Przebudowano nawierzchnię ulicy Bo-
lesława Prusa w Serocku. 

5. Zakończono budowę chodnika przy ul. 
Pułtuskiej (od ul. Zielonej do ul. Pogodnej) 
w Serocku

6. Rozpoczęto budowę ciągu pieszo-rowe-
rowego Jadwisin – Zegrze. Ścieżka pieszo -ro-
werowa została zaprojektowana w ciągu drogi 
krajowej nr 61 na odcinku od końca drogi 
serwisowej w Jadwisinie w okolicach ul. Aka-
cjowej do ul. Juzistek w Zegrzu. Planowany 
termin zakończenia realizacji inwestycji II kw 
bieżącego roku. 

7. Opracowano dokumentację techniczną 
na budowę ul. Długiej w Stasim Lesie. Projekt 
obejmuje budowę ul. Długiej na odcinku do 
drogi krajowej Nr 61 do u. Nasielskiej w Bo-
rowej Górze. W zakres zadania wchodzi bu-
dowa jezdni, chodnika, parkingów, przebu-
dowa oświetlenia drogowego, oznakowanie, 
przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą. 

8. Opracowano dokumentację techniczną 
na budowę chodnika w miejscowości Łacha 
w ciągu drogi krajowej Nr 61 na odcinku od 
istniejącego chodnika na moście na rzece Na-
rew do skrzyżowania z ul. Mazowiecką, wraz 
z zatoką autobusową, przejściami dla m pie-
szych i odwodnieniem. W ramach zadania 
opracowano również niezbędną organizację 
ruchu.

9. Wybudowano 3080mb oświetlenia 
drogowego z oprawami typu LED w miej-

scowościach: Borowa Góra ul. Sosnowa, ul. 
Nasielska,  Jadwisin ul. Parkowa, Serock ul. 
Radziwiłła, Sadowa, Oleńki.

Z zakresu budownictwa oraz zadań 
związanych z gospodarką terenami publicz-
nymi: 

1. Rozpoczęto budowę łącznika przy 
Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Budowa 
będzie kosztowała łącznie 2 097 998,70 zł. 
Planowane zakończenie zadania to 31.07. 
2017 roku.

2. Zagospodarowano teren wokół budyn-
ku Izby Pamięci w Serocku  - zamontowano 
kosze gabionowe wypełnione kamieniem gra-
nitowym, wykonano 164,30m² nawierzchni 
z kostki granitowej, nasadzono krzewy.

3. Rozpoczęto projekt budowy budynku 
komunalnego w Jadwisinie przy ul. Konwa-
liowej. W ramach projektu wykonany zosta-
nie budynek 3 kondygnacyjny na 14 miesz-
kań wraz z podpiwniczeniem części budynku. 

Referat PRI

REFERAT
 ADMINISTRACYJNO 
-GOSPODARCZY
Początek roku jest okazją do podsumowa-

nia roku ubiegłego. Co udało się zrealizować 
Referacie Administracyjno-Gospodarczym w 
2015 roku? 

e – administracja w urzędzie
W 2015 roku Urząd Miasta i Gminy w Se-

rocku wdrożył  system Elektronicznego Zarzą-
dzania Dokumentacją (EZD) w ramach Pro-
jektu EA „Rozwój elektronicznej administracji   
w samorządach województwa mazowieckie-
go wspomagającej niwelowanie dwudziel-
ności potencjału województwa”, wpisanego 
do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług”. System 
ten wspomaga wykonywanie czynności kan-
celaryjnych w urzędzie oraz jest pomocnym 
narzędziem dokumentowania przebiegu za-
łatwiania i rozstrzygania spraw. Kontynuacją 
tego projektu, w którym uczestniczy nasz 
urząd jest projekt pt. „Regionalne partner-
stwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie  
e-administracji i geoinformacji” (Projekt 
ASI). W ramach tego projektu powstaną nowe 
systemy i usługi, które ułatwią interesantom 
załatwienie spraw drogą elektroniczną. 

Zakup i montaż nowych tablic informa-
cyjnych na terenie gminy
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W lipcu ubiegłego roku zostały zakupione 
oraz zamontowane nowe tablice informacyjne 
w miejscowościach: Jadwisin, Święcienica, 
Bolesławowo, Zalesie Borowe, Marynino, 
Dębinki. W roku 2016 również zaplanowano 
środki finansowe na wymianę następnych ta-
blic będących w najgorszym stanie technicz-
nym. W kolejnych latach sukcesywnie planuje 
się wymianę tablic, co doprowadzi do ujedno-
licenia oraz poprawy estetyki we wszystkich 
miejscowościach na terenie gminy. 

Lokalna Komunikacja Autobusowa
W 2015 roku Lokalna Komunikacja Au-

tobusowa na terenie Gminy Serock uległa 
znacznej modyfikacji. Pierwsza znacząca 
zmiana polegała na wyłonieniu w konkursie 
jednego przewoźnika – firmy Mobilis Group.  
Dzięki temu mieszkańcy otrzymali możli-
wość poruszania się po całej gminie, a także 
poza nią, korzystając  ze wspólnego biletu na 
wszystkie linie komunikacyjne. Ważnym ele-
mentem było również obniżenie cen biletów 
miesięcznych – normalny z 70 zł na 50 zł, 
ulgowy z 35 zł na 25 zł.

Z uwagi na liczne sugestie mieszkańców 
zostały uruchomione dodatkowe kursy na 
trasie Serock – Legionowo PKP w dni po-
wszednie oraz sobotę.  Zmianom uległa trasa 
Dębe – Legionowo PKP – część kursów wy-
dłużono o początkowy przystanek w miejsco-
wości Stanisławowo. Na wymienionej trasie 
również uruchomione zostały kursy w sobotę.

Kolejne przekształcenia dotyczyły trasy 
Serock  - Wierzbica – Łacha  –  Gąsiorowo 
– Serock:  wydłużenie linii komunikacyjnej 
o miejscowości Nowa Wieś, Kania Nowa oraz 
nowy przystanek Gąsiorowo, ul. Grunwaldz-
ka/róg ul. Jagiełły. Jest to znaczne udogod-
nienie w porównaniu do roku poprzedniego, 
w którym to w soboty kursowała jedynie tzw. 
linia weekendowa. Należy podkreślić fakt, iż 
Urząd przez cały okres funkcjonowania lo-
kalnej komunikacji pośredniczy w zakupie 
biletów miesięcznych.  

W listopadzie uruchomiono pilotażową 
linię dla mieszkańców wsi Dębinki – jako 
przedłużenie tras komunikacyjnych I i II oraz 
weekendowej. 

Mamy świadomość, że rozwój obecnie 
funkcjonującej komunikacji musi być proce-
sem ciągłym, dlatego każda wnoszona uwaga 
przez mieszkańców jest dla nas cenna.

Działalność Gospodarcza
Aktywność gospodarcza mieszkańców
Na poziom aktywności gospodarczej spo-

łeczeństwa wpływa wiele czynników. Niewąt-
pliwie czynnikiem sprzyjającym powstawaniu 
nowych firm i przyczyniającym się do rozwoju 

już funkcjonujących w 2015 roku były zmia-
ny administracyjne, które ułatwiają kontakt 
przedsiębiorcy z urzędnikiem. Według stanu 
na dzień 31.12.2015 roku  na terenie Miasta  
i Gminy Serock funkcjonowało 1238 firm, 
oraz 20 ośrodków wypoczynkowych i hoteli. 

Jak wynika z powyższych danych, licz-
ba aktywnych podmiotów gospodarczych 
znacznie się zwiększyła w porównaniu do 
roku 2014 (wg stanu na dzień 31.12.2014 na 
terenie gminy zarejestrowanych było 1223 
firm). 

Dla porównania w tabeli zestawiono 
ogólną liczbę podmiotów gospodarczych na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock w la-
tach 2004 – 2015.

Liczba aktywnych 
podmiotów gospodarczych 
wg stanu na dzień 31 grudnia

2004 r. 673
2005 r. 679
2006 r. 752
2007 r. 808
2008 r. 842
2009 r. 898
2010 r. 953
2011 r. 996
2012 r. 1074
2013 r. 1179
2014 r. 1223
2015 r. 1238

W naszym urzędzie wszystkie formal-
ności związane z założeniem firmy zała-
twiane są w jednym okienku bez zbęd-
nej zwłoki. Aktualnie przedsiębiorcy nie 
muszą wypełniać uciążliwych wniosków 
dotyczących działalności gospodarczej 
z uwagi na to, że po wprowadzeniu da-
nych do systemu Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 
pracownik drukuje wniosek, na którym 
przedsiębiorca składa tylko swój podpis. 
Powyższe działanie spotyka się z dużym za-
dowoleniem przedsiębiorców. W 2015 roku 
w ramach jednego okienka zrealizowanych 
zostało 827 wniosków.

Referat Administracyjno-Gospodarczy

REFERAT SPRAW
OBYWATELSKICH
I URZĄD STANU CYWILNEGO 

Początek roku, to zwykle okres podsumo-
wania roku ubiegłego. Poniżej przedstawia-
my Państwu sprawozdanie z realizacji zadań 

wynikających z ustawy o ewidencji ludności, 
ustawy o dowodach osobistych i Prawo o ak-
tach stanu cywilnego, realizowanych przez 
Referat Spraw Obywatelskich oraz Urząd Sta-
nu Cywilnego.

 
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Statystyka rejestracji zdarzeń w ewiden-

cji ludności za 2015 rok
• zameldowania na pobyt stały - 540
•  zameldowania na pobyt czasowy ponad 

3 miesiące - 133
• zameldowania cudzoziemców - 41
• wymeldowanie z pobytu stałego - 67
• wymeldowania z pobytu czasowego - 207
• urodzenia - 139
• zgony - 129
• dokumenty tożsamości - 1464
•  ilość wniosków o udostępnienie infor-

macji - 225
•  ilość wydanych poświadczeń zameldo-

wania - 197

W 2015 roku wszczęto 23 postępowania 
administracyjne dotyczące wymeldowania, 
oraz 1 postępowanie administracyjne doty-
czące zameldowania danej osoby w lokalu.

W powyższej sprawie wydano 24 decyzje 
administracyjne, w tym:

9 - dotyczących wymeldowania z pobytu 
stałego danej osoby 

2 – dotyczące odmowy wymeldowania z 
pobytu stałego

1 – dotyczącą zameldowania w miejscu 
pobytu stałego  

12 - dotyczących umorzenia postępowa-
nia administracyjnego

od 1 decyzji odwołano się – decyzja utrzy-
mana w mocy

Ogólna liczba mieszkańców Miasta 
i Gminy Serock na dzień 31.12.2015 r. wy-
niosła 13.538: 

• w mieście - 4053
• w gminie - 9485
Dla porównania liczba mieszkańców na 

dzień 31.12.2014 r. wyniosła 13.384
• w mieście - 4003
• w gminie - 9381
Stan liczby ludności w porównaniu do 

2014 roku wzrósł o 154 osoby,
• w mieście o 50 osób
• w gminie o 104 osoby

REJESTR WYBORCÓW STAŁYCH
Do zakresu zadań referatu należy rów-

nież prowadzenie rejestru wyborców stałych 
w wersji komputerowej i kartoteki ręcznej, 
który musi być i jest na bieżąco aktualizowany. 

Z powyższego rejestru również sporzą-

dzane są kwartalne sprawozdania, które prze-
kazywane są do Krajowego Biura Wyborcze-
go w Warszawie. 

Liczba kart zielonych na koniec roku 
sprawozdawczego wyniosła - 640

(Są to osoby, które zamieszkują na obsza-
rze naszej gminy bez zameldowania na pobyt 
stały i na swój wniosek zostały wpisane decy-
zją do stałego rejestru wyborców)

Liczba kart różowych na koniec roku 
sprawozdawczego wyniosła - 64

(Są to zameldowani mieszkańcy, którzy 
zamieszkują poza naszą gminą i w innej gmi-
nie zostali wpisani do stałego rejestru wybor-
ców)

Liczba wyborców ogółem według stanu 
na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 11.234.

Pamiętając o młodych, zaczynających do-
rosłe życie, tj. o 18-latkach wręczono 6 oso-
bom pierwsze dowody osobiste na uroczy-
stej sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 10 
listopada 2015 roku. 

Od 2010 roku była kontynuowana ak-
cja ,,Zamelduj się w gminie Miasto i Gmi-
na Serock”. Akcja miała na celu zachęcenie 
mieszkańców do zameldowania się na po-
byt stały zgodnie z faktycznym miejscem 
zamieszkania. W powyższej akcji co setna 
meldująca się osoba została nagrodzona. W 
wyniku przeprowadzonej akcji- od jej po-
czątku zameldowało się 2748 osób. Akcja 
miała ważny cel społeczny, ponieważ każda 
meldująca się osoba odprowadza od uzyska-
nych przez siebie dochodów podatki, które 
zasilają budżet gminy. Dzięki temu pozysku-
je się środki na realizację różnego rodzaju 
inwestycji. 

URZĄD STANU CYWILNEGO
W 2015 roku sporządzono 253 akty stanu 

cywilnego, w tym:
- 7 aktów urodzenia:
a) 1 urodzenie
b) 6 aktów urodzenia sporządzonych na 

skutek transkrypcji
- 99 aktów zgonu:
a) 97 zgonów
b) 2 akty zgonu sporządzone na skutek 

transkrypcji
- 147 aktów małżeństwa:
a) 79 ślubów konkordatowych
b) 36 ślubów cywilnych
c) 30 ślubów poza lokalem Urzędu Stanu 

Cywilnego
d) 2 akty małżeństwa sporządzone na 

skutek transkrypcji
Od 1 września 2015 roku dokonano 

migracji aktów do Systemu Rejestrów Pań-
stwowych w ilości:

a) urodzenia: 207
b) małżeństwa - 179
c) zgony - 63
Czynności materialno-techniczne:
a) sprostowanie aktów stanu cywilnego- 30
b) uzupełnienia aktów stanu cywilnego- 7
c) uznanie dziecka przez ojca- 1

Wydane decyzje o zmianie imion i na-
zwisk - 12

Wydano 680 odpisów aktu stanu cywil-
nego na wniosek osoby zainteresowanej:

- 632 odpisy skrócone,
- 29 odpisów zupełnych,
- 19 odpisów na druku międzynarodo-

wym

Przypominamy, że od 1 marca 2015 roku 
obowiązuje nowa ustawa - Prawo o aktach 
stanu cywilnego. Jedną z wprowadzonych 
zmian jest możliwość zawarcia małżeństwa 
poza urzędem stanu cywilnego. Do tej pory 
małżeństwo można było zawrzeć w innym 
miejscu jedynie w szczególnych przypad-
kach, np. gdy jedno z przyszłych małżon-
ków przebywało w szpitalu lub w zakładzie 
karnym. Nowe przepisy umożliwiają zorga-
nizowanie ceremonii poza urzędem rów-
nież innym osobom.

Para będzie musiała złożyć wniosek 
do Kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go. Pamiętajmy, że dzięki zintegrowane-
mu Systemowi Rejestrów Państwowych 
możemy złożyć go w dowolnym urzędzie 
na terenie całego kraju. Możemy wybrać, 
inne niż urząd, miejsce ceremonii. Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę, że musi być to 
miejsce gwarantujące zachowanie powagi 
i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeń-
stwa wszystkich uczestników. Decyzja o 
tym, czy zaproponowane miejsce spełnia 
te wymogi, należy do kierownika USC. 
W myśl nowych przepisów za zorganizo-
wanie takiej uroczystości przyszli mał-
żonkowie muszą wnieść opłatę w wysoko-
ści 1000 zł.

W związku z obchodami Narodowego 
Święta Niepodległości w listopadzie pra-
cownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku 
i Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili naj-
starszych mieszkańców naszej gminy wręcza-
jąc gratulacje.

Tradycją stało się wręczanie jubilatom 
medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 
W roku 2015 zostało wyróżnionych 12 par, 
które w jednym związku małżeńskim prze-
żyły 50 lat. Jubilatów zaproszono do Sali Wi-
dowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
gdzie odbyła się uroczystość. 

Magdalena Kawałowska

OŚWIATA W 2015 R.  
Gminy są organami prowadzącymi 

dla publicznych przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Wykonują zadania 
oświatowe przypisane ustawowo organom 
prowadzącym, które odnoszą się do kwestii 
organizacyjnych i finansowych. Natomiast 
nadzór pedagogiczny nad placówkami oświa-
towymi sprawuje Kurator Oświaty.

W przeglądzie istotnych spraw regulowa-
nych w 2015 r. było wypracowanie rozwiązań 
dotyczących rekrutacji do przedszkoli publicz-
nych. Przyjęte kryteria naboru sprawdziły się 
w praktyce, ponieważ  dzieci w obowiązku i pra-
wie do edukacji przedszkolnej miały zapewnio-
ne miejsca w przedszkolach publicznych.

Opracowano także kryteria i zasady  
przyjęć do szkół podstawowych i gimnazjów 
dla uczniów spoza obwodu,  które zaczną 
obowiązywać przy naborze do szkół na rok 
szkolny 2015/2016.

Od września 2015 r. zmieniono czas pra-
cy pedagogów, psychologów i innych specja-
listów zatrudnionych w szkołach, zwiększając 
w ogólnym tygodniowym wymiarze czasu 
pracy - ilość godzin przeznaczanych na pracę 
bezpośrednią z uczniem.  

Wprowadzono także  zmiany w uchwale 
dotyczącej dotowania przedszkoli niepublicz-
nych oraz przeprowadzono kontrole w nie-
publicznych przedszkolach w zakresie pra-
widłowości wykorzystania dotacji  udzielonej 
przez gminę  na dzieci objęte wychowaniem 
przedszkolnym. 

W 2015 roku kontynuowano program 
rządowy zaopatrzenia uczniów w bezpłatne 
podręczniki i pomoce edukacyjne. W roku 
szkolnym 2014/2015 program obejmował 
tylko klasy pierwsze szkół podstawowych – 
dotacja celowa na realizacje zadania wynosiła 
15.774,zł, natomiast w 2015/2016 programem 
objęci są uczniowie klas pierwszych, drugich 
i czwartych szkół podstawowych oraz pierw-
szych klas gimnazjów, co pokazuje skalę i za-
kres zadania. Dotacja na zadanie wynosiła 
109.540,00zł.

W ub. roku doposażono biblioteki szkół 
podstawowych o nowe tytuły książkowe 
poszukiwane przez uczniów, korzystając 
z dofinansowania z Programu Rządowego - 
„Książki moich marzeń”. W 2016 r. chcemy 
kontynuować działanie, w tym celu złożono  
wnioski do  programu dla wszystkich szkół.

W 2015 r. oświata przygotowała i złożyła 
także inne konkursowe wnioski o pozyskanie 
środków na następujące  programy:

- program nauki pływania kl. III  wniosek 
złożony do Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki  – program uzyskał dofinansowanie i jest 
realizowany,
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To już kolejny rok realizacji programu 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 
terenie naszej gminy. Program realizowany 
jest od 2012 roku i jak pokazują statystyki 
rozwija się z roku na rok. Głównym założe-
niem programu jest ograniczanie bezdom-
ności zwierząt. 

Realizujemy to poprzez zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schroni-
sku, ale przede wszystkim rozwijając gminny 
program adopcyjny „Pies czeka na człowieka” 
i poszukując aktywnie, z pomocą wolonta-
riuszy i fundacji, domów dla bezdomnych 
zwierząt. Od 2013 roku finansujemy ponadto 
mieszkańcom gminy chipowanie oraz stery-
lizację i kastrację zwierząt domowych - psów 
i kotów, a także sterylizację i kastrację kotów 
wolnożyjących. To najskuteczniejsze meto-
dy waliki z bezdomnością zwierząt. Dzięki 

zachipowaniu zwierzęcia, w sytuacji jego za-
ginięcia, za pomocą specjalnego czytnika mi-
kroprocesorów możliwe jest zidentyfikowanie 
czyją własnością jest piesek, natomiast zabieg 
sterylizacji i kastracji przekłada się docelowo 
na ograniczanie liczby zwierząt porzucanych.

W ubiegłym roku na realizację programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy wydatkowano ogółem kwotę 126 ty-
sięcy złotych.

W ramach realizacji programu do schro-
niska trafiło 40 psów, spośród których 5 zo-
stało odebranych przez poszukujących je 
właścicieli. Wszystkie zwierzęta, które trafiły 

do schroniska zostały, zgodnie z umową za-
wartą z fundacją prowadzącą schronisko, 
zachipowane, a także wysterylizowane bądź 
wykastrowane. W ramach gminnej akcji ad-
opcyjnej „Pies czeka na człowieka” do adopcji 
trafiło aż 40 bezdomnych piesków z terenu 
gminy. 

Ponadto w ramach programu sfinansowa-
no mieszkańcom m.in. sterylizację 31 suczek, 
69 kotek, przeprowadzono kastrację 26 kotów 
i 6 psów, a także zachipowano 59 zwierzat. 

W bieżącym roku program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Serock będzie kontynuowany. 

Podsumowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Serock w 2015 roku

Jak postąpić w sytuacji, gdy zaginie nam pies?
Często wydaje nam się, że nasz pies nie 

powinien się zgubić… Przecież jest do nas 
bardzo przywiązany, biega wyłącznie po 
ogrodzonym podwórku, wyprowadzany jest 
zawsze na smyczy… Jednakże w życiu zdarza-
ją się sytuacje nieprzewidywalne. Zdarzają się 
ucieczki zwierząt podczas spaceru, ucieczki 
przez niedomknięte bramy, furtki czy drzwi, 
a także mnóstwo innych sytuacji, w których 
pupil może zaginąć. 

Jak zatem skutecznie poszukiwać zagi-
nionego pupila? 

Musimy wiedzieć, że często jest tak, iż 
nasz psiak po opuszczeniu znanego teryto-
rium gubi się, nie może odnaleźć drogi do 
domu i tak naprawdę może być już w cał-
kiem innej miejscowości. Dlatego często ko-
nieczne jest rozpoczęcie poszukiwań na jak 
najszerszą skalę. Na pewno nieocenioną rolę 

odgrywają portale społecznościowe, rozkle-
janie ogłoszeń na przystankach, w sklepach, 
czy w lecznicach weterynaryjnych. Jak po-
kazuje praktyka bardzo skuteczną metodą 
na znalezienie zaginionego zwierzęcia jest 
również kontakt z urzędem gminy czy stra-
żą miejską i zgłoszenie zdarzenia.

Dlaczego to tak ważne? Ponieważ to wła-
śnie do urzędu – do Straży Miejskiej w Se-
rocku lub do Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, zgłaszają się lub dzwo-
nią osoby, które zauważą zabłąkane zwierzę, 
oczekując odłowienia go do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt. Wskazani pracownicy, 
w sytuacji nieodnalezienia opiekuna zlecają 
odłowienie zwierzęcia do schroniska, mają 
zatem najpełniejszą wiedzę o zgłoszonych 
do urzędu zaginionych zwierzętach, czy też o 
skierowanych do schroniska. 

- podnoszenia kompetencji w obszarze 
technologii informacyjno-komunikacyjnej 
uczniów i nauczycieli, wniosek złożony do  
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Progra-
mów Unijnych – nabór do Osi X Edukacja 
dla rozwoju regionu, złożono w partnerstwie  
– rozstrzygniecie II kwartał 2016 r.

Od września 2015 r. do czerwca 2016 r.  
we współpracy z Mazowieckim Samorządo-
wym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

prowadzony jest  program – wspomagania 
szkół w obszarach, które wynikają z:.

- diagnozy wyników sprawdzianów i eg-
zaminów szkolnych,

- potrzeb  metodycznych i programo-
wych nauczycieli,

- doskonalenia kompetencji kierowni-
czych dyrektorów szkół.

W wakacje przeprowadzono oczekiwane 
i konieczne remonty  w szkołach;

- wykonano  remont kapitany 10 toalet w 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku 
oraz 2 toalet w Zespole Szkół w Zegrzu wraz z 
dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. 
Przygotowano sale dla oddziałów przedszkol-
nych oraz wyremontowano pomieszczenie 
administracyjne w Szkole Podstawowej w Se-
rocku oraz naprawiono podłogi w Przedszko-
lu w Serocku i schody zewnętrzne w Przed-
szkolu w Zegrzu.

Aby pomóc mieszkańcom w poszukiwa-
niu zaginionych zwierząt już kolejny rok na 
stronie internetowej urzędu zamieszczamy 
w zakładce „Pies czeka na człowieka” infor-
macje o psach, które się zagubiły, a także 

informacje o zwierzętach, które trafiły do 
schroniska, bądź czekają na adopcję.

Jednocześnie informujemy, że w bieżą-
cym roku bezdomne zwierzęta z terenu mia-
sta i gminy Serock kierowane są do schroni-

ska w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, 
prowadzonego przez Fundację „Przyjaciele 
Braci Mniejszych”. 

Referat Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa

VOŁOSI

Twórcze ferie z „Mecholówką”

Muzyka posiada magiczną moc przeno-
szenia nas w „inny wymiar”, odkrywania i po-
ruszania głębokich pokładów ludzkiej duszy.

Przykład tego dała nam podczas niedziel-
nego koncertu w Centrum Kultury i Czytel-
nictwa grupa VOŁOSI.

Trudno jednoznacznie scharakteryzować 
styl ich muzyki. Przekraczając wszelkie kon-
wenanse, łączy ona elementy zarówno klasy-
ki, jak i szeroko pojętych tradycji folkowych. 
Pobrzmiewają w niej nuty Karpat, Beskidu 
Śląskiego, melodie Bałkańskie, ale i coś z ja-
zzowych improwizacji czy rockowej dynamiki.

Najbardziej uderzająca jest niebywa-
ła ekspresja artystów i widoczna radość ze 
wspólnego muzykowania, która udziela się 
publiczności.

Z wirtuozerią najwyższych lotów bawią 
się dźwiękami, często „puszczają oko” do wi-
dzów, improwizując z subtelnym dowcipem.

Publiczność koncertu mogła na żywo po-
dziwiać tę niezwykłą pasję muzyków, dając się 
porwać raz lirycznym walcom, chwytającym 
za serce tangom, to znów skocznym oberkom 
czy energetycznym kompozycjom na pogra-
niczu muzyki współczesnej. Maestria wy-
konania, wyrafinowane niuanse i szlachetne 
brzmienie instrumentów smyczkowych wzru-
szały i porywały widzów. Ciekawostką wystę-
pu było pojawienie się tradycyjnych góralskich 
gajd, na których zagrał Jan Kaczmarzyk.

Artyści zostali nagrodzeni entuzjastycz-
ną owacją na stojąco, dwukrotnie bisowali, 
a po koncercie można było zakupić ich płyty 

i dostać autografy. Widzowie przy tej okazji 
mogli się przekonać, że to nie tylko wspaniali 
muzycy, ale i skromni, sympatyczni ludzie.

Zachwycona publiczność opuszczała 
salę wciąż pod wrażeniem tego niezwykłego 
wieczoru.

Vołosi występują na wielu światowych 
scenach, w najlepszych salach koncerto-
wych, przed władcami i królami. Cieszę się 
niezmiernie, że znaleźli czas i ochotę, żeby 
odpowiedzieć na moje zaproszenie i zagrać 
dla naszej publiczności. Jestem szczęśliwy, że 
mieszkańcy Serocka przyjęli ich tak gorąco, 
i że pokochali ich muzykę.

Zapraszam Państwa serdecznie na kolej-
ne wydarzenia w naszym Centrum Kultury.

Tomasz Gęsikowski

Wychodząc naprzeciw potrzebom twór-
czym w naszej gminie Pracownia Ceramiki 
i Witrażu „Mecholówka” zaprosiła dzieci 
i młodzież na cykl bezpłatnych zajęć cera-
micznych w czasie ferii zimowych. Zajęcia, 
w serockich placówkach oświatowych, pod 

okiem pani Bogusi Żaczkiewicz – prowadzą-
cej pracownię – sprzyjały wspólnej zabawie 
i tworzeniu pięknych przedmiotów.

Kontynuacją zimowych zajęć będzie „Ro-
dzinny, ceramiczny konkurs wielkanocny”, 
którego temat przewodni to – Zając.

Artystka zaprasza do wzięcia w nim 
udziału wszystkich lubiących współzawod-
nictwo i dobrą zabawę. Każda rodzina będzie 
pracowała 2h zegarowe, wszelkie materiały 
i narzędzia będą zapewnione, kawa, herbata 
i garść dobrego humoru również, a koszt za-
jęć będzie symboliczny - ma pokryć jedynie 
wypał prac konkursowych. Zajęcia zaplano-
wane są w świetlicy SP w Serocku, w sobotę 
i niedzielę w godz. 10-12 lub 12-14. Prośba 

o wcześniejsze zgłaszanie się na adres email 
mecholowka@gmail.com lub tel. nr tel.502 
519 950. Prace pokonkursowe prezentowane 
będą w ratuszu. Zapraszamy serdecznie do 
wspólnej zabawy.

Pracownia „Mecholówka”
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku za-
pewnił dzieciom i młodzieży wiele atrakcji, w 
ramach akcji Zima w Mieście. W trakcie zi-
mowej przerwy w zajęciach szkolnych OSiR 
zorganizował zajęcia z animatorami, kilka 
turniejów, a także wyjazdy na mecze sporto-
we. Wszystkie te atrakcje przypadły do gustu 
uczestnikom naszych zajęć. 

W sobotę 30 stycznia grupa kibiców z 
Serocka wyruszyła na mecz Plus Ligi w piłce 
siatkowej mężczyzn - Politechnika Warszaw-
ska podejmowała Zaksę Kędzierzyn Koźle. 
Na parkiecie pojawiło się wielu znanych za-
wodników, co sprawiło, że mecz był bardzo 
atrakcyjny dla kibiców. Mimo, że mecz był 
dosyć jednostronnym widowiskiem (Zaksa 
wygrała mecz bez straty seta), to nasi kibice 
wrócili do Serocka z uśmiechem na twarzy.

Siatkarkom SK Bank Legionovii Legionowo 
zabrakło doświadczenia i umiejętności, aby 
podjąć walkę z drużyną gości. Chemik wygrał 
spotkanie nie tracąc seta. 

W drugim tygodniu ferii zimowych, zorga-
nizowaliśmy turnieje piłki nożnej, zaczynając od 
grup najmłodszych (klasy I-III i klasy IV-VI), a 
kończąc na kategoriach starszych (gimnazjum i 
starsi). Uczestnicy wszystkich turniejów orga-
nizowanych w ferie, w nagrodę za udział otrzy-
mali słodki poczęstunek, natomiast zwycięzców 
nagrodziliśmy medalami i statuetkami. 

Ferie zimowe zakończyliśmy wyjazdem 
na mecz PGNiG Superligi Mężczyzn w pił-
ce ręcznej. W Legionowie, miejscowy KPR 
podejmował drużynę Pogoni Szczecin. Bę-
dący na fali zawodnicy z Legionowo wygrali 
spotkanie, po tzw. wojnie nerwów wynikiem 
24-23. Nasi kibice byli zachwyceni poziomem 
spotkania oraz atmosferą w legionowskiej 
Arenie. Piłkarzom ręcznym KPR-u życzymy 
dalszych sukcesów !

Zamieszczamy podsumowanie turniejów 
organizowanych przez OSiR w ferie:

Klasyfikacja Turnieju Gier ruchowych 
klas I-III:

1) Daniel Malanowski 47 punktów
2) Marta Rosińska 34 punkty
3) Mateusz Żołek 26 punktów
Klasyfikacja Turnieju Koszykówki klas 

IV-VI:
1) Dzikie densy
2) Danonek
3) Młode Wilki
Klasyfikacja Turnieju Koszykówki 

Gimnazjum i Starsi:
1) Miami Heat
2) Cleveland Cavaliers
3) Philadelfia

Podsumowanie ferii z OSiR-em

Zimowe konikowanie w Sarmacyi

W tym roku w ramach „Zimy w mieście” 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
przygotowało bardzo dużo propozycji dla 
dzieci i młodzieży.

W poniedziałkowe poranki odbyły się 
warsztaty plastyczne, prowadzone przez Mag-
dalenę Jasny (autorkę ilustracji do książek i 
czasopism dla dzieci oraz programów dziecię-
cych w TVP) i Paulinę Nowaczyk – Pisarską 
(instruktorkę plastyki w CKiCz w Serocku).

We wtorki Centrum zamieniało się w 
kino. Łącznie zostało wyświetlonych 6 filmów 
dla dzieci i młodzieży.

Środy – to dni wyjazdów. Trzeciego lu-
tego odbył się wyjazd do Warszawy do Ma-
nufaktury cukierków (uczestnicy wycieczki 
obejrzeli pokaz ręcznego wykonania cukier-
ków oraz własnoręcznie wykonali kolorowe 
lizaki). W trakcie warsztatów, do Manufak-
tury zawitał niespodziewany gość – Jurek 
Owsiak.  Dzieci wzięły udział w zdjęciach do 

„Bóg mordu” to jeden z najgłośniejszych 
utworów Yasminy Rezy. Sztuka odniosła wiel-
ki sukces na całym świecie. Uzyskała szcze-
gólną popularność od czasu, gdy na jej pod-
stawie Roman Polański nakręcił swój głośny 
film „Rzeź” w gwiazdorskiej obsadzie.

W  niedzielny wieczór Zespół Teatru 13 
zagościł  w serockiej sali widowiskowej, gdzie 
widzowie zasiedli wokół sceny. Spektakl do-
słownie wychodził do publiczności poprzez 

Serock
     FIT & SPORTY

Serock
     FIT & SPORTY

Stajnia "Sarmacya" w Ludwinowie 
Zegrzyńskim 41, na co dzień prowadzi 
naukę jazdy konnej dla dorosłych i dzie-
ci, a także „oprowadzanki” dla najmłod-
szych, spacery w terenie oraz jazdy dosz-
kalające. Dużym powodzeniem cieszy się 
tutaj tzw. „konikowanie”, w czasie którego 
oprócz zajęć z końmi dzieci maja różne 
zajęcia artystyczne czy kulinarne.

Stajnia zapraszana na
www.sarmacya.pl
Oraz na funpage'a https://www.face-

book.com/StajniaSarmacyja/?ref=hl

Na okres ferii zimowych 2016 stajnia Sarmacya w Lu-
dwinowie Zegrzyńskim zaproponowała milusińskim 
udział w "Zimowym konikowaniu". Wszyscy zaintere-
sowani mogli pod czujnym okiem wykwalifikowanych 
instruktorów uczyć się jazdy konnej bądź też doskonalić 
się w tej sztuce. Dzieci zapoznały się w stajni z tajnikami 
pracy kowala oraz lekarza weterynarii i odwiedziły zaprzy-
jaźnioną  stadninę "Dolina Jani", gdzie miło spędziły czas. 
Postawiły też pierwsze kroki przy tworzeniu  prawdziwych 
witraży ze szkła, i zgłębiały technikę malowania farbami 
witrażowymi. Wszystkie „Konikowe” atrakcje przygoto-
wała pani Magdalena Gniadek.

Monika Krajewska

"Bóg Mordu" Yasminy Rezy na serockiej scenie

Zima w Mieście w Centrum Kultury i Czytelnictwa

nieszablonowe ustawienie scenografii, co 
było miłym zaskoczeniem. Publiczność znaj-
dująca się niemal w centrum wydarzeń mo-
gła w szczegółach obserwować jak rozwija 
się akcja sztuki. To spektakl, który najkrócej 
określić można jako „słodko-gorzką bombę 
emocjonalną”. Wszystko rozpoczyna się od 
rozsądnej, wyważonej rozmowy dwóch par 
małżeńskich, które spotkały się by spisać 
oświadczenie o bójce swoich dzieci w parku. 
Jest niezwykle kurtuazyjnie i zabawnie, ale 
każde kolejne wypowiadane ze sceny słowa 
przybliżają widzów do momentu, w którym 
bohaterom opadną maski tolerancji i przy-
zwoitości, a swoje prawdziwe oblicze pokaże 
tytułowy „Bóg mordu”. Znakomita sztuka, 
w której - choć nie brakuje zabawnych mo-
mentów - pozostawia widza z refleksją.

Wybuchowa mieszanka błyskotliwego tek-

stu i bardzo dobrej gry aktorskiej Zespołu Teatru  
13 stanowiły o sukcesie niedzielnego spektaklu.

autor: Yasmina Reza
reżyseria: Aneta Muczyń
OBSADA:
Veronique Houllie – Joanna Rucińska
Michel Houllie – Marcin Majkut
Annette Reille – Maja Jakuszko
Alain Reille – Filip Pietkiewicz- Bednarek

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

W pierwszym tygodniu ferii zimowych, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku zor-
ganizował turnieje gier ruchowych dla klas 
I-III, koszykówki dla klas IV-VI oraz turnie-
je koszykówki i piłki siatkowej dla kategorii 
gimnazjum i starsi. Poszczególne rozgrywki 
przyciągnęły sporą liczbę uczestników, co 
bardzo nas cieszy ! 

Na zakończenie pierwszego tygodnia ferii 
grupa z Serocka wyjechała na mecz Orlen Ligi 
w piłce siatkowej kobiet, do legionowskiej 
Areny. Miejscowe zawodniczki podejmo-
wały utytułowaną drużynę Chemika Police. 

Klasyfikacja Turnieju Piłki Siatkowej 
Gimnazjum i Starsi:

1) Fc McDonald
2) No way
3) A bo ja wiem
Klasyfikacja Turnieju Piłki Nożnej klas 

I-III:
1. Zegrze 3  7 pkt  10:1
2. Real Madryt  7 pkt  9:0
3. Zegrze 2  3  4:4
4. Jadwisin  0  1:19
Klasyfikacja Turnieju Piłki Nożnej klas 

IV-VI:
1. Dzikie Densy  6 pkt  11:4
2. Dzikie Koty  3 pkt  5:6
3. Fc Owce  0 pkt  4:10
Klasyfikacja Turnieju Piłki Nożnej kat. 

Gimnazjum i Starsi:
1. Nankatsu 16 pkt
2. Uksiaki 12 pkt
3. Juniorzy 2000 7 pkt
4. Psiuny  0 pkt

programu „Kręcioła TV”.  Materiał z pobytu 
Serockiej grupy można obejrzeć http://kre-
ciola.tv/video/154041353. Dziesiątego lutego 
zaś dzieci z naszej gminy wyjechały do Cen-
trum Nauki Kopernik.

Czwartego i dwunastego lutego w sali wi-
dowiskowej odbyły się spektakle dla dzieci. 
W pierwszym tygodniu ferii odbył się pokaz 
„Trzech Muszkieterów” w wykonaniu Teatru 
Wariacja, natomiast w drugim tygodniu wi-
dzowie mogli zobaczyć „Małą królewnę” 
w wykonaniu Teatru Kuffer.

Podczas „Zimy w mieście” zorganizowane 
zostały również warsztaty bębniarskie (5 lute-
go) oraz pokaz iluzjonistyczny (11 lutego).

Wszystkie przedsięwzięcia cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem. Otrzyma-
liśmy wiele podziękowań ze strony dzieci 
i rodziców. My też bardzo dziękujemy za mile 
spędzony czas.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
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LOJAK znowu najlepszy!!!
Polska Motoparalotniowa Kadra Narodo-

wa PPG spotkała się w Płocku na corocznym 
zgrupowaniu. Podczas tego weekendu trener 
Adam Paska wręczył powołania do składu 
najlepszej drużyny na świecie na nadchodzący 
sezon zawodniczy oraz dyplomy z gratulacja-
mi za osiągnięte wyniki w 2015 od Ministra 
Sportu i Turystyki Witolda Bańki. Zawodnicy 
odbyli również obowiązkowe szkolenie pierw-
szej pomocy oraz wzięli udział w zawodach o 
Puchar Prezydenta Miasta Płocka RiverFly w 
celności lądowania. Zawody te miały się odbyć 
w listopadzie 2015, ale ze względu na złe wa-
runki pogodowe impreza musiała być przeło-
żona na początek sezonu 2016.

W zgrupowaniu Kadry Narodowej 
wziął również udział Paweł „Lojak” Ko-
zarzewski – reprezentujący Powiat Le-
gionowski i gminę Serock. Po dobrych 
występach w poprzednim sezonie Lojak 
zapewnił sobie miejsce w składzie druży-
ny, która w tym roku reprezentować bę-
dzie Polskę w czerwcu na II Slalomowych 
Mistrzostwach Europy w Hiszpanii oraz w 
sierpniu na IX Motoparalotniowych Mi-
strzostwach Świata w Wielkiej Brytanii. 
A w dniach 2-9 lipca na terenie naszego po-
wiatu w Serocku odbędą się XVIII Motopa-
ralotniowe Mistrzostwa Polski, które będą 
zaliczane do cyklu imprez Pucharu Świata. 

W sobotę pomimo dużego mrozu i sil-
nych podmuchów wiatru udało się rozegrać 
konkurencję celności lądowania. Konkuren-
cja polegała na zgaszeniu silnika na ok 100m 
a następnie szybując pilot musiał dotknąć lub 
kopnąć 5 pachołków ustawionych w linii pro-
stej oddalonych od siebie o ok 1,5 m każdy. 
Pilot nie może wcześniej dotknąć ziemi oraz 
przewrócić się po wykonaniu lądowania. Na 
pierwszym miejscu ex aequo uplasował się 
Paweł Kozarzewski oraz lokalny pilot Wojtek 
Bógdał, który dzielnie bronił honoru Miasta 
Płocka, trzecie miejsce zajął pilot z Michał-
kowa Bartek Nowicki. Na niedzielny poranek 
zaplanowano dogrywkę pomiędzy Lojakiem 
a Wojtkiem. Dopiero 4 seria dogrywki wy-
łoniła zwycięzcę. Po zaciętej walce Wojtek 
Bógdał musiał uznać wyższość Pawła Ko-
zarzewskiego, który nie popełnił żadnego 
błędu i w 4 seriach zaliczył wszystkie słupki. 

Zimowisko w Dzierżoniowie
W dniach 31.01 – 7.02.2016r. odbyło się 

dzierżoniowskie zimowisko, podczas którego 
serocka wyróżniona młodzież miała przyjem-
ność wypoczywać w jednym z malowniczych 
miast Dolnego Śląska. W  ramach partner-
skiej współpracy pomiędzy Miastem i Gminą 
Serock  a Miastem Dzierżoniów, podziwiali-
śmy Europejską Stolicę Kultury – Wrocław,  
zwiedziliśmy zakątki Dzierżoniowa i zapo-
znaliśmy się z historią miasta. Mimo, że wy-
poczynkowi nie towarzyszyła zimowa pogoda 
i warunki narciarskie, nie mogliśmy narzekać 
na czekające na nas atrakcje. 

Pierwszy dzień rozpoczęty treningiem na 
siłowni Fitness Style wyzwolił w nas zapał i 
humor na cały pobyt. Pogodny poniedziałek 
poświęciliśmy na zapoznanie się z miejscem 
naszego pobytu. Serdecznie powitani przez P. 
Dariusza Kucharskiego – Burmistrza Dzier-
żoniowa udaliśmy się na wieżę ratuszową, 
by tam z wysokości podziwiać architekturę 
miasta. Następnie znaleźliśmy się w menni-
cy, gdzie widzieliśmy z jak wielkim kunsztem 
wybijane są monety. Poprowadzeni przez 
przewodnika, Traktem Smoka zakończyliśmy 
oglądanie Dzierżoniowa. 

Kolejne dni zaowocowały zwiedzaniem 
Kompleksu Włodarz w Ludwikowicach 
Kłodzkich oraz Kopalni Wacław, gdzie ło-
dziami przepłynęliśmy podziemną rzekę. 

Udało nam się również zobaczyć wrocław-
skie zabytki. Podziwialiśmy Panoramę Ra-
cławicką, Wrocławski Uniwersytet i Katedrę. 
Szukaliśmy krasnali na rynku i odwiedzili-
śmy Afrykarium  w zoo. Wielu wrażeń do-
starczył wjazd na najwyższy punkt widoko-
wy w Polsce – Sky Tower. Oprócz wycieczek 
krajoznawczych doskonaliliśmy jazdę na ły-
żwach, szkoliliśmy się w pływaniu i relakso-
waliśmy w kinie. Ciekawą przygodą okazało 
się również wspinanie po Górach Sowich 
i ognisko w tym śnieżnym otoczeniu. W 

ostatnim dniu wykazywaliśmy się artystycz-
nie podczas zajęć plastycznych, ceramicz-
nych oraz tanecznych w Dzierżoniowskim 
Ośrodku Kultury.

Do domów wracaliśmy wypoczęci, bo-
gatsi w wiedzę i umiejętności oraz nowe do-
świadczenia. Wyjazd był wspaniałą okazją 
do zintegrowania się uczniów ze szkół naszej 
gminy. Jesteśmy wdzięczni za stworzenie 
nam miłego i kształcącego tygodnia ferii zi-
mowych! 

Uczestnicy zimowiska

Puchar Prezydenta Miasta Płocka jedzie do 
powiatu legionowskiego.

Kilka słów Lojaka z podsumowania 
weekendu: - Lubię celność lądowania, gdy za-
czynałem swoją przygodę z lataniem zawodni-
czym nie zawsze udawało mi się wylądować tam 
gdzie chciałem. Pewnego popołudnia zdetermi-
nowany pojechałem trenować tylko celność – po 
około 30 powtórzeniach nauczyłem się robić to 
poprawnie i proszę w weekend zaprezentowa-
łem efekt moich treningów. Bardzo się cieszę ze 
zwycięstwa w Płocku, to pierwsza impreza w 
tym sezonie, mam nadzieję, że równie dobrze 
wypadną moje starty w imprezach w Polsce i 
zagranicą, do tej pory Wojtek był niepokonany 
na „swoim podwórku”, ale tym razem ja oka-
załem się nieco lepszy. Oprócz tego kolejny raz 
zostałem powołany do składu Kadry Naro-
dowej – jest to dla mnie zaszczyt, że mogę re-
prezentować nasz kraj oraz powiat i gminę, z 
której pochodzę na najważniejszych imprezach 
sportowych w kraju i zagranicą. Mam dość am-
bitne plany na ten sezon, mamy kilka ciekawych 
imprez no i oczywiście Mistrzostwa Polski w 
Serocku gdzie mam nadzieję uda mi się obronić 
tytuł Mistrza Polski w klasie PF1. Chciałbym 
już dziś zaprosić wszystkich do kibicowania 
podczas XVIII MPMP w Serocku w dniach 
2-9 lipca. Na pewno będzie widowiskowo.
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