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działki, w godz. 12.00 – 15.30.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy rocku Artur Borkowski pełni dyżur w poniekup, skorzystaj z okazji !!!
Serock Józef Zając w sprawach związanych działki w godz. 18.30-20.30 w pokoju nr 31
Rada Seniorów przyjmuje informacje
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony
środowiska i pomocy społecznej przyjmu- i sugestie dotyczące problemów seniorów
je również w poniedziałki w godzinach i osób starszych pod numerem telefonu
601-984-944.
12.00-15.00.
Referaty UMiG w Serocku przyjmują
Interesanci przyjmowani są w kolejnoOrganizator:
interesantów i realizują sprawy mieszkańców
ści zgłoszeń, bez konieczności dokonywania
w godzinach pracy urzędu bez konieczności
wcześniejszych zapisów.
W sprawach nagłych, wymagających wcześniejszego umawiania się (pon 8:00interwencji burmistrza można ustalić 18:00, wt-pt 8:00-16:00).

Stanowisko handlowe GRATIS!!!
ZAPRASZAMY!!!

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
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Wakacje w inwestycjach
Tytuł artykułu jest dokładnie odwrotnością tego co każdemu kojarzy się z wakacjami. Słowo wakacje kojarzy się bowiem
z wypoczynkiem, relaksem, wyjazdami, obozami, koloniami, czy po prostu z okresem
lenistwa. W budownictwie natomiast jest to
czas wzmożonej działalności związanej z wykorzystaniem w pełni sezonu budowlanego
oraz właśnie okresu wakacyjnego i tego co ze
sobą niesie. A niesie głównie wolne obiekty
szkolne i przedszkolne oraz dobrą pogodę,
która pozwala swobodnie planować wszelką
działalność inwestycyjną. Jak zwykle w miesiącach lipiec i sierpień planujemy zrealizować dużo inwestycji związanych z remontami
w szkołach oraz na terenach bezpośrednio
przy tych szkołach położonych.
Obecnie trwają bardzo wzmożone
i zaawansowane prace polegające na przebudowie łazienek w starej części szkoły
w Jadwisinie oraz adaptacji sal lekcyjnych
i pomieszczeń stołówki i świetlicy do nowego układu, który jest bezpośrednio związany
z prowadzoną rozbudową szkoły. Na okres
wakacyjny właśnie, Wykonawca skierował
wszystkie moce przerobowe, tak aby wszelkie
prace w tych częściach szkoły zostały zakończone do 1 września. W Szkole Podstawowej
w Serocku również trwają prace remontowe.
W trakcie realizacji są prace związane z remontem pozostałych dwóch łazienek w części na I i II piętrze budynku szkoły. Łazienki
otrzymają nowe wykończenie w takim standardzie jaki został wykonany w roku ubiegłym w już wyremontowanych łazienkach.
Przy okazji tego remontu wykonany zostanie
również remont podłóg w siedmiu salach lek-

cyjnych oraz wymienione drzwi wejściowe
do budynku szkoły i zamontowana nad nimi
kurtyna powietrzna.
Pod koniec lipca rozpoczęte zostaną prace związane z poprawą układu komunikacyjnego przy szkole w Serocku. Mowa tu o dodatkowych 8 stanowiskach do zatrzymywania
się pojazdów i krótkiego postoju oraz jezdni
manewrowej. Dodatkowo przebudowane zostanie ogrodzenie i brama wjazdowa na teren
szkoły oraz zamontowane elementy bezpieczeństwa takie jak ogrodzenie uniemożliwiające wtargniecie pieszych na jezdnię. Prace te
również planujemy zrealizować w okresie do
końca wakacji. Umowa z Wykonawcą została
już podpisana i kwestią kilku dni jest wejście
na teren budowy przez Wykonawcę. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi niewiele ponad
sto tysięcy złotych.
Trwają również prace związane z oceną formalną i merytoryczną złożonych ofert
w postępowaniu przetargowym na budowę parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu.
W chwili, gdy zapewne będą Państwo czytali
ten tekst wykonawca zostanie wybrany i podpisana umowa. Przewidujemy, że prace uda
się wykonać również do końca wakacji.
W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej również trwają zaawansowane prace. Zmodernizowana
zostanie kotłownia, wymienione okna w sali
gimnastycznej oraz wyremontowane pokrycie dachowe i elewacja. Na inwestycję tę
staramy się obecnie uzyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Z innych działań, które nie dotyczą bezpośrednio obiektów oświatowych, ale które

podejmujemy w okresie wakacyjnym należy
wymienić choćby planowaną rozbudowę ul.
Głównej w Stasim Lesie. Wykonawca tego
zadania został już wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i za kwotę ok. 850
tysięcy złotych w sierpniu rozpocznie działania związane z realizacją inwestycji. W zakresie zadania jest przebudowa jezdni, budowa
chodnika, zjazdów, oświetlenia ulicznego,
przebudowa kolizji energetycznych, gazowych oraz telefonicznych.
Z dniem 18 lipca wprowadzono Wykonawcę na przebudowę ul. Poniatowskiej,
Św. Wojciecha i Farnej w Serocku. Ponadto
ogłoszony został przetarg na remont budynku Ratusza w Serocku oraz co chyba najważniejsze trwają zaawansowane prace nad
przetargiem na budowę kanalizacji sanitarnej
w Zegrzu oraz przebudowę wodociągu w ul.
B. Chrobrego w Serocku. Te ostatnie dwa zadania są dla nas o tyle istotne, że były przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W ostatnich dniach uzyskaliśmy pozytywną
ocenę wniosku i zostaliśmy zaproszeni do
podpisania w ciągu najbliższych dwóch miesięcy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota prawie 6 mln złotych z czego ok. 3,5 mln
będzie pochodziła ze środków zewnętrznych.
W fazie przygotowania są kolejne inwestycje i remonty. Na bieżąco śledzimy również możliwości uzyskania dofinansowania
na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji
w budżecie na ten rok i lata następne.
Referat PRI

Przebudowa ulic:
Poniatowskiego, Św. Wojciecha i Farnej w Serocku
W związku z podpisaniem w dniu 6 lipca br. umowy na realizację powyższego zadania, chcieliśmy poinformować wszystkich
mieszkańców oraz użytkowników przedmiotowych ulic, że nastąpiła zmiana organizacji
ruchu związana z prowadzonymi robotami
drogowymi. Gmina planuje przeprowadzić
w ramach przedsięwzięcia kapitalny remont
i przebudowę jezdni, chodników, zjazdów
oraz odwodnienia. Będą one trwały według założeń od 4 do 5 tygodni, przy czym
będziemy się starali, aby utrudnienia w ruchu były minimalne i trwały jak najkrócej,
niemniej nie ma możliwości ich całkowitego
wyeliminowania. Dlatego też trzeba się li-
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czyć z występowaniem pewnych ograniczeń
w ruchu kołowym i pieszym w rejonie prowadzonych prac.
W pierwszej fazie robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejących krawężników, chodników i zjazdów, a w ich miejsce wybuduje nowe.
W trakcie trwania tych robót ruch kołowy będzie odbywał się w miarę możliwości normalnie, jednak przy uwzględnieniu koniecznych zawężeń jezdni, będzie on na pewno utrudniony.
W drugiej fazie realizacji prac będzie wykonane
odwodnienie ulicy Farnej i Św. Wojciecha, zostanie sfrezowana jezdnia oraz ułożona nowa
nawierzchnia bitumiczna. Te prace ze względu
na swą specyfikę muszą zostać wykonane już

przy całkowitym zamknięciu drogi dla ruchu
kołowego. Będą to jednak sytuacje trwające
tylko kilka - kilkanaście godzin w wybranych
dniach. O konieczności całkowitego zamknięcia
odcinków ulic będziemy Państwa informować.
Mając na uwadze powyższe prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość, a także,
jeśli nie jest to konieczne, o nie korzystanie
z ulic objętych robotami. Mniejszy ruch kołowy i pieszy oznacza większą swobodą w działaniach Wykonawcy, co przyczyni się do
szybszego zakończenia przebudowy.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o korespondencję na adres: inwestycje@
serock.pl.

Ośrodek Szkoleniowo-Edukacyjny w Serocku PZW
w Warszawie Okręg Mazowiecki

20 lipca 2016 r. otwarty został Ośrodek Szkoleniowo-Edukacyjny w Serocku
Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Okręg Mazowiecki, który wpisuje
się w gminną politykę łączenia miasta
z Jeziorem Zegrzyńskim. Budowa ośrod-

ka zrealizowana została w ramach PO
RYBY 2007-2013 Rozwój rybactwa na obszarach Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew
Zegrzyński.
W ramach projektu powstał budynek
dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni
3130 m2, posiadający salę konferencyjną na
150 osób oraz 12 dwuosobowych w pełni
wyposażonych pokoi z łazienkami i aneksem kuchennym. Jest też obszerny magazyn
na sprzęt pływający. W obiekcie odbywać
się będą szkolenia z zakresu: ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, zwalczania
kłusownictwa, zwiększenia wiedzy na temat
rybactwa i wędkarstwa itp.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł

3 060 000 zł. Zarząd Okręgu Mazowieckiego
PZW zrealizował projekt budowy Ośrodka
Szkoleniowo-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży dzięki dofinansowaniu uzyskanemu
z Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Zegrzyński" w wysokosci 1 151 000 zł.

Zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie:
od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia
2016 r. złożyć do Burmistrza Miasta i Gmi-

ny Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca
2016 r.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą udzielane przez pracowników Referatu Podatków,
Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Miasta
i Gminy Serock, pokój 36 i pod numerem telefonu (22) 782 88 07.

Dofinansowanie z Rządowego programu
„Bezpieczna +” dla oświaty w gminie Serock
Szkoła Podstawowa w Zegrzu przygotowała wniosek do rządowego programu „Bezpieczna +” i otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.977,00 zł tj. 80% kosztów projektu,
pozostałe 20% pokryje Miasto i Gmina Serock.
Zadania projektowe będą wyposażały
uczniów klas IV – VI w umiejętności bezpiecznego zachowania na drodze w charakterze pieszego, rowerzysty, pasażera w autobusie szkolnym, komunikacji publicznej,
a także samodzielnego planowania podróży
komunikacją miejską z czytaniem planu
miasta, rozkładów jazdy, korzystania z biletomatów. W tym celu będą zorganizowane
wycieczki do Warszawy.

Oprócz przekazywania uczniom wiedzy
na temat zasad i przepisów ruchu drogowego
i poznania zagrożeń charakterystycznych dla
zachowań uczniów, szkoła zakupi elementy
wyposażenia Miasteczka ruchu drogowego,
do utrwalania wiadomości i przeprowadzania
praktycznego egzaminu na kartę rowerową.
Uczniowie będą także poznawać
i utrwalać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie razem z harcerzami Hufca ZNP
w Legionowie rajdu rowerowego.
Przy realizacji projektu szkoła będzie
współpracować także z Komendą Powiatową

Policji w Legionowie, Strażą Miejską w Serocku, WORD w Warszawie i PCK oddział
w Legionowie.
Jest to pierwszy wniosek realizowany
przez szkołę z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach „Bezpieczna +”. Pozostałe szkoły
prowadzone przez Miasto i Gminę Serock
złożyły wnioski w kolejnym naborze i czekają na ich ocenę do końca lipca 2016 r.
Alicja Melion
Dyrektor Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Serocku
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock
W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyła się XXII
sesja Rady Miejskiej w Serocku poświęcona
m.in. rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015 r.
oraz udzielenia Burmistrzowi absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślał, że gospodarkę finansową gminy w 2015
roku można uznać za dobrą. Zrealizowano
wszystkie założenia inwestycyjne i remontowe.
W 2015 r. gmina pozyskała 4.700.000 zł ze środków zewnętrznych, w tym 3.776.709,07 zł stanowiły środki pochodzące z Unii Europejskiej.
W 2015 r. na wydatki inwestycyjne gmina poniosła kwotę 12.072.448,13 zł oraz na
zadania remontowe kwotę 1.802.000 zł. Do
najważniejszych inwestycji należy:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Borowa Góra i Stasi Las
wraz z przepompownią ścieków,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przepompownią ścieków w Skubiance,
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe,
Wola Kiełpińska, Jadwisin, Szadki,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Pułtuskiej, Sadowej, Oleńki, Nodzykowskie-

go, Kuligowskiego, Zielonej, Milewskiego
i Krasińskiego w Serocku wraz z przepompownią ścieków,
- budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej
i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodnika przy ul. Pułtuskiej,
- modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu,
- zakończenie budowy chodnika wraz
z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance,
- zagospodarowanie terenu wokół Izby
Pamięci w Serocku,
- przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Jadwisinie.
Na budowę oświetlenia drogowego zrealizowanego w Serocku (ul. Sadowa, Oleńki,
Radziwiłła), w Jadwisinie (ul. Parkowa) oraz
w Borowej Górze (ul. Sosnowa) wydatkowano kwotę 413.766,51 zł. Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
wydatkowano kwotę 205.242,81 zł, w tym na
zadania inwestycyjne przeznaczono środki
w wysokości 134.074,45 zł.
Następnie Burmistrz podziękował radnym Rady Miejskiej z Przewodniczącym
Rady na czele, sołtysom, radom sołeckim, dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom, urzędnikom oraz wszystkim osobom,

które pracowały na dobry wynik finansowy za
rok 2015.
Po przedstawieniu stanowisk stałych Komisji Rady Miejskiej, które pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta
Kaczmarska odczytała wniosek Komisji dotyczący udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium za 2015 r.
W następnej kolejności przystąpiono do
głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
Za udzieleniem absolutorium głosowało
13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Po zakończeniu głosowania Burmistrz
podziękował za udzielone absolutorium i za
życzliwe słowa, które otrzymał, jak również
za współpracę w ciągu całego roku.
W punkcie dotyczącym spraw różnych
radni i sołtysi zgłosili bieżące problemy, na
które uzyskali odpowiedź ze strony Burmistrza.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXII sesji
Rady Miejskiej w Serocku.
Referat Organizacyjno-Prawny
i Obsługi Rady Miejskiej

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock
na lata 2016 – 2025
Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że został przygotowany projekt "Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock
na lata 2016-2025", jeden 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-gospodarczego gminy.
W dniach 19 stycznia 2016 r. oraz 23 lutego
2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
odbyły się konsultacje społeczne, na których

omawiano problemy jednocześnie proponując
sposoby ich rozwiązania. Uzyskane opinie, stanowiska i propozycje posłużyły do opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Miasto
i Gmina Serock na lata 2016-2025".
Obecnie trwają prace Rady Miejskiej nad
przygotowanym projektem "Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata
2016-2025". Serdecznie zachęcamy również
wszystkich mieszkańców do zapoznania się
z przygotowanym projektem dokumentu.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom za zain-

teresowanie, aktywność i wielość przekazanych
przez Państwa sugestii, jednocześnie zachęcając
do zgłaszania uwag i opinii do przygotowanego
projektu dokumentu. Wszelkie uwagi i opinie
prosimy przesłać na adres e-mail planowanie@
serock.pl, złożyć bezpośrednio w sekretariacie urzędu lub wysłać na adres Urząd Miasta
i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
w terminie do dnia 5 sierpnia 2016 r.
Projekt Strategii można pobrać ze strony
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku
- www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html
Referat GP

Ranking Samorządów 2016 - Rzeczpospolita
Serock znalazł się na wysokiej 30. pozycji w
rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2016
wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
Ranking przygotowywany od 11 lat pokazuje najszybciej rozwijające się miasta i gminy
w Polsce. Kapituła Rankingu stara się uwzględnić wszystkie nowe zadania jakie stają przed sa-
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morządami. Wyniki rankingu odzwierciedlają
skuteczność władz lokalnych w rozwiązywaniu
różnych problemów i wykonywaniu zadań poprawiających jakość życia mieszkańców.
Dodatkowo nasza Gmina uzyskała 61. lokatę w rankingu wykorzystania funduszy europejskich – Europejski Samorząd.

Ranking samorządów powstał w oparciu
o kryteria oceny pracy samorządów na podstawie prowadzonych przez redakcję badań
sprawdzających m.in. efektywny rozwój, dbałość o jakość życia mieszkańców i dobry stan
finansów. Samorządy były oceniane w trzech
kategoriach – miasta na prawach powiatu,

pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie
oraz gminy wiejskie. W pierwszym etapie
rankingu wybrano miasta i gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach
2012-2015 i jednocześnie najwięcej w tym
czasie inwestowały. Samorządy, które przeszły do drugiego etapu Kapituła Rankingu
oceniała za:
• dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne)

w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2012-2015
• wartość środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) jakie w latach
2012-2015 wpłynęły na rachunek budżetu
gminy
• indywidualny wskaźnik zadłużenia,
który zaczął obowiązywać od 2014 r.
• nadwyżkę operacyjną w stosunku do
dochodów w latach 2012-2015

• dynamikę wzrostu dochodów własnych
w latach 2012-2015
• relację nakładów inwestycyjnych do
przyrostu zadłużenia w latach 2012-2015
• dynamikę wzrostu wydatków ogółem
na jednego mieszkańca (w wybranych działach) w latach 202-2015: transport, łączność,
ochrona środowiska.
Redakcja

Zmiany w komunikacji lokalnej - 1 sierpnia 2016 r.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem jakim cieszy się Lokalna Komunikacja
Autobusowa Miasta i Gminy Serock, z dniem
1 sierpnia 2016 roku zostaną wprowadzone
w wersji pilotażowej zmiany w obecnie funkcjonujących trasach komunikacyjnych.
Trasa I i II
• Modyfikacja kursów przez miejscowość
Dębinki – zmniejszenie liczby kursów: wyłączenie z przejazdu przez miejscowość kursów
z godzin 6:25; 10:00; 15:30; 17:45; nowe przystanki w miejscowości Dębinki
• Likwidacja kursu trasa II godz. 5:40 Serock- Zegrze – Serock
W zamian
wydłużenie trasy Stanisławowo wieś –
Legionowo kurs początkowy od miasta Serock godz. 06:05 przez miejscowości: Marynino, Dębinki Szadki, Wola Smolana, Zalesie
Borowe, Święcienica, Zabłocie, Guty. Dojazd
do miasta Legionowo godz. 7:35
Wydłużenie trasy do miasta Serock oraz

zmiana godzin odjazdu autobusu trasa Legionowo – Dębe godz. z 05:50 na godz. 05:30
przez miejscowości: Guty, Zabłocie, Święcienica,
Zalesie Borowe, Wola Smolana, Szadki, Dębinki,
Marynino. Dojazd do miasta Serock godz. 7:00
Trasa III i IV
Modyfikacja trasy polegająca na połączeniu miejscowości położonych ”za wodą”
z bezpośrednim dojazdem do miejscowości
Legionowo.
Kurs Serock – Gąsiorowo 07:00 powrót
Serock godz. 07:50 – bezpośredni dojazd do
miejscowości Legionowo
Zmiany dotyczyć będą również rozkładu
jazdy na odcinkach: Serock – Gąsiorowo, przesunięcie z godz. 11: 20 na godz. 11:05 bezpośredni dojazd z miejscowości Legionowo (kurs
autobusu Legionowo – Serock godz. 10:30),
godz. 15:20 na godz. 15:10 (kurs autobusu Legionowo – Serock godz. 14:35 nowo utworzony kurs) oraz godz. 17:30 na godz. 16:45 (kurs
autobusu Legionowo – Serock godz. 16:10).

Trasa IA i IIB
• Uruchomienie komunikacji w niedzielę:
3 kursy
Serock – Legionowo
• Wydłużenie trasy w miejscowości Serock o rondo w Wierzbicy.
• Dodatkowy kurs godz. Serock godz.
9.00; Legionowo godz. 14:35
• Zmiana godzin w rozkładach jazdy
• Uruchomienie komunikacji w niedzielę:
8 kursów
Trasa Stanisławowo wieś – Legionowo
• Uruchomienie komunikacji w niedzielę:
6 kursów
• Dodatkowy kursy Dębę godz. 20.30 Legionowo godz. 21:15; Legionowo godz.
21:30 – Stanisławowo Wieś godz. 22.20 (bezpośredni dojazd do Serocka).
Nowe rozkłady jazdy są dostępne na stronie Urzędu Miasta i Gminy www.serock.pl
w zakładce rozkłady jazdy.

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE
ORAZ INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH
NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK
Szanowni Państwo!
Informujemy, że zgodnie z nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Rada Miejska w Serocku ustaliła
roczną ryczałtową opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach:
• na których znajdują się domki letniskowe,
• innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny ustalono opłatę ryczałtową  w wysokości 120,00 zł za rok, natomiast jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłatę ryczałtową
w wysokości 240,00 zł za rok.

Właściciele domków letniskowych lub
innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do
dnia 30 listopada 2016 r.
Wzór deklaracji dostępny jest w Referacie Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji
pok. nr 34,  w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu: www.
serock.pl.
Poprawnie wypełnioną deklarację
należy złożyć w Kancelarii Ogólnej na
parterze lub przesłać na adres: Urząd
Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,
05-140 Serock lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu, poprzez

Platformę Usług Administracji Publicznej:
www.epuap.gov.pl.
Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza
się w pełnej wysokości, niezależnie od okresu
korzystania z nieruchomości. Pierwszą opłatę
w podanej zależnej od sposobu zbierania odpadów wysokości należy wnieść bez wezwania, za cały rok z góry w terminie do 15 marca 2017 roku.
Opłatę należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub w drodze inkasa (u sołtysów wsi).
OŚRiL
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Serwis informacji SMS
Zarejestruj się w BEZPŁATNYM serwisie informacji SMS Urzędu Miasta i Gminy
Serock i otrzymuj informacje o planowanych
przedsięwzięciach oraz ostrzeżenia o lokalnych zagrożeniach i gwałtownych zmianach
meteorologicznych.
1. Wyślij sms o treści TAK.WL04 na numer 661 000 112 (koszt sms wg. taryfy operatora, z którego usług korzystasz)

2. Otrzymasz zwrotny SMS z potwierdzeniem rejestracji w serwisie
3. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi – wyślij SMS z kodem wyrejestrowującym NIE.
WL04 na ten sam numer 661 000 112
Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu, z którym można zapoznać się na stronie
www.serock.pl.
Zapraszamy do rejestracji.

Zakończył się program „Pływam na 6”
Zachęcamy Państwa również do korzystania z bezpłatnej ogólnopolskiej aplikacji
mobilnej Localspot, za pomocą której możecie zgłosić napotkany problem miejski
(dziura w drodze, śmieci, źle zaparkowany
samochód, itp). Aplikacja nie wymaga logowania. System przekaże do urzędu zgłoszenie
mailowo. Aplikacja dostępna jest na systemy
Android i iOS, działa również jako tradycyjna
strona internetowa – www.localspot.pl.

Szczepienia przeciw pneumokokom
Przypominamy, że Miasto i Gmina Serock
finansuje profilaktyczny program zdrowotny
- szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci od ukończonego drugiego
roku życia (24 miesiąc życia) do pięciu lat
(59 miesiąc życia).
Uzasadnieniem dla wyboru ww. grupy
dzieci kwalifikujących się do objęcia przedmiotowym programem jest potwierdzone

licznymi badaniami ryzyko zakażenia w sytuacji, gdy dziecko przybywa w większej grupie
dzieci. Program zdrowotny obejmuje więc
populację dzieci najbardziej narażonych za
zakażenie - rozpoczynających uczęszczanie
lub już uczęszczających do placówek przedszkolnych.
Świadczenia wykonywane są przez wyłonionego w drodze konkursu realizato-

ra - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Serocku, ul. A.A. Kędzierskich,
05-140 Serock. Celem ustalenia terminu badania oraz szczepienia prosimy o kontaktowanie się z ww. placówką medyczną.
Zachęcamy do udziału w programie profilaktyki zakażeń przeciw pneumokokom dla
dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Wciąż przybywa nam mieszkańców
Z wielką przyjemnością informujemy, że
15 lipca 2016 roku w ramach akcji zachęcającej
do zameldowania się na terenie miasta i gminy
Serock, została nagrodzona czteromiesięczna
Oliwia Krawczyk - kolejna setna mieszkanka
gminy Serock. Aktualnie nasza gmina liczy już
ponad 13.640 mieszkańców. W imieniu laureatki, specjalnie ufundowane nagrody odebrała
wspólnie cała rodzina Państwa Krawczyków,
którym przy tej okazji serdecznie gratulujemy

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

wie Pierwszym gm. Nieporęt. Opiekę wychowawczą zarówno w autobusach, w szatniach
jak i na basenie sprawowali nauczyciele oraz
rodzice – wolontariusze. Do nauki pływania
zostało zatrudnionych 5 nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół naszej gminy. Zajęcia
odbywały się w 8 grupach, raz w tygodniu.
Każda grupa zrealizowała 20 godzin zajęć,
zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy z zaangażowaniem
uczęszczali na zajęcia. Dzieci opanowały podstawy nauki pływania, a połowa z nich zdobyła
najwyższy – IV stopień umiejętności pływackich, zawartych w treściach programowych.

Uczestnicy projektu „Pływam na 6”
zdobyli zarówno wiedzę praktyczną, jak
i teoretyczną w zakresie bezpiecznego zachowania w środowisku wodnym, dzięki
czemu świadomie będą korzystać z kąpielisk. Zajęcia na basenie uświadomiły dzieciom, że ta forma aktywności przyczynia
się do podnoszenia sprawności fizycznej
i będzie zachętą do prowadzenia zdrowego
stylu życia.
Zrealizowany program uzyskał bardzo
wysoką ocenę wśród uczniów, rodziców i dyrektorów szkół.
Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Serocku

Edukacja przedporodowa dla kobiet
od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania
Zapraszamy pacjentki, od 21 tygodnia
ciąży do terminu rozwiązania, do uczestnictwa w zajęciach edukacji przedporodowej prowadzonych przez wykwalifikowaną
położną Lidię Kwaśniak, która odpowie na
każde pytanie dotyczące okresu ciąży, porodu, połogu i pielęgnacji noworodka. Pomoże
przygotować się do nowego okresu w Waszym życiu.

Zajęcia te nie zastąpią ćwiczeń w szkole
rodzenia ale na pewno poszerzą wiedzę i dadzą możliwość zweryfikowania wszelkich
wątpliwości związanych z ciążą, porodem,
połogiem i opieką nad noworodkiem. Mają
na celu uświadomienie ciężarnej czego może
oczekiwać od lekarzy prowadzących ciążę
i poród oraz jakie są jej prawa.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach

jest posiadanie aktywnej deklaracji przystąpienia do położnej POZ. W tym przypadku
do położnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku.
Prosimy o kontakt telefoniczny (tel.
22 782 66 00 wew. 215) w dniach:
Poniedziałek 15.00-18.00
Środa 15.00-18.00
Piątek 9.00-12.00

Bociany znowu mają swój dom…

narodzin córki i życzymy wszelkiej pomyslności. Nagrodę w postaci karty podarunkowej
do sklepu Rossmann w wysokości 150 zł, dla
kolejnej setnej mieszkanki wręczył Burmistrz
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki.
W ciągu każdego roku, liczba mieszkańców naszej gminy wzrasta średnio o ok. 300
osób. Akcja zachęcająca do meldowania się
na terenie gminy Serock trwa do końca tego
roku. Na meldujących się czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów.
Cieszy nas, że nowi mieszkańcy, pochodzący spoza Miasta i Gminy Serock, doceniają
rekreacyjne walory obszaru Serocka, bogatą przyrodę oraz możliwości jakie stwarza
dobrze rozwinięta infrastruktura. Gmina
Serock nie jest już tylko miejscem odwiedzanym w sezonie wakacyjnym, czy w week-
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Od 1 lutego do 30 czerwca 2016 r.
114 uczniów z klas III szkół podstawowych
w Serocku, Zegrzu, Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie realizowało program „Pływam na 6”.
Organizatorem była gmina Serock, która
otrzymała na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Głównym założeniem programu – bezpłatnego dla uczestników - była nauka pływania, zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa
w środowisku wodnym oraz podniesienie
sprawności fizycznej. Na zajęcia objęte programem dzieci dowożone były po lekcjach. Nauka
pływania odbywała się na basenie w Hotelu
Warszawianka w Jachrance oraz w Stanisławo-

endy. Coraz więcej osób decyduje się zostać
tu na zawsze.
Jeśli nawet nie jesteś zameldowany, a mieszkasz na terenie Miasta i Gminy Serock i tak
możesz mieć wpływ na poprawę jakości życia
rozliczając się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie. W ten sposób inwestujesz w siebie,
w poprawę jakości, bezpieczeństwa, komfortu
życia swojego, swoich najbliższych, znajomych,
przyjaciół, stajesz się jednym z inwestorów, biorących udział w rozwoju Twojej gminy. Dzięki
Tobie możemy przeznaczać środki na inwestycje, służące poprawie poziomu edukacji Twoich
dzieci lub bliskich, dbać o jakość istniejącej infrastruktury drogowej, a także tworzyć nową.
Nie czekaj - już dziś zostań mieszkańcem
naszej gminy!
Referat Spraw Obywatelskich

W wyniku ostatnich anomalii pogodowych, które miały miejsce na terenie naszej
gminy, rodzina bociana białego pozostała
bez gniazda. Silny wiatr strącił ogromne
bocianie gniazdo wraz platformą z nieczynnego słupa elektrycznego w miejscowości Wierzbica. W wyniku zdarzenia, jeden
z bocianów musiał trafić do ptasiego azylu
działającego przy warszawskim ogrodzie
zoologicznym, ponieważ jego życie było
zagrożone. Pozostałe bociany nieskutecznie
próbowały odtworzyć swój ,,dom” na jednym z ulicznych słupów elektrycznych. Bez
specjalnej platformy nie było to możliwe,
a wręcz niebezpieczne, ponieważ na wybranym słupie zamontowane są czynne kable
energetyczne. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu jednego z mieszkańców Wierzbicy,
który podjął się naprawienia uszkodzonej
platformy bociany mogą odtworzyć swoje
gniazdo. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zorganizował podnośnik,
przy pomocy którego zdjęto uszkodzoną

platformę, zaś Pan Marek uspawał specjalne
mocowanie i ponownie zamontował gniazdo na wcześniejszym slupie. Obecnie bociany pracują już nad wybudowaniem nowego
gniazda w miejscu strąconego.
Serdecznie dziękujemy Panu Markowi,
że nie przeszedł obok tej sytuacji obojętnie
i podjął się naprawienia szkody.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Pierwszym aktem tegorocznego serockiego folkowania był występ, tuż pod sceną,
sekcji rytmicznej Zespołu „Barvinok”, który
w dynamiczny sposób zaprosił wszystkich do
udziału w imprezie. Na scenie jako pierwszy

Serock Folkowo
Serock Folkowo jak zawsze zabrał nas
w malowniczą podróż po interesujących
zakątkach świata. Niedzielne popołudnie
z muzyką i kulturą innych narodów rozpoczęło się spotkaniem Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józefa Zająca
z uczestnikami tegorocznego koncertu. Na
spotkaniu obecna była delegacja z Gminy
Wyszków na czele z Anetą Kowalewską Zastępcą Burmistrza Wyszkowa oraz reprezentanci grup artystycznych biorących udział
w koncercie: Kierownik Narodowego Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Barvinok”
Piotr Bojko wraz z małżonką i delegacją
zespołu, Kierownik zespołu Kamil Rząca
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i reprezentanci LZA „Serock” oraz Pani
Rozalia Walocha wraz z członkinią zespołu
SihirStars.
Nie lada wyzwanie mieli organizatorzy
tegorocznej imprezy Serock Folkowo zmagający się z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, które sprawiły, że impreza odbyła
się z niewielkim opóźnieniem. Cały zespół
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
wraz z obsługą techniczną dołożyli wszelkich
starań, aby impreza mogła się odbyć. Nasza
wierna serocka widownia nie zawiodła i pomimo burzy, która miała miejsce przed koncertem, zebrała się na rynku by uczestniczyć
w tegorocznym festiwalu.

stępnie na scenie pojawił się Narodowy Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Barvinok”, którego bogaty program artystyczny zachwycił
widzów. Kolory, muzyka i energia "tryskały"
wręcz ze sceny, a wysoki poziom artystyczny

prezentowany przez młodych wykonawców
wywarł ogromne wrażenie na zebranych widzach. W programie Serock Folkowo znalazł
się również występ stepującego Mateusza
Wójcika, pokaz grupy tańca orientalnego SihirStars, występ tancerki Agaty Teodorczyk
przy akompaniamencie gitarowym Michała
Czachowskiego oraz koncert czwórki utalentowanych muzyków (Michała Czachowskiego – gitara flamenco, Giridhara Udupa ghatam, konnakol, kanjira, Leo VertunnIego
– sitar oraz Krzysztofa Nowakowskiego – cajón, instrumenty perkusyjne) z programem
Indialucia łączącym dwa fascynujące style
muzyczne: muzykę indyjską oraz flamenco.
Na zakończenie niedzielnego spotkania jako
gwiazda wieczoru pojawił się na scenie niezwykle energetyczny zespół Future Folk. Ta
polska grupa muzyczna, wykonująca elektroniczną muzykę taneczną z gatunku „dubstep” z wpływami folku góralskiego, porwała
serocką publiczność wspaniale bawiąc zebranych gości.

pojawił się Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Tomasz Gęsikowski, który powitał
wszystkich zebranych gości i przedstawił tegorocznego prowadzącego Conrado Moreno. Znany wszystkim i lubiany konferansjer,
uczestnik m.in. programu „Europa da się lubić”, wspaniale poprowadził Serock Folkowo
bawiąc publiczność i podgrzewając sceniczną
atmosferę. Kilkugodzinny przegląd różnych
nurtów muzycznych oraz pokazy tańców narodowych i regionalnych były niezapomnianą
wędrówką. Widzowie mogli podziwiać występ Ludowego Zespołu Artystycznego „Serock” i Mały „Serock”, które zaprezentowały
się w polskich tańcach narodowych: kurpiowskim, krakowskim, suicie lubelskiej oraz polce z Serocka. Zespoły w obecnym składzie
działają od września 2015 r. pod kierunkiem
kierownika i choreografa Kamila Rzący. NaINFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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SEROCKI

Kontynuując zwiedzanie przeszliśmy przez Rynek do ul.
Poniatowskiego, która kiedyś nosiła nazwę Łazienkowskiej od
znajdującej się przy niej łaźni rytualnej – mykwy. Następnie
byliśmy na ul. Św. Wojciecha, gdzie powstaje nasze "muzeum",
którego koncepcję przedstawiłem członkom spotkania, apelując o przekazywanie pamiątek. Obejrzeliśmy mural z symbolicznymi datami z historii Serocka i zeszliśmy nad rzekę uroczym
wąwozem między wzgórzem plebani i grodziskiem. Bulwarem
i ul. Retmańską dotarliśmy do żydowskiego cmentarza.
Na cmentarzu pod pomnikiem powstałym w 2014 r.,
z wykorzystaniem najlepiej zachowanych fragmentów
macew, miały miejsce okolicznościowe wystąpienia i modlitwy. Program ceremonii nakreślił Alberto Kaminker,
który w 1983 r. będąc radcą handlowym Ambasady Ar-

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 53 - SEROCK

Klan Gutkowski na szlaku żydowskim
Przyjeżdżają do nas coraz liczniejsze grupy potomków serockich Żydów. Wcześniej były to co najwyżej kilkuosobowe grupy osób,
poszukujących materialnych śladów swoich rodziny lub danych genealogicznych w aktach stanu cywilnego. Teraz natomiast są to
zorganizowane grupy z danego kraju lub członkowie jakiejś rodziny rozrzuceni po świecie. Ostatnia wizyta Serockersów, w większości
członków rodziny Gutkowskich, ich krewnych i przyjaciół, miała miejsce 29 czerwca, w związku z wydaniem książki „Księga o Serocku.
Niezatarte historie”.
Grupa 41 Serockersów, z 7 krajów, głównie z Argentyny
i Izraela, a także z Dominikany, Hiszpanii, Szwecji, Francji i Wlk.
Brytanii spędziła w Polsce blisko tydzień, ale to Serock był głównym punktem programu. Na grupowe zwiedzanie Warszawy
zaplanowano wtorek 28 czerwca i czwartek 30 czerwca. Goście
zobaczyli m.in. cmentarz żydowski przy ul. Okopowej, syna-

Pomnik żydowski

Przemawia Pessach Kanir
rodzinnych i na starych fotografiach tego miejsca. Autobus
zostawiliśmy przy ul. Napoleońskiej rozpoczynając spacer
od budynku przedwojennej szkoły publicznej, która znalazła
się we wspomnieniach „ocalałych”. Na zach-płn rogu Rynku
opowiedziałem o serockich synagogach, rabinach, cadykach
i innych ważnych postaciach. Część osób sama wyruszyła
w poszukiwaniu miejsc znanych z historii rodzinnych, część
zaś chciała poczuć życie miasta w targowym tłumie.

Część Klanu Gutkowskich - Silvio, jego brat Alfredo, bratanek Mariano oraz córka Natalia

Kirkut - po prawej stronie pomnika, między drzewami planowane miejsce na drugi pomnik

Eran vo Weisl

gogę Nożyków, Żydowski Instytut Historyczny, Teatr Żydowski,
Pomnik Bohaterów Getta, Muzeum Historii Żydów Polskich,
Łazienki oraz Stare Miasto.
W środę 29 czerwca o godz. 10.30 dotarłem z grupą
do Serocka. Opowieść o żydowskim Serocku rozpocząłem od
budynku dawnego młyna oraz ulicy Zakroczymskiej, którą

Przemawia Alberto Kaminker
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w 1939 r. pędzono Żydów do Nasielska. Bardziej szczegółowo zaprezentowałem ulicę Kościuszki, która większości osób
kojarzyła się z domami rodziców i dziadków. Jadąc wolno
dotarliśmy do rynku pełnego straganów i tłumu kupujących. Targowy gwar wywarł na gościach ogromne wrażenie,
odwołując się do wyobrażeń utrwalonych w przekazach

Przemawia Mauricio Aszenmil

Wejście na cmentarz
O godz. 12 goście zostali przyjęci w Ratuszu przez
Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, który zaprezentował
dokonania ostatniego ćwierćwiecza w Serocku i plany związane z tworzoną izbą pamięci. Wcześniej goście mogli obejrzeć w holu wystawę o obecności Żydów w historii Serocka.

gentyny w Warszawie, przywiózł Silvio Gutkowskiego do
Serocka. Następnie Pessach Kanir, adwokat z Tel Awiwu,
ze łzami w oczach wspomniał wymordowanie przez hitlerowców serockich Żydów, przywołując też pamięć swoich
rodziców, więźniów obozów koncentracyjnych. Następnie
swoimi refleksjami podzielił się Mauricio Aszenmil z Izraela, przedstawiciel rodziny zasłużonej dla rozwoju kultury
w Serocku. Kadisz, modlitwę za zmarłych, odmówił w języku hebrajskim Eran Shlomo von Weisl, dyrektor żydowskiej szkoły religijnej w Manchesterze (Wlk. Brytania).
W upalny dzień znakomitym przerywnikiem był obiad
w restauracji „Pod Złotym Okoniem” i delektowanie się przepysznymi rybami i pierogami.

Sercckersi na spotkaniu z Burmistrzem

Dzień zakończyło o godz. 18 spotkanie z mieszkańcami Serocka na temat książki „Księga o Serocku. Niezatarte historie”. Pomysłodawca książki Silvio Gutkowski
zaskoczył wszystkich swoim wystąpieniem przygotowanym po polsku, wzbudzając podziw zebranych. O swoich
kontaktach z Serockiem mówiła też autorka jednego
z rozdziałów Helen z Goldsteinów Gutkowski. Mieszkańcy Serocka dzielili się natomiast swoimi odczuciami po
lekturze książki, bądź wspominali spotkania z Silviem
Gutkowskim.
Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak

Spotkanie w Centrum Klutury i Czytelnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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„To Barbarki robota...”
Organizowane od pięciu lat warsztaty
rzemieślnicze na podgrodziu są doskonałym
przykładem na to, że rękodzieło w Serocku –
pomimo nierównej walki z wyrobami komercyjnymi – ma się dobrze, od średniowiecza.
Że nasi lokalni rękodzielnicy są w środowisku cenieni, a ich produkty cieszą się dużym
zainteresowaniem. Nie brakuje również amatorów, którzy tego dnia chcą od mistrzów
rzemiosła uszczknąć choć trochę umiejętności i własnymi siłami, a właściwie – rękami –
stworzyć efektowne przedmioty.

W średniowiecznym

klimacie

Przedsięwzięcie „To Barbarki robota”, organizowane na serockim podgrodziu, przyciąga co roku mnóstwo gości, którzy mogą
spróbować swoich sił w różnego rodzaju
warsztatach. Przybywają tu również amatorzy historii i rycerstwa. Kuszeni średniowiecznym klimatem, w jakim organizowany
jest event, przyglądają się walkom, oglądają
zbrojownię i zaaranżowane obozowisko, biorą udział w stylizowanych na średniowieczne
zabawach, przywdziewają rycerskie zbroje.
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Pokłon

dla historii
Charakter imprezy nie jest przypadkowy.
Pierwsi mieszkańcy Serocka, zamieszkujący
pogdrodzie, byli rzemieślnikami pracującymi na potrzeby grodziska, a ich wytwórczość
stanowiła punkt wyjścia do rozwoju miasta.
Zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem,
flisactwem oraz różnego rodzaju rzemiosłem.
I to właśnie wokół rzemiosła koncentrują
się serockie warsztaty "To Barbarki robota...".
W tym roku pod okiem rękodzielników uczestnicy imprezy mogli własnoręcznie wykonać
różnego rodzaju przedmioty z gliny, podglądali
pracę kowala i wikliniarza, mogli przyjrzeć się
procesowi powstawania serów. Zaprosiliśmy
także do wzięcia udziału w warsztatach malarskich, koronkarskich, szydełkowych, bibułkowych, warsztatach robienia motanek, filcowania, przędzenia na wrzecionie i krośnie, czy

tworzenia tratw i łódek. Można było również
własnoręcznie pomalować kafelki lub makatki,
posłuchać o pracy pszczelarzy oraz zobaczyć,
jak z naturalnych produktów wytwarzane są
oleje czy perfumy. Chętni ugniatali nie tylko
glinę, ale również ciasto na podpłomyki czy
placki jaglane i czuwali nad ich wypiekaniem
na przygotowanym palenisku.
Tradycyjnie również nie zabrakło pysznych lokalnych specjałów przygotowanych
przez gminne koła gospodyń wiejskich, które zadbały, by z imprezy nikt nie wyszedł
głodny.

Warsztatom towarzyszyły pokazy walk
rycerskich. Przedstawiciele średniowiecznego rycerstwa kilkukrotnie starli się z sobą
w emocjonujących, ciężkich walkach. Same
stroje, w których członkowie grupy rekonstrukcyjnej chodzili od rana, składały się
z kilku grubych warstw materiałów, a niektó-

rzy dodatkowo mieli jeszcze metalowe zbroje.
Bez wątpienia było im więc gorąco i pewnie
mało komfortowo. Ale dzielni rycerze wprawieni są też w bojach z temperaturą, od wielu
lat bowiem biorą udział w różnego rodzaju
przedsięwzięciach „rycerskich”, a i do nas
przyjechali prosto spod Grunwaldu.

a miałkowie pod okiem instruktorów mogli
nauczyć się podstawowych kroków.
W stoisku promocyjnym Urzędu Miasta i Gminy Serock, jak co roku, można było
otrzymać pocztówkę podbitą okolicznościową pieczątką, pamiątkowy gadżet – drewnianą kopystkę oraz materiały informacyjne
o gminie. Straż Miejska rozdawała chętnym
przedmioty odblaskowe.
Zgromadzeni robili sobie również pamiątkowe fotografie na tle przygotowanej na
tę okoliczność planszy ze zdjęciami rycerzy,
zwanej monidłem. W tym roku można było
również kupić rycerskie gadżety, czy staropolskie zabawki.
Z okazji tegorocznego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, wędrowny teatr wystawił
spektakl pt. „Chrzest Polski, czyli jak to być
mogło”. Wystawiony na prowizorycznej plaży

Coraz więcej

atrakcji

W tym roku, w Serocku, po raz pierwszy
gościła grupa rekonstrukcyjna Templum Temploris. Woj Hubert przybliżył publiczności nie
tylko historię Polski, ale przede wszystkim
opowiedział o zwyczajach rycerskich, strojach
z poszczególnych epok, czy walkach, w jakich
polscy rycerze brali udział. Zapraszał do przymierzania strojów i broni w rozbitym obozowisku, gdzie rycerze odpoczywali po walkach.
Publiczność z dużym zainteresowaniem
oglądała również pokazy tańców dawnych,

opodal skweru litewskiego spektakl przybliżył zgromadzonym historię powstania państwa polskiego i zaszczepienie na ziemiach
polskich chrześcijaństwa.
Warsztaty na podgrodziu przyciągnęły liczną publiczność. Z roku na rok przedsięwzięcie
cieszy się co raz większym zainteresowaniem!
Dziękujemy za Państwa obecność, wspólną zabawę i tak liczne – miłe - słowa. Najserdeczniej
dziękujemy wszystkim wystawcom, członkom
grupy rekonstrukcyjnej, artystom, współorganizatorom i osobom prowadzącym warsztaty. Bez

Państwa zaangażowania i pomocy ta impreza
nie mogłaby się udać. Przyjmijcie od nas wyrazy ogromnej wdzięczności. Mamy nadzieję, że
spotkamy się za rok!
Redakcja
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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XVIII MOTOPARALOTNIOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SEROCKU

Serock

Paweł „Lojak” Kozarzewski
obronił tytuł Mistrza Polski na swoim terenie!

FIT & SPORTY

W dniach 11-16 lipca, pierwszy raz
w historii naszej gminy została zorganizowana w Serocku impreza motoparalotniowa i to w dodatku rangi Mistrzostw Polski! Wzięło w niej udział ok. 40 lotników.
Zawodnicy zostali zakwaterowani przez
organizatora imprezy, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, na terenie domków letniskowych Ośrodka Wypoczynku Letniego
w Jadwisinie. Impreza oficjalnie rozpoczęła się w poniedziałek 11.07.2016 r., a jej
otwarcia dokonali: Dyrektor Sportowy imprezy i trener Kadry Narodowej PPG Adam
Paska, Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki, Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Serocku oraz Dyrektor
Zawodów Maciej Goławski, w towarzystwie
naszego serockiego mistrza Pawła „Lojaka”
Kozarzewskiego.
W programie mistrzostw zaplanowane
było rozgrywanie konkurencji każdego dnia,

od poniedziałku do soboty. Niestety warunki
pogodowe w ciągu tygodnia często nie sprzyjały lotom i ze względu na bezpieczeństwo zawodników we wtorek i czwartek zarządzono
odpoczynek. W całym cyklu mistrzostw odbyło się 7 różnych konkurencji rozegranych
w poniedziałek, środę, piątek i sobotę. Sobota
była dniem finałowym mistrzostw, podczas
którego przygotowano wiele atrakcji dla publiczności. Zawodnicy, poza ww. 7 konkurencjami wchodzącymi do klasyfikacji XVIII
Motoparalotniowych Mistrzostw Polski, rywalizowali jeszcze w dwóch dodatkowych
konkurencjach: o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Serock oraz o Puchar Starosty Powiatu Legionowskiego. Dla zgromadzonych kibiców organizator zapewnił wiele atrakcji, m.in.
pokazy lotu motolotni i wiatrakowca, darmowe loty balonem, ogródek gastronomiczny,
pokaz pirotechniczny z powietrza, aranżację
desantu spadochroniarzy oraz losowanie darmowych lotów motoparalotnią. Najważniej-

szą informacją dla mieszkańców MiG Serock
jest to, że nasz człowiek Paweł „Lojak” Kozarzewski obronił na własnym terenie tytuł
Motoparalotniowego Mistrza Polski w klasie
PF1! Jest to kolejny wielki sukces „Lojaka”, do
którego poza szczerymi gratulacjami, kierujemy także słowa podziękowania za ogromną
pomoc w organizacji imprezy. Paweł wywalczył także Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Serock w sobotniej konkurencji na celność lądowania. Warto tylko dodać, że mistrzostwa
były rozgrywane w trzech klasach: PF1, PL1
i PL2. W klasie PF1 zwyciężył Paweł „Lojak”
Kozarzewski, w klasie PL1 Wojciech Bógdał,
a w klasie PL2 zwyciężyli Adrianna i Andrzej
Malkusz. Serdecznie gratulujemy w szczególności zwycięzcom, ale także wszystkim lotnikom startującym w Serocku.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku
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Fontanna Muzyki

Ignalina obchodziła 150-lecie istnienia

UWOLNIJ RYNEK

Fontanny muzyki organizowane w letnie niedzielne popołudnia stały się interesującą ofertą nie tylko dla melomanów, ale
również ciekawą propozycją dla mieszkańców i sympatyków Serocka. Propozycją,
która spotyka się z coraz większym zainteresowaniem.
Tegoroczne koncertowanie przy fontannie - 3 lipca - rozpoczął koncert „Miłość nie
jedno ma imię”, podczas którego Anna Lasota
– wokalistka Teatru Muzycznego w Poznaniu
oraz Jakub Oczkowski – tenor związany z Teatrem Wielkim Operą Narodową – zaprezentowali publiczności najpiękniejsze arie operetkowe oraz melodie filmowe i musicalowe
o tematyce miłosnej. Występ – prowadzony
przez aktorkę Bożenę Furczyk – był prawdziwą ucztą dla miłośników dobrej muzyki.
Artyści zaprosili zdumioną publiczność nie
tylko do wspólnego śpiewania, ale również
do tańca.

24 lipca na zaproszenie Tomasza Gęsikowskiego – dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – do Serocka przybyła skrzypaczka Magdalena Szymańska z autorskim
– nietradycyjnym – show skrzypcowym. Na
skrzypcach elektrycznych i klasycznych wykonała standardy muzyki polskiej i zagranicznej
(Edyta Geppert, Adele, Shakira, Ricky Martin,
Abba). Energiczny występ skrzypaczki zostały entuzjastycznie przyjęty, a gorące brawa
były odpowiedzią na świetny kontakt artystki
z publicznością. Pani Magdalena podkreśla, że
kontakt ze słuchaczami jest kluczowy w jej występach, dodaje jej energii i jest dowodem na to,
że jej muzyka spotyka się z pozytywnym odbiorem. Na koniec artystka porwała publiczność
do tańca w rytmie energetycznej samby.
Redakcja

Nasze miasto partnerskie Ignalina obchodziło uroczysty jubileusz 150-lecia istnienia.
Swoje powstanie i rozwój zawdzięczało niegdyś położeniu przy szlaku Kolei Warszawsko-Petersburskiej. Obecnie pretenduje do
roli kurortu wykorzystując walory przyrodniczo-krajobrazowe, a przede wszystkim położenie wśród 8 malowniczych jezior.
Delegacja pod przewodnictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego z udziałem radnych Rady Miejskiej
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Nie zamieniajmy
go w wielki parking !!!
Sprawmy, aby Nasz rynek był miejscem wypoczynku,
bezpiecznym
i
przyjaznym
dla mieszkańców,
UWOLNIJ Chrońmy
RYNEK nasz zabytkowy bruk
od zniszczeń.
turystów oraz lokalnych przedsiębiorców.
WYKAZ„bez
MIEJSC
spożywcze
ołowiu” !!!
Rynek potrzebuje odrobiny oddechu. Kupujmy produkty
P
DO
PARKOWANIA
POJAZDÓW
P
ZOSTAW
SWÓJ SAMOCHÓD
NA PARKINGACH
Nie zamieniajmy go w wielki parking !!!
P
POZA
RYNKIEM !!!
I W ZATOKACH
PARKINGOWYCH
P
Chrońmy nasz zabytkowy bruk od zniszczeń.
25 miejsc
P
Kupujmy produkty spożywcze „bez ołowiu” !!!
ul. Pułtuska 49
P
P
P

WYKAZ MIEJSC

P

P

DO PARKOWANIA POJAZDÓW
NA PARKINGACH
I W ZATOKACH PARKINGOWYCH

P

37 miejsc
wzdłuż ul. Pułtuskiej
15 miejsc
wjazd do szkoły od ul. Pułtuskiej
10 miejsc
Park Miejski od ul. Pułtuskiej
20 miejsc
ul. Pułtuska 27

25 miejsc
ul. Pułtuska 49

16 miejsc
37 miejsc
Sprawmy, aby Nasz rynek
był miejscem
wypoczynku,
naprzeciwko
Domu Handlowego
„Wodnik”
wzdłuż ul. Pułtuskiej

Zapraszamy
na koncert
21 sierpnia zapraszamy na koncert w ramach II Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu legionowskiego. W serockim kościele parafialnym wystąpią: światowej
sławy skrzypek Janusz Wawrowski, laureat
wielu konkursów, współpracujący jako solista z London Symphony Orchestra oraz organistka Mariola Brzoska – wybitna polska
organistka.
Szczegóły dotyczące koncertu pojawią się
na naszej stronie internetowej www.serock.pl.

Rynek potrzebuje odrobiny oddechu.
Nie zamieniajmy go w wielki parking !!!
Chrońmy nasz zabytkowy bruk od zniszczeń.
w Serocku uczestniczyła w jubileuszowych ob- rocznicę, a ich występy zostały przyjęte z wielKupujmy produkty spożywcze „bez ołowiu” !!!
chodach tej okrągłej rocznicy, w dniach 23-26 kim entuzjazmem – zwłaszcza piosenka wykoczerwca 2016 r. Łącząca Ignalinę i Serock, od nana w języku litewskim. Wszyscy przedstawi1999 roku, współpraca sprawiła, że kolejny raz ciele Serocka wzięli udział także w barwnym
towarzyszyliśmy naszym litewskim partnerom korowodzie, którego idea zrodziła się ponoć
w ważnym dla nich wydarzeniu. Wraz z oficjal- w czasie odwiedzin w naszym mieście.
ną delegacją Ignalinę odwiedzili nasi młodzi
Gratulujemy ignalińskim partnerom
artyści z zespołów Kantyczki i Incanto wraz 150-lecia ich miasta i zapraszamy do nas na
z opiekunkami, paniami Moniką Misiurą i Mają przyszłoroczne obchody 600-lecia nadania
Radomską. Nasi artyści dwukrotnie wystąpili Serockowi praw miejskich.
w czasie imprez artystycznych uświetniających
Redakcja
Rynek potrzebuje odrobiny oddechu.

bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców,

10 miejsc
15 miejsc
turystów oraz lokalnych przedsiębiorców.
ul. Radzymińska
wjazd do szkoły od ul. Pułtuskiej

20 miejsc
ul. Wolskiego przy szkołach

10 miejsc
P
Sprawmy,
Nasz rynek był miejscem wypoczynku,
WYKAZ aby
MIEJSC
P
Park Miejski od ul. Pułtuskiej
DO PARKOWANIA
POJAZDÓW
bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców,
NA PARKINGACH
turystów oraz lokalnych przedsiębiorców. 20 miejsc
I W ZATOKACH PARKINGOWYCH
ul. Pułtuska 27
P
25 miejsc
ul.PPułtuska
P 49

37 miejsc
wzdłuż ul. Pułtuskiej

P

P 15 miejsc
wjazd do szkoły od ul. Pułtuskiej
10 miejsc
Park Miejski od ul. Pułtuskiej

P

20 miejsc
ul.
PPułtuska 27

ZOSTAW SWÓJ SAMOCHÓD
POZA RYNKIEM
!!!
10 miejsc

P

20 miejsc
ul. Wolskiego przy szkołachP
35 miejsc
ul. Kościuszki
15 miejsc
ul. 11 Listopada

15 miejsc
ul. 11 Listopada

P

ul. Radzymińska

P

ZOSTAW SWÓJ SAMOCHÓD
35POZA
miejscRYNKIEM !!!
ul. Kościuszki

16 miejsc
P
naprzeciwko Domu Handlowego „Wodnik”

P

P

P

P

30 miejsc
ul. Chrobrego

UWOLNIJ RYNEK
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Wizyta Serockersów w Serocku

Zakończenie roku akademickiego
w Serockiej Akademii Seniora

28 czerwca 2016r. odbyła się uroczystość
zakończenia roku akademickiego 2015/2016
Serockiej Akademii Seniora. Był to pierwszy
rok samodzielnej działalności, w ramach powołanego w dniu 2 lipca 2015 r. stowarzyszenia.
Miniony rok to okres intensywnej pracy,
szczególnie dla zarządu, budowania stowarzyszenia, organizowania jego działalności
i zdobywania doświadczeń. Udało nam się
jednak zrealizować zamierzone cele.
Wysłuchaliśmy kilkunastu wykładów
z różnych dziedzin wiedzy. Niektóre z nich
miały nietypowy charakter np. wykład i zwiedzanie obserwatorium geodezyjno-geofizycznego w Borowej Górze, inne wzbogacały
naszą wiedzę medyczną, historyczną, przybliżyły znajomość prawa albo zapadły głęboko w serca, jak chociażby prelekcja o losach

zesłańców syberyjskich czy udziale Polaków
w bitwie pod Monte Cassino.
Prowadziliśmy 4 rodzaje zajęć fakultatywnych: gimnastykę, naukę języka angielskiego, zajęcia komputerowe oraz warsztaty
pamięci.
Jeździliśmy do teatrów, zwiedziliśmy Zamek Królewski, Świątynię Opatrzności, podziwialiśmy kwitnące różaneczniki w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.
Dużym zainteresowaniem wśród seniorów cieszyły się spotkania integracyjne i wieczorki taneczne – wieczór andrzejkowy, bal
karnawałowy, majówka.
Z młodzieńczą radością uczestniczyliśmy
również w korowodzie z okazji Święta Patrona Serocka – św. Wojciecha.

Jesteśmy coraz bardziej aktywni, do Serockiej Akademii Seniora dołączają nowe
osoby. Udało nam się zbudować własne
stowarzyszenie na miarę naszych potrzeb
i aspiracji. Będziemy je rozwijać tak, aby jak
najlepiej służyło nam - seniorom oraz całej
lokalnej społeczności.
W części artystycznej naszej uroczystości
wystąpił chór Miejsko-Gminny ”Cantores ad
Albert”, którym dyrygował pan Jan Krutul. Na
zakończenie występu wszyscy uczestnicy uroczystości wspólnie zaśpiewali pieśń seniora.
Ten pierwszy ważny i trudny rok uczciliśmy jubileuszowym tortem.
Mirosława Sujkowska
prezes Serockiej Akademii Seniora

Lato z wodzirejem w Maryninie
Dnia 13 lipca, na placu zabaw w Maryninie, odbyła się pierwsza impreza z cyklu Lato
z wodzirejem organizowana wspólnie przez
Gminny Zespół Świetlic Środowiskowych i sołtysów poszczególnych wsi. Impreza jest adreso-
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wana do dzieci i rodziców. Zapewniamy wiele
atrakcji w formie konkursów dla najmłodszych,
malowanie twarzy i wspólną zabawę.
Kolejne edycje zabawy Lato z wodzirejem
odbędą się na gminnych placach zabaw:

- 27 lipca w Dębem
- 10 sierpnia w Izbicy
- 24 sierpnia w Nowej Wsi.
Serdecznie zapraszamy!
Kierownik OPS - Anna Orłowska

W dniu 29.06.2016 r. potomkowie Żydów
urodzonych przed wojną w Serocku odwiedzili Serock. Uczestników przywitał i zaprosił
do urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Serock
– Sylwester Sokolnicki. W ramach wizyty
„Serockersi” wzięli udział w spotkaniu z Panem Silviem Gutkowskim – synem serockich
Żydów, autorem książki „Księga o Serocku.
Niezatarte historie”. Spotkanie, któremu przewodniczył dr Sławomir Jakubczak, było okazją do wymiany wiedzy o serockich Żydach,
przywołania wspomnień, rozmów o własnych
przeżyciach.

Wyjazd na zajęcia edukacyjne
do „Ziołowego Zakątka” na Podlasiu

W dniu 30 czerwca 2016 zorganizowany
został przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku wyjazd na zajęcia edukacyjne do „Ziołowego Zakątka” w miejscowości Koryciny na
Podlasiu. Podlaski Ogród Ziołowy „Ziołowy
Zakątek”, w czerwcu 2011 r. otrzymał oficjalnie status ogrodu botanicznego. Na 15 hektarach uprawianych jest ponad 700 gatunków
roślin. Jest to największa w Polsce kolekcja
roślin leczniczych i aromatycznych. W wy-

jeździe wzięły udział aktywnie działające na
terenie gminy Koła Gospodyń Wiejskich,
a także przedstawiciele Gospodarstw Agroturystycznych. Wyjazd był okazją do zdobycia
wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ale przede wszystkim okazją do poznania
ogromnej roli roślin w życiu człowieka – od
leczniczych przez dziko rosnące rośliny jadalne, które są źródłem wielu witamin i mogą
stanowić zdrowe urozmaicenie diety. W ra-

mach zajęć edukacyjnych odbyły się również
warsztaty podczas których uczestnicy mieli
możliwość własnoręcznego skomponowania
herbatek ziołowych.
Wyjazd spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników, którzy pozyskaną
wiedzę będą mogli wykorzystać w swoich gospodarstwach domowych i agroturystycznych.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
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w Ramach

600-lecia

Kącik dyniowy
Przygotowujemy się do przyszłorocznego konkursu „Dynia 600-lecia” w ramach
obchodów nadania praw miejskich miastu
Serock.
W poprzednich numerach naszego Informatora dostarczaliśmy Państwu informacji
na temat prawidłowej uprawy dyń. Owoce
naszej pracy będziemy zbierać dopiero jesienią, wtedy też zapraszamy do zaprezentowania swoich okazów podczas Święta Dyni
w Stanisławowie.
W tym numerze przedstawiamy sposoby
wykorzystania dyni.
Suszone pestki dyni
Pestki dyni mogą się przydać jako dodatek
do zup, sałatek lub jako zdrowa przekąska albo
posypka do domowego pieczywa. Z całą pewnością powinniśmy je docenić choćby przez
ich korzystny wpływ na nasze włosy i paznokcie. Nasiona dyni zawierają duże ilości cynku,

oraz mangan, fosfor, miedź, żelazo i magnez.
Wspomagają też nasz układ odpornościowy.
Suszenie pestek z dyni w domowych warunkach jest bardzo proste, choć samo usuwanie ich od miąższu może być nieco pracochłonne.
Pestki wkładamy do sitka i przepłukujemy pod bieżącą wodą usuwając resztki
miąższu. Pozostawiamy, aby ociekły z wody
i przekładamy na papierowy ręcznik do całkowitego wyschnięcia.
Piekarnik nagrzewamy do 90°C, a osuszone pestki układamy na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia.
Suszymy około 1 godzinę uchylając co jakiś czas lekko drzwiczki piekarnika, aby wilgoć z pestek odparowała. Pestki zostawiamy
w piekarniku aż do całkowitego wystudzenia.
Gotowe nasiona przechowujemy w szczelnym pojemniku.

Pestki dyni z pewnością urozmaicą Wasze dania, ale też dostarczą porcję cennych
witamin.
Zupa z dyni
- spory kawałek dyni
- imbir – szczypta
- mleko kokosowe – puszka
- sól i pieprz
- cukier, liść limonki, skórka z cytryny
- płatki z migdałów
- śmietana

twa i Leśnictwa deklarację udziału w akcji
„Drzewo 600 – lecia”. W deklaracji oprócz
podania danych osobowych oraz informacji,
o adresie nieruchomości, na której posadzone zostanie przez Państwa jubileuszowe
drzewko należy wybrać gatunek sadzonki,
którą otrzymacie w ramach akcji. Do wyboru zaproponowane zostały sadzonki następujących gatunków: Kasztanowiec czerwo-

ny, Lipa drobnolistna, Jarząb szwedzki oraz
Głóg pośredni.
Szczegóły akcji znajdą Państwo w dostępnym na stronie internetowej urzędu www.serock.pl regulaminie akcji oraz bezpośrednio
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, parter pokój nr 11.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Dynię w kostkach gotujemy w niewielkiej
ilości wody z imbirem (szczypta). Blendujemy
i dodajemy mleko kokosowe. Doprawiamy solą,
pieprzem, cukrem, liściem limonki i skórką
z cytryny. Opcjonalnie dodajemy curry i chili.
Zupę można ugotować na bulionie lub na
kostce rosolowej. Jako dodatek kleks ze śmietany i prażone płatki migdałów.

Drzewo 600-lecia

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
uczcić obchody 600 – lecia nadania praw
miejskich, do przyłączenia się do akcji
„Drzewo 600 – lecia”. W ramach obchodów
600 – lecia nadania praw miejskich, posadzimy w 2017 roku w mieście i gminie Serock,
600 jubileuszowych drzew, opatrzonych okolicznościowym certyfikatem.
Do akcji mogą przystąpić właściciele
nieruchomości oraz instytucje położone na
terenie Miasta i Gminy Serock, które złożą
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnic-
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Letnie Warsztaty z Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku już za nami

Choć deszczowa pogoda nie pozwoliła,
aby zajęcia odbyły się na malowniczej serockiej plaży to i tak nie zabrakło chętnych, którzy
14 lipca z ogromnym zapałem przystąpili do
pracy pod okiem instruktorki – Marty Czyż,
która zabrała uczestników w półtoragodzinną
podróż przez świat piruetów, szpagatów i poprawnie ułożonych stóp. Pani Marta to wyjątkowo utalentowana oraz przesympatyczna osoba
z niespotykanym instruktorskim podejściem

do dzieci i młodzieży pełnym szczegółowych
wskazówek, dobrych rad, jak również uśmiechu, życzliwości i wyrozumiałości.
21 lipca chwilę po godzinie 17.00 na plaży
miejskiej w serocku rozległy się rytmiczne odgłosy bębnów, które dały sygnał rozpoczęcia się
kolejnych letnich warsztatów z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Tym razem pogoda dopisała, a wraz z nią
dopisało jeszcze więcej uczestników chętnych do udziału w letnich warsztatach bębniarskich na malowniczej serockiej plaży.
Warsztaty odbyły się w dwóch grupach
- dla dzieci, gdzie nauka gry była połączona
ze świetną zabawą oraz bardziej zaawansowanej dla młodzieży oraz dorosłych. W trakcie
spotkania dzieci poznały instrumenty bębniarskie, a wśród nich bębny Djembe, Bongosy,
Conga, Cajon, oraz „bum bum rurki”, nauczyły się poprawnego wydobywania dźwięków
z bębna, właściwej techniki uderzeń, następnie
prostych rytmów z różnych muzycznych kultur,

świetnie się przy tym bawiąc. Młodzież i dorośli
po zapoznaniu się z technikami gry, wydobywania dźwięków, metrum, tempa, wychwytywania rytmu z melodii mogli już przy pomocy
instruktora wykonać wspólnie wiele płynnych
i dźwięcznych melodii.
Więcej o warsztatach – na stronie www.kultura.serock.pl

pism powstańczych, radiostacja „Błyskawica”.
Gotowość do działania rodzi się tam, gdzie
upadają nadzieje o wyzwoleniu ze strony
Aliantów. W ciągu pierwszych dni walki opanowano Śródmieście, Żoliborz, Wolę, Mokotów. 5 sierpnia zaczynają się niepowodzenia.
Upadek Woli i Ochoty, zajęcie Starego Miasta.
Hitler nakazuje natychmiastowe stłumienie powstania i całkowite zniszczenie Warszawy. Z Niemiec docierają posiłki – samoloty, czołgi, artyleria. Działa
najcięższych kalibrów, wyrzutnie rakietowe, zwane „krowami”, miny gąsienicowe.
Hitlerowcy dokonują masakry ludności cywilnej na Woli, osłaniając się „żywymi tarczami” – pochwyconymi polskimi cywilami.
Celem Niemców jest podzielenie powstańców na małe, rozbite grupy. Jedyny
kontakt między zgrupowaniami utrzymywany jest przez sieć kanałów.
14 sierpnia dowódca Armii Krajowej generał „Bór” Komorowski wydaje rozkaz aby
oddziały AK ruszyły na pomoc upadającej
Warszawie. Część jednostek AK ze wschodu
zostaje rozbrojona przez Rosjan. 29 sierpnia
Komorowski odwołuje rozkaz.
W Śródmieściu powstańcy zdobywają
punkty niemieckiego oporu. Zajmują Pałac
Staszica, ubezpieczalnię Społeczną na Solcu,

gmach PASTy, gmach policji na Krakowskim
Przedmieściu. Nie zmienia to sytuacji powstańców. Stare Miasto zostaje zniszczone,
ludność wysiedlona. W szpitalach Niemcy
dokonują masowych mordów.
Kolejne klęski powstańców, głód, brak broni, amunicji i pomocy medycznej dla rannych,
zmuszają generała Komorowskiego do rozpoczęcia 27 września rokowań. W dniu 2 października w sztabie generała Bacha w Ożarowie podpisana zostaje kapitulacja powstania.
Zginęło ok. 150 tysięcy ludności cywilnej,
około 520 tys. mieszkańców zostało wypędzonych z miasta, 17 tys. wzięto do niewoli.
W walkach zbrojnych zginęło 10 tys. powstańców, 7 tysięcy zaginęło, Niemcy ponieśli podobne straty w żołnierzach. Warszawa
została zniszczona w 85%.

Z kart historii
Powstanie
Warszawskie
Trzeba było przeżyć 5 lat okupacji w Warszawie w cieniu Pawiaka, trzeba było słyszeć
codziennie odgłosy salw, tak, że przestawało się
je słyszeć, trzeba było asystować na rogu ulicy
przy egzekucji dziesięciu, dwudziestu, pięćdziesięciu przyjaciół, braci lub nieznajomych
z ustami zaklejonymi gipsem i oczami wyrażającymi rozpacz lub dumę. Trzeba było to
wszystko przeżyć, aby zrozumieć, że Warszawa
nie mogła się nie bić.
Autor: Kazimierz Iranek-Osmecki
Powstanie Warszawskie rozpoczyna się
1 sierpnia 1944 roku. Godziną „W” – ataku
– jest godzina 17.00. Bezpośrednie dowództwo nad oddziałami Okręgu Warszawskiego AK sprawuje płk dypl. Antoni Chruściel
ps. „Monter”.
Do akcji przystępuje ok. 23 tysięcy żołnierzy AK. Tylko część z nich jest uzbrojona.
Po drugiej stronie – początkowo 15 tysięczny,
a potem 50 tysięczny wróg.
Spontaniczna pomoc cywilów. Kuchnie,
szpitale, oddziały ratownicze, przeciwpożarowe, warsztaty rusznikarskie remontujące
broń, wytwórnia miotaczy płomieni i granatników. Harcerska poczta powstańcza, redakcje

Porozumienia
sierpniowe
W wyniku strajków jakie przeszły przez Polskę w sierpniu 1980 roku, 30 sierpnia 1980 podpisano pierwsze z czterech porozumień pomiędzy komisją rządową a komitetem strajkowym.
To wydarzenie oraz powstanie Solidarności były
początkiem przemian, które w 1989 r. doprowadziły w Polsce do obalenia komunizmu.
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