
1INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

NUMER 10/166 LISTOPAD 2016
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK

GMINY SEROCK

Święto
Niepodległości



2 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 3INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

„INFORMATOR GMINY SEROCK”
Miesięcznik Urzędu Miasta i Gminy Serock

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 
Beata Roszkowska, 

Agnieszka Woźniakowska, Joanna Dudek, 
Sylwia Słojkowska-Affelska

ADRES REDAKCJI: 
Rynek 21, 05-140 Serock, 

tel. 22 782 88 43,
e-mail: promocja@serock.pl, www.serock.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skracania 
i redagowania nadesłanych tekstów. 

Nie zwracamy materiałów niezamówionych.

Skład i druk MERITUM Jarosław Zimmermann,
tel./fax 52 379 80 94,

e-mail: meritum@by.home.pl

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 e-mail: serock.radase-
niorow@gmail.com

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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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
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Narodowe Święto Niepodległości kieruje nasze myśli w stronę wartości jaką jest bez-
sprzecznie patriotyzm. Jest również doskonałym momentem do wyrażenia naszej radości 
z życia w suwerennej Polsce i wdzięczności dla tych, którzy ponieśli ofiarę w walkach za jej 
wolność. 

Chcemy zaprosić Państwa do wspólnego świętowania 98 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  

Niech udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku, modlitwa podczas Mszy świętej 
oraz złożenie kwiatów przy tablicy pamięci będą pięknym świadectwem naszej solidarności 
i obywatelskiej postawy, wyrazem odpowiedzialności za Ojczyznę i jej historię. 

Niech wywieszone tego dnia na naszych nieruchomościach biało-czerwone flagi będą 
świadectwem dumy z niepodległej Polski. 

W imieniu władz samorządowych serdecznie zapraszamy do udziału w gminnych obcho-
dach Narodowego Święta Niepodległości. Szczegółowy program znajdą Państwo na plakacie 
informacyjnym. Organizacje, instytucje i mieszkańców chcących złożyć kwiaty przy tablicy 
pamięci prosimy o zgłoszenie swojej obecności pod nr telefonu: 22 782 88 43. 
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Pioruny bi³y na dziejów zegarze
godzinê Twoj¹, o Polsko szczêœliwa -
pioruny ku³y w Twych kajdan ogniwa,
¿e siê rozpêk³y w p³omiennym ich ¿arze...

Tak¹ nam Ciebie wró¿yli pieœniarze,
których Duch ogniem w wy¿yny porywa,

¿e przyjdziesz ze krwi zrodzona - 
krwi¹ ¿ywa

- w szczêku orê¿a i w armat rozgwarze! 
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14.00   UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU -
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11.00   UROCZYSTA  MSZA  ŒWIÊTA - KOŒCIÓ£ PARAFIALNY W SEROCKU 

12.00   APEL PAMIÊCI - PLAC PRZY RATUSZU 

            Z£O¯ENIE KWIATÓW PRZED TABLIC¥ PAMIÊCI 
       POKAZ SPRZÊTU WOJSKOWEGO CS£iI W ZEGRZU - RYNEK W SEROCKU

18.00 SPEKTAKL W SALI WIDOWISKOWEJ CENTRUM KULTURY 
             I CZYTELNICTWA - ZAKUP BILETÓW W CKiCz W GODZINACH OTWARCIA

 RATUSZ MIEJSKI

        

Tegoroczny Dzień Seniora obchodzo-
no jednocześnie z otwarciem nowej siedzi-
by Klubu Aktywności Społecznej. Senio-
rów, jako gospodarz wieczoru, przywitał 
Burmistrz Sylwester Sokolnicki. Podkreślił 
w swym przemówieniu ich społeczną siłę 
i wzrastającą aktywność w Serocku, a wrę-
czając wraz z życzeniami symboliczny bukiet 
jednej z seniorek, podziękował za wkład se-
niorów w życie społeczne miasta.

Dzień Seniora

senek z serdeczną dedykacją dla jubilatów. 
Śpiewał piosenki o miłości, które nie tylko 
chwytały za serce, ale też wywołały uśmiech 
dzięki scenicznej prezentacji wokalisty. Do-
bry humor towarzyszył wszystkim przez cały 
czas. Maksymą uświetniającą ten wieczór 
było stwierdzenie, że kryzys wieku średnie-
go zaczyna się dopiero po … sześćdziesiąt-
ce, a starość po dziewięćdziesiątce. „Receptą  
na życie w zdrowiu jest aktywność fizyczna” 
- poradził aktor wcielając się w rolę doktora 
„Lubicza”,  starając się jednocześnie zainspiro-
wać seniorów podając siebie i swoje doświad-
czenia sportowe jako przykład.

Na zakończenie Pan Burmistrz i Pan 
Dyrektorem CKiCz zaprosili gości na dalszą 
część świętowania.

Popołudniowe spotkanie zakończyło się 
długimi rozmowami przy kawie, herbacie 
i słodkim poczęstunku. 

Współorganizatorem spotkania była Pani 
Anna Orłowska Kierownik OPS, która za-
pewniła catering.

Sobotnie spotkanie seniorów z Toma-
szem Stockingerem, aktorem, którego obec-
nie można oglądać w spektaklu „Intryga” 
w Teatrze Kamienica, a także nieprzerwanie 
od kilkunastu lat w telenoweli Klan, popro-
wadził Dyrektor CKiCz Tomasz Gęsikowski. 

Rozmowy na scenie dotyczyły głównie 
wspomnień z dawnych lat „gorącej sławy” 
aktora. Między innymi mówił on o swoich 
przygodach związanych z wszystkim znanym 
filmem „Znachor”, gdzie obok Jerzego Biń-
czyckiego i Anny Dymnej grał jedną z czo-
łowych postaci - miłym zaskoczeniem była 
obecność na spotkaniu Pani, która w 1982 
roku podczas nagrywania filmu była statyst-
ką na planie. Drugim wspominanym filmem, 
z którego artysta zaśpiewał jedną z piosenek, 
były „Lata dwudzieste… Lata trzydzieste…”. 
Na pożegnanie gość wykonał jeszcze kilka 
innych wspaniałych i ponadczasowych pio-
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Nowe ulice w gminie Serock

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Na Sesji Rady Miejskiej w Serocku, która 
odbyła się dnia 31 sierpnia 2016 r. radni pod-
jęli dwie uchwały w sprawie nadania nazw 
drogom na terenie gminy:

• drodze powszechnego korzystania zlo-
kalizowanej w obrębie Dosin gm. Serock 
nadano nazwę ul. Hortensji – Uchwała Nr 

236/XXIII/2016 z dnia 31.08.2016 r., opu-
blikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8779 
z dnia 12.10.2016 r., weszła w życie dnia 
27 października 2016 r.

• drodze wewnętrznej zlokalizowanej 
w obrębie Skubianka gm. Serock nada-
no nazwę ul. Morska - Uchwała Nr 237/

XXIII/2016 z dnia 31.08.2016 r., opubliko-
wana w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8780 z dnia 
12.10.2016 r., weszła w życie dnia 27 paź-
dziernika 2016 r.

Referat Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Nowy m.p.z.p. miasta Serock – obszar 
A1 obejmujący działki nr 42/3, 43/3 i 45/1 
w obrębie 03 miasta, uchwalony uchwa-
łą nr 235/XXIII/2016 Rady Miejskiej w 
Serocku z dnia 31 sierpnia 2016 r., który 
wchodzi w życie w dniu 27 października 

2016 roku, został opublikowany w dniu  
12 października 2016 r., w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckie-
go pod poz. 8778. Do dnia jego wejścia w 
życie obowiązuje nadal obecny miejscowy 
plan zagospodarowania (uchwała nr 109/

XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
31.08.2015 r.).

Plan jest dostępny na stronie inter-
netowej www.bip.serock.pl w zakładce - 
miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego.

Trwa remont ratusza

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Serock

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. 
zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Serocku 
nr 252/XXIV/2016 z dnia 29 września 2016 r. 
w sprawie sprzedaży działki nr 38/2 położo-
nej w obrębie 08 w Serocku,  Burmistrz Mia-
sta i Gminy Serock podaje do publicznej 
wiadomości wykaz działek stanowiących 
własność Miasta i Gmina Serock przezna-
czonych do sprzedaży.

Szczegółowe informacje poniżej:
- oznaczenie nieruchomości według 

księgi wieczystej oraz katastru nierucho-
mości:

• położenie działek - Serock obręb 08
•  numery działek i powierzchnia 

- dz. nr 38/2 o pow. 0,0533 ha

•  numer księgi wieczystej 
- WA1L/00014278/3

- opis nieruchomości: Działka jest nieza-
budowana, położona w Serocku przy ul Ni-
skiej w pobliżu Skweru Litewskiego, u pod-
nóża skarpy w drugiej linii zabudowy od 
rzeki Narew. Istnieje możliwość podłączenia 
energii elektrycznej, w zasięgu wodociąg i ga-
zociąg. 

- przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania: 1) zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego  działka położona jest na terenie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zabudowa budynkiem mieszkalnym jed-
norodzinnym 

- termin zagospodarowania nierucho-
mości: nie określa się terminu zagospodaro-
wania nieruchomości

- cena nieruchomości: 376.000 zł  brutto 

1. Wykaz wywiesza się na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock na okres 
21 dni od dnia 12.10.2016 r.  

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
mogą składać wnioski o ich nabycie  w terminie 6 tygo-
dni od dnia wywieszenia wykazu, tj. w terminie od dnia 
12.10.2016 r. do dnia 23.11.2016 r.

3. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w tygo-
dniku powiatowym To i Owo w dniu 12.10.2016 r. oraz 
na stronach internetowych Urzędu www.serock.pl oraz 
www.bip.serock.pl .

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Rozpoczęte zostały prace remontowe 
budynku ratusza w Serocku. Na początku 
października w wyniku postępowania o za-
mówienie publiczne, prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego podpisano 
umowę na to zadanie. Realizuje je Firma 
TOM-BUD, z siedzibą w Pułtusku. Za kwotę 

168.472,63 zł brutto wykona niezbędny re-
mont dachu, obróbek blacharskich, w tym 
wymiany rynien, wymiany uszkodzonej 
stolarki okiennej oraz odświeżenie elewacji 
budynku poprzez jej pomalowanie. Uzu-
pełnione oraz odświeżone zostaną również 
płyty na cokole wokół budynku. Prace pla-

nujemy zakończyć na początku grudnia 
br. Tym samym budynek Ratusza doczeka 
się pierwszego poważniejszego remontu 
 od czasu jego oddania do użytkowania tj. od 
czerwca 1997 roku. 

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

W dniu 20.10.2016 r. została podpisana 
umowa z firmą ESCO PROJEKT z siedzibą 
w Markach na zadanie pod nazwą: Popra-
wa efektywności energetycznej na terenie 
gminy Serock w miejscowościach: Mary-
nino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka 
oraz Zabłocie. W ramach tej umowy, do 
końca bieżącego roku Wykonawca doko-
na wymiany większości zużytych, energo-

chłonnych oraz zniszczonych opraw oświe-
tleniowych w ww. miejscowościach. W ich 
miejsce zostaną zamontowane oprawy le-
dowe o mniejszej mocy i większej spraw-
ności. Przy okazji modernizacji istniejące 
wysięgniki zostaną w zależności od ich 
stanu technicznego albo poddane renowa-
cji, albo wymienione na nowe. W sumie 
w ramach przedsięwzięcia zostanie doko-

nana wymiana 226 opraw. Wartość zada-
nia wynosi: 319.000 zł. Większość zadania 
planujemy sfinansować ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach pożyczki 
umarzalnej na modernizację oświetlenia 
elektrycznego. 

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Miasto i Gmina Serock (po raz pierwszy)
uczestniczyła w VII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Grunt na Medal”. Jest to konkurs 
organizowany od 2005 roku przez Polską 
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicz-
nych, we współpracy z Marszałkami Woje-
wództw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi 
Inwestora. Celem Konkursu było wyłonienie 
i promocja najlepszych terenów kompleksowo 
przygotowanych pod inwestycje produkcyjne, 
a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego 
napływu inwestycji zagranicznych do Polski.

Walka o medal rozgrywała się w dwóch 
etapach. W pierwszym przedstawicie-
le Centrum Obsługi Inwestora wyłonili 
grunty na podstawie nadesłanych przez 
samorządy informacji. Następnie półfina-
listów oceniali eksperci, m.in. w trakcie 
wizytacji wybranych terenów inwestycyj-
nych. Oferta naszej gminy, oceniona wy-
soko, została zakwalifikowana do II etapu 
konkursu. Mimo, iż oferta nie uzyskała 
statusu laureata na poziomie regionalnym, 
znalazła się wśród pięciu najlepszych ofert 

województwa mazowieckiego. Zostanie 
ona zamieszczona w bazie ofert inwesty-
cyjnych prowadzonej przez PAIiIZ i będzie 
aktywnie promowana wśród inwestorów 
zagranicznych zainteresowanych rozwo-
jem projektów inwestycyjnych w Polsce. 
Odniesienie takiego sukcesu w konkursie 
znacząco zwiększa szanse gminy na pozy-
skanie nowych inwestorów.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Grunt na medal

Referat Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa informuje, że zakończył się 
I etap prac polegających na „Usuwaniu 
i unieszkodliwianiu azbestu z terenu Mia-
sta i Gminy Serock w 2016 roku”. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyniósł 27.565,27 
zł. Zadanie zostanie sfinansowane w 85% ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, pozostałe zaś 25% pochodzić będzie 
z budżetu gminy. Demontaż i odbiór wyro-
bów zawierających azbest, zgodnie z zawartą 

umową realizowany był do 30 września br. 
przez firmę GREENLAND TECHNOLOGY 
Paweł Lewandowski.

W ramach zadania odebrane zosta-
łyi przekazane do unieszkodliwienia 75,5 
tony eternitu z 27 nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że trwają pra-
ce polegające na demontażu i odbiorze azbe-

I etap unieszkodliwiania azbestu zakończony

Budynek z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie
Z końcem września gmina Serock zło-

żyła wniosek o dotację z Banku Gospodar-
stwa Komunalnego na budowę budynku 
mieszkalnego, wielorodzinnego z miesz-
kaniami socjalnymi w Jadwisinie przy ul. 
Konwaliowej. 

Projekt budynku został skończony 
w sierpniu br. Zaraz po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę, złożony został wniosek o dotację 
w ramach rządowego programu finansowego 
wsparcia budownictwa socjalnego i komunal-
nego w celu zwiększenia zasobu lokali oraz 
pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb 
osób najuboższych.

W ramach przedsięwzięcia planuje-
my wybudować 14 lokali mieszkalnych, z 
czego 1 mieszkanie byłoby jednopokojo-
we, dwanaście mieszkań dwupokojowych 
oraz jedno trzypokojowe. Powierzchnia 
mieszkań od 17m² do 36 m². Średnia po-

wierzchnia większości mieszkań wynosi 
około 27 m². Wszystkie lokale byłyby wy-
posażone w piwnice lokatorskie. Wartość 
inwestycje szacowana jest na kwotę około 
2,5 mln. złotych. Wnioskowana kwota to 
835 tys. Uzyskane dofinansowanie pozwoli 

nam na realizację inwestycji w latach 2018-
2019. W przypadku jego braku będziemy 
się starali pozyskać inne źródła wsparcia 
realizacji projektu. 

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji
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stu w ramach kolejnego zadania pn. „Usu-
wanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie 
Miasta i Gminy Serock w 2016 roku – II etap”. 
Planowany koszt unieszkodliwienia został 
określony na kwotę 18.095,40 zł. W ramach 
prac planowane jest usunięcie następnych ok. 
60 ton azbestu.

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie 
złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane 
bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji, 
do składania wniosków na 2017 rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 
lub na stronie internetowej www.serock.

pl w zakładce ochrona środowiska - dla 
mieszkańca.  

Informacji udziela Referat Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel. 
/22/ 782-88-39 i 22 782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Miasto i Gmina Serock przygotowu-
je się do składania na początku 2017 roku 
zbiorczego wniosku o dotację do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
„Poprawa jakości powietrza na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego – ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń poprzez moderniza-
cję kotłowni”. Mieszkańcy, którzy wezmą 
udział w programie będą mieli szansę uzy-
skać bezzwrotną dotację na zakup pieca. 
Dofinansowaniu podlegać będzie  wymiana 
pieców lub palenisk węglowych na gazowe, 
olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie 
pieców gazowych, olejowych lub opalanych 
biomasą na źródło wyższej niż dotychczas 
sprawności wytwarzania ciepła (z wyłą-

czeniem montażu pieca na węgiel lub eko 
– groszek).

Program będzie realizowany jedynie 
w przypadku pozyskania przez gminę dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wszystkie osoby które planują w 2017 
roku wymienić piec i skorzystać z dofinan-
sowania na wymianę, prosimy o wypełnia-
nie i składanie deklaracji w Urzędzie Miasta 
i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock. 
Na deklaracje czekamy w dniach od 2 listopa-
da 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku.

Druki deklaracji dostępne są w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
– parter, pokój nr 11 oraz na stronie interne-
towej www.serock.pl

Wymiana pieców – projekt na 2017 rok 
– składajmy deklaracje

Każdy z nas może wpłynąć 
na poprawę losu zwierząt…

Projekt skierowany jest wyłącznie do 
właścicieli nieruchomości zamieszkałej ca-
łorocznie, nie obejmuje modernizacji źródeł 
ciepła na nieruchomościach wykorzystywa-
nych sezonowo (np. domków letniskowych). 
Ponadto beneficjentem programu mogą być 
wyłącznie osoby fizyczne – w miejscu reali-
zowanego zadania nie może być prowadzo-
na, jak również zarejestrowana działalność 
gospodarcza.

Informacje dotyczące programu można 
uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, parter, pokój nr 11 
lub pod numerem telefonu (22) 782 88 39 
i 22 782 88 40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Zima zbliża się nieuchronnie. Coraz 
niższe temperatury doskwierają nie tylko lu-
dziom, ale także i bezdomnym zwierzętom. 
Nie bądźmy obojętni na los tych zwierząt, bo 
tylko z naszą pomocą mogą przetrwać zimę. 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa organizuje zbiórkę karmy su-
chej i karmy w puszkach oraz czystych kocy, 
ręczników, kołder itp. Zbieramy nie tylko 
karmę dla psów, ale także dla kotów. Osoby 
i organizacje, które chciałyby się przyłączyć 
do akcji, zapraszamy do przynoszenia wspo-
mnianych artykułów do pokoju nr 11 na 
parterze Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, 
Rynek 21. Zebrane artykuły zostaną przeka-
zane do schroniska dla bezdomnych psów 
prowadzonego przez Fundację Przyjaciele 
Braci Mniejszych w Nowym Dworze oraz 
do osób, które na co dzień sprawują opiekę 
nad kotami wolno żyjącymi na terenie gmi-
ny Serock. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

30 września w Woli Smolanej odbyło się 
otwarcie placu zabaw. To ważne wydarzenie 
dla mieszkańców Woli Smolanej, dlatego 
przedsięwzięcie miało charakter uroczy-
sty. Sołtys wsi Jerzy Malinowski przywitał 
przybyłych gości. Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock Sylwester Sokolnicki przybliżył zgro-

madzonym szczegóły dotyczące inwesty-
cji i jej finansowania. Po przecięciu wstęgi 
i poświęceniu placu przez Księdza Andrzeja 
Marchlewskiego gospodarze zaprosili dzieci 
i młodzież do zabawy, a dorosłych do obej-
rzenia placu. Uroczystość uświetnił krótki 
występ zespołu SMS ze Skubianki.

Budowa placu zabaw była odpowiedzią 
na inicjatywę mieszkańców Woli Smolanej, 
sołtysa Jerzego Malinowskiego i Rady Sołec-
kiej. W ramach zadania wykonano również 
boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze 
sztucznej trawy, strefę do tenisa stołowe-
go, siłownię terenową, altanę służącą spo-

Otwarcie placu zabaw w Woli Smolanej

Na podstawie ostatniego protokołu kon-
troli (wykonanego we wrześniu 2016) z okreso-
wego przeglądu mola spacerowego - w zakresie 
oceny stanu technicznego wszystkich jego ele-
mentów - stwierdzono stan awaryjny zarówno 
desek podestu mola w zakresie uszkodzeń po-
włok malarskich, jak i zaawansowaną korozję 
biologiczną dźwigarów głównych.

W związku z powyższą oceną, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Serocku w dniu 7 paź-
dziernika 2016 roku rozpoczął generalny 
remont mola. Remont dotyczy stałej części 
mola – litera “T” – będzie podzielony na dwa 
etapy.

Pierwszy polega na demontażu drew-
nianego pomostu tj. dźwigarów głównych 
i belek poprzecznych wraz z barierkami. 
W kolejnym etapie planuje się wymianę czę-
ści drewnianej pomostu na elementy stalowe 
wraz z poziomym deskowaniem wykonanym 

z desek kompozytowych.  Powyższe prace 
wiążą się z koniecznością całkowitego za-
mknięcia obiektu.

Serockie molo stanowi miejsce rekre-
acyjne dla mieszkańców i turystów, wyko-
rzystywane jest jako ciąg spacerowy, miejsce 
organizacji imprez plenerowych oraz jako 

Trwa generalny remont mola w Serocku

przystań dla małych statków i łodzi. Jego stan 
techniczny musi więc zapewniać bezpieczeń-
stwo użytkowników. Remont stałej części 
mola powinien zakończyć się przed sezonem 
zimowym.

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Serocku
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tkaniom sołeckim oraz oświetlenie boiska 
sportowego. Cały teren został ogrodzony, 
a w rejonie boiska wykonano piłkochwyty. 
Ponadto wykonano nasadzenia zieleni i dla 
potrzeb jej utrzymania wybudowane zosta-

ło przyłącze wodociągowe do placu zabaw 
wraz z ujęciem wody.

Koszt zadania wyniósł 355.849,60 zł. 
i pokryty był z budżetu gminy.  Wykonawcą 
była firma: Novum Wyposażenie Placów Za-

baw Sławomir Chmieliński z siedzibą w miej-
scowości Grom. Mamy nadzieję, że plac za-
baw i zaplecze sportowe będą miejscem do 
dobrej zabawy, aktywności fizycznej i rozwi-
jania talentów sportowych.

Serock topowym kurortem na Mazowszu!

Do ostatnich godzin trwała walka o zwycięstwo w sondzie, zorganizowanej przez Polską Organizację Turystyczną, TOP 5 miejscowości 
kurortów i letnisk w województwie mazowieckim. Ostatecznie zwycięzcą okazał się Serock wyprzedając Konstancin-Jeziorną i Kozienice. 

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na Serock!
źródło: http://www.polska.travel/pl/

fot. Paweł Kozarzewski

Pomagamy uruchomić samochód

Otwarcie Klubu Aktywności Społecznej

Informujemy, że od dnia 20 października 2016 roku, Straż Miejska w Serocku 
posiada na wyposażeniu urządzenie rozruchowe POWER PACK „BULLY”. Zasilacz 
ten jest urządzeniem do awaryjnego rozruchu i może być używany do pojazdów oso-
bowych, vanów, a także ciężarówek. Może być wykorzystany jako źródło bezpośred-
niego prądu dla większości obciążeń 12V za pomocą wtyku zapalniczki. Urządzenie 
pozwala na tzw. jednym naładowaniu uruchomić do 10 pojazdów. Dystrybutor za-
pewnił o skuteczności urządzenia i stwierdził, że cieszy się dużym uznaniem wśród 
osób świadczących usługi, tzw. pomocy drogowej.

Urządzenie zostało zakupione w celu pomocy kierującym w awaryjnym rozru-
chu pojazdów. Jeżeli w samochodzie jest rozładowany akumulator lub niskie tem-
peratury nie pozwalają na właściwe uruchomienie silnika prosimy zadzwonić pod 
podane numery telefonów:

stacjonarny 22 782 – 72 – 92
komórkowy 603 – 873 – 290
alarmowy 986
Usługa zostanie przez funkcjonariuszy wykonana BEZPŁATNIE.

Komendant Straży Miejskiej w Serocku - Cezary Tudek

Bezpłatne programy zdrowotne
Przypominamy, że w trosce o zdrowie 

mieszkańców Miasta i Gminy Serock pod-
jęto decyzję o kontynuowaniu finansowania 
profilaktycznych programów zdrowotnych: 
szczepień ochronnych przeciw pneumoko-
kom dla dzieci od ukończonego drugiego 
roku życia (24 miesiąc życia) do pięciu lat 
(59 miesiąc życia) oraz szczepień ochronnych 

przeciw grypie dla osób z grypy szczególnego 
ryzyka – osób powyżej 55 roku życia. 

Świadczenia wykonywane są przez Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Serocku, ul. A.A. Kędzierskich, 05-140 Se-
rock. 

Termin realizacji szczepień: do 31 grud-
nia 2016r. 

O zakwalifikowaniu się do udzielenia 
świadczeń w ramach ww. programów zdro-
wotnych decydować będzie kolejność zgło-
szeń. Wobec powyższego prosimy o kon-
taktowanie się z Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Serocku. 

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych 
programów zdrowotnych.

Dnia 22 października 2016 r.  miało miej-
sce uroczyste otwarcie Klubu Aktywności 
Społecznej w Serocku przy ul. Kościuszki 8a.  
Klub powstał w lokalu, w którym wcześniej 
swoją siedzibę miała Biblioteka Publiczna. 
W obecności Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Sylwestra Sokolnickiego, Zastępcy 
Burmistrza Józefa Zająca i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Artura Borkowskiego uroczy-
stego  przecięcia wstęgi dokonali przedstawi-

ciele organizacji i stowarzyszeń  działających 
na terenie miasta i gminy Serock. Poświęce-
nia obiektu dokonał ksiądz Dariusz Rojek.

Klub powstał  na potrzeby organizacji 
i stowarzyszeń działających na terenie naszej 
gminy, gdzie będą mogły  odbywać się  spo-
tkania w ramach ich działalności statutowej.  

Administratorem Klubu Aktywności 
Społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Serocku. Przedstawiciele stowarzy-

szeń, którzy  będą zamierzali zarezerwo-
wać salę  proszeni są o kontakt mailowy 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Seroc-
ku - ops.serock@vp.pl - z podaniem propo-
nowanego terminu rezerwacji.

Mamy nadzieję, że powstanie Klubu Ak-
tywności Społecznej przyczyni się do rozwoju 
działalności stowarzyszeń na terenie gminy. 

Anna Orłowska
Kierownik OPS
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Oświata w liczbach
W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny w szkołach podstawowych i gimnazjach realizuje 1524 uczniów tj. prawie o 4% mniej niż 

w roku szkolnym 2015/2016. Wpływ na to ma przede wszystkim zmiana wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. 
W tym roku szkolnym 23,4% dzieci 6-letnich podjęło naukę w szkole, pozostałe dzieci kontynuują wychowanie przedszkolne.
Liczbę oddziałów i uczniów w poszczególnych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Serock w roku szkolnym 2016/2017 

przedstawia poniższa tabela:

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Lp. Nazwa przedszkola/szkoły Liczba 
oddziałów Liczba uczniów/razem

W tym:

Liczba oddziałów kl. I Liczba uczniów  klas I

1. Szkoła Podstawowa  w Serocku

Oddział przedszkolny

18

3

417
      /492
75

2

-

33

-

2. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

Oddział przedszkolny

10

1

198
      /220
22

1

-

23

-
3. Zespół Szkół w Zegrzu

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Oddział przedszkolny

8
6
1

176
130/331
25

1
2
-

19
45
-

4. Zespół Szkolno- Przedszkolny 
w Woli Kiełpińskiej
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Oddział przedszkolny

13
6
3

277
127/479
75

2
2
-

39
40
-

5. Gimnazjum w Serocku 8 199 3 72

6. Przedszkole w Serocku 7 170 - -

7. Przedszkole w Zegrzu 4 98 - -

OGÓŁEM 88 1989 w tym:
1068 ucz. - szkół podst.
  456 ucz. - gimnazjów
  465 wych.-  przedszkoli

13 w tym:
  6 oddz. sp
  7 oddz. gim

271 w tym:
114 ucz. sp,
157 ucz. I kl. gimazjów

Inauguracja roku akademickiego 
w Serockiej Akademii Seniora

28 września 2016 r. ruszył kolejny semestr Serockiej Akademii Seniora. Uroczystości inauguracyjne odbyły się w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Serocku, a uczestniczyli w nich obok serockich seniorów panowie Sylwester Sokolnicki Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Józef Zając 
Zastępca Burmistrza oraz wielu znamienitych gości. Pani Mirosława Sujkowska Prezes Serockiej Akademii Seniora witając wszystkich ze-
branych zaprosiła do odśpiewania Hymnu Serockich Seniorów, do którego słowa i muzykę napisała Pani Lucyna Dąbrowska. Następnie dr 
Sławomir Jakubczak, wygłosił pierwszy w tym roku akademickim, wykład na temat początków Serocka.

Serocka Akademia Seniora

Ślubowanie i pasowanie na ucznia 

13 października 2016 roku w Szkole Pod-
stawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwi-
sinie, odbyła się ważna dla pierwszoklasistów 
uroczystość „ŚLUBOWANIA I PASOWANIA 
NA UCZNIA”. W tej ważnej chwili towarzy-
szyli im rodzice, dziadkowie, dyrekcja szkoły 
oraz wychowawcy i uczniowie klas 0-III. Uro-

czystość prowadziła wychowawczyni – Anna 
Błaszczyk.

Uczniowie klasy I zgodnie stwierdzili, że 
pożegnali zabawki, przedszkole i pragną być 
włączeni do grona społeczności szkolnej. De-
klamowali wiersze o przyborach szkolnych, 
nowych podręcznikach, o tym jacy są i cze-
go się nauczyli. Śpiewali piosenki o urokach 
uczniowskiego życia i tropieniu wiedzy… 
o tym, że szkoła lubić się da.

Z powagą ślubowali przed szkolnym 
sztandarem, że będą wzorowymi uczniami, 
dobrymi kolegami, że zawsze godnie będą 
reprezentować imię szkoły. Pasowania na 
ucznia dokonała pani dyrektor Maria Jacak. 
Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści 
otrzymali dyplomy, upominki od swoich kole-
gów oraz życzenia od pani dyrektor i nauczy-

cieli. Po wspólnym zdjęciu uczniowie przed 
budynkiem szkolnym posadzili „krzaczka 
pierwszaczka”, którego sadzenie, już przed kil-
kunastu laty weszło do szkolnej  tradycji.

To był niezwykle ważny dzień dla 
uczniów klasy pierwszej, ich rodziców oraz 
wychowawczyni. Po uroczystości wszyscy 
spędzili razem czas na słodkim poczęstunku.

Anna Błaszczyk

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Bur-

mistrz Miasta i Gminy Serock przyznał na-
grody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno 
-wychowawczej, rozwijanie zainteresowań 
uczniów oraz działalność społeczną następu-
jącym dyrektorom i nauczycielom:

- Pani Krystynie Affek – dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Serocku,

- Pani Małgorzacie Szczerbie – dyrektoro-
wi Gimnazjum w Serocku,

- Pani Małgorzacie Kolon – dyrektorowi 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli 
Kiełpińskiej,

- Pani Barbarze Tomczak – dyrektorowi 
Samorządowego Przedszkola w Serocku,

- Pani Renacie Adamowskiej – nauczy-
cielce Samorządowego Przedszkola w Se-
rocku,

- Pani Annie Błaszczyk – nauczycielce 
Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,

- Pani Krystynie Leleń – nauczycielce 
Szkoły Podstawowej w Serocku,

- Pani Monice Misiura – nauczycielce Ze-
społu Szkół w Zegrzu,

- Pani Annie Oleszko – nauczycielce Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy oraz życzymy, aby wykonywanie 
tego pięknego zawodu było źródłem satysfak-
cji oraz społecznego uznania.
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SEROCKI 
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Odcinek 56 - SEROCK

Sławni i zasłużeni w historii Serocka
W historii miasta zapisały się różne osoby, urodzone lub w nim działające, aktywne na różnych polach życia publicznego.
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Listę zaczynają władcy z dynastii piastowskiej. Król 
Bolesław Śmiały, któremu miasto zawdzięcza pierwszą 
pisemną wzmiankę źródłową, książę mazowiecki Ja-

Zdjęcie protretowe Tomasza Chmielinskiego 
1933 r.

Witold Marczewski Josef Lewinstein Rodzina Szaniawskich na schodach dworku w Zegrzynku Zakończenie roku szkolnego w 1927 r. 
 (ks. Franciszek Kuligowski, Adam Jorkun i Dłowacki)

Kazimierz Malachowski

Marian Duryasz dywizjon 302

Portret Kazimierza Krasinskiego 
(w zbiorach Muzeum Narodoowego w Warszawie)

Helena i Szymon Syrkusowie

generał Józef Niemojewski

Artur Maciejewski 
w czasach nauki w gimnazjum

nusz I Starszy, który nadał  prawo miejskie chełmińskie  
oraz ostatni książęta mazowieccy Janusz i Stanisław, 
którzy ufundowali murowany kościół. Z dynastii ja-

giellońskiej, w historię Serocka zapisał się również król 
Zygmunt August, który potwierdził miastu przywileje 
swoich poprzedników. 

Ważnymi postaciami w dziejach Serocka byli du-
chowni: ks. Wojciech Popielski proboszcz serockiej parafii, 
podkanclerzy ostatnich książąt mazowieckich, ks. proboszcz 
Hieronim Kwasieborski, ks. Franciszek Sobalski administra-
tor serockiej parafii, podróżnik i misjonarz oraz ks. Kazi-
mierz Weloński przyszły przeor paulinów w Częstochowie. 
Ważną rolę w dziejach serockiej parafii odegrali również jej 
znakomici proboszczowie: ks. Jan Milewski, ks. Franciszek 
Kuligowski i ks. Marian Batogowski. W Karolinie urodzili 
się księża Archutowscy: błogosławiony męczennik Roman 
i jego brat Józef prof. teologii w UJ. Pochowany został tu 
ks. Józefat Szczygielski, wyznaczony na administratora 
archidiecezji warszawskiej przez abp Felińskiego, sam też 
zesłaniec. Społeczność żydowską reprezentowali – rabin 
serocki Josef Lewinstein i jego uczeń urodzony w Serocku 
rabin Londynu Jakub Cymerman oraz cadyk Aaron Katzen-
lenbogen. Spośród Ewangelików na kartach z historii Seroc-
ka zapisał się urodzony tu w 1809 r. pastor Edward Lembke, 
działający w Kielcach, Łodzi i Bełchatowie. 

Serock był również domem dla wielu wybitnych 
przedstawicieli świata kultury i sztuki. W pobliskim 
Zegrzynku mieszkał znakomity dramatopisarz Jerzy 

Cesarzowi Napoleonowi miasto zawdzięcza budowę 
twierdzy, która odegrała istotną rolę w wojnie z Rosją w 1807 r. 
i z Austrią w 1809 r. Twierdzę budowali m.in. późniejsi gene-
rałowie Jan Maletski i Klemens Kołaczkowski. Z tego okresu 
pochodzą również bohaterowie wojen napoleońskich  - komen-
danci twierdzy - generał Józef Niemojewski, płk Józef Neyman 
i płk Hilary Krasiński. Stacjonowali tu m.in. generałowie Józef 
Zajączek i Kazimierz Małachowski. W Serocku urodził się płk 
Maciej Chojnacki, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, wo-
jen napoleońskich i Powstania Listopadowego, a z pobliskiego 
Zegrza pochodził płk Józef Wawrzyniec Krasiński i bracia Pasz-
kowiczowie. W sąsiedniej Wierzbicy urodził się wybitny inżynier 
i członek władz Powstania Styczniowego Witold Marczewski. 
Serocczanami byli: jeden z najdłużej żyjących weteranów Po-
wstania Styczniowego Tomasz Chmieliński i jeden z żołnierzy 
wyklętych Artur Maciejewski.

Z Serockiem związani byli również wojskowi lekarze 
- gen. Stefan Hubicki (Minister Pracy i Opieki Społecznej 
w rządzie Aleksandra Prystora) i płk Klemens Gerner oraz 
lotnicy -  płk Marian Duryasz, ppłk Czesław Wrzesień i kpt 
Janusz Kędzierski - uczestnicy wojny w 1929 r. i późniejszej 
Bitwy o Anglię.  

Szaniawski, a z Serocka pochodził poeta, powieściopi-
sarz i librecista Włodzimierz Wolski. W Serocku urodzili 
się: Karol Tchorek - rzeźbiarz, prof. Henryk Wilkowski 
- malarz i rzeźbiarz oraz Jehoszua Grosbard – malarz.  
Działali i tworzyli tutaj tacy malarze jak: Apoloniusz 
Kędzierski, Pablo Picasso i Marian Zarembski oraz ar-
chitekci: Józef Pius Dziekoński, Julian Lisiecki, Kazimierz 
Skórewicz oraz Helena i Szymon Syrkusowie. 

Ostatnią grupę osób zasłużonych dla Serocka sta-
nowią ludzie, którzy poświęcili się dla budowania dobra 
społecznego w jego lokalnym wymiarze: Józef Jasiobędzki 
- długoletni burmistrz, dr Antoni Kędzierski, Adam Jorkun 
i Franciszek Sokolnicki - długoletni kierownicy szkoły, lekarz 
dr Konrad Bock, Józef Nodzykowski - burmistrz i poseł na 
Sejm, Stanisław Głowacki - radny i członek zarządu miej-
skiego, ziemianie - Zygmunt Szaniawski z Zegrzynka, Karol 
Dłużewski z Pobyłkowa i Stanisław Skarzyński z Popowa 
oraz działacze harcerscy - Wojciech Dłużewski i Konrad 
Zembrzuski.

W Woli Kiełpińskiej pochowany został Witold Zglenicki 
inżynier, odkrywca złóż ropy naftowej na Kaukazie.

Sławomir Jakubczak
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Policjanci z Centrum Szkolenia Policji 
w serockim przedszkolu

Przedszkolaki z Samorządowego Przed-
szkola im. Krasnala Hałabały w Serocku  
gościły policjantki i policjantów z Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie. Funkcjona-
riusze profesjonalnie przekazali treści edu-
kacyjne kształtujące u dzieci dbałość o bez-
pieczeństwo na drodze oraz zapoznali dzieci 
z trudną i specyficzną pracą policjanta.

Przedszkolaki obejrzały prezentację 
nt. bezpieczeństwa na drodze i właściwego 
zachowania się podczas kontaktu z psem. 
Poznały również mundur i wyposażenie 
funkcjonariusza policji, a także miały moż-
liwość zobaczenia pojazdów policyjnych: 

łów dźwiękowych pojazdów, przymierzyć 
czapkę policjanta i zadać najbardziej nur-
tujące je pytania.

Na zakończenie wszystkie przedszko-
laki otrzymały od policjantów edukacyjne 
kolorowanki z treściami edukacyjnymi pt. 
„Bezpieczny przedszkolak”, zakładki do 
książek z numerami alarmowymi oraz za-
wieszki do samochodu. Policjantom i poli-
cjantkom, którzy nas odwiedzili życzymy 
radosnych dni i sukcesów w pracy zawo-
dowej.

Emilia Grzegorczyk 
- Samorządowe Przedszkole w Serocku

motocykla, radiowozu i pojazdu edukacyj-
nego. Dzieci mogły wsiąść do radiowozu, 
posiedzieć na motocyklu, posłuchać sygna-

Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie dla klas VI
W dniu 12. października 2016 r. w ramach 

realizacji Rządowego programu wspomagania 
organów prowadzących w zapewnieniu bez-
piecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w szkołach – Bezpieczna+, w Szkole Podstawo-
wej w Jadwisinie odbyło się szkolenie dotyczące 
Pierwszej Pomocy, dla uczniów klas VI A i VI B.

Miało ono na celu nauczenie młodzieży 
podstawowych, samodzielnych i świadomych 
zachowań w sytuacjach, w których są świad-
kami zagrożenia zdrowia lub życia drugiego 
człowieka. 

Zajęcia prowadzone były w dwóch czę-
ściach:

1. teoretycznej z wykorzystaniem prezen-
tacji multimedialnej

2. praktycznej prowadzonej przez tre-
nerów (ratowników) przy użyciu fantomów, 
defibrylatorów, środków opatrunkowych, ap-
teczek i innych.

Dzięki szkoleniu uczniowie mogą:
- ocenić stopień bezpieczeństwa swojego 

i innych na miejscu wypadku
- sprawdzić przytomność poszkodo-

wanego i ułożyć go w pozycji bezpiecznej 
(bocznej)

- wykonać Resuscytację Krążeniowo-Od-
dechową (RKO)

- wezwać pogotowie ratunkowe
- ograniczyć skutki obrażeń – opatrywać 

rany i oparzenia, powstrzymać krwawienia, 
posługiwać się trójkątną chustą, podjąć od-
powiednie czynności w przypadku złamań

- odpowiednio wykorzystać zawartość 
apteczki.

Aniela Kowalska

21 października br. odbyła się premiera najnowszego spektaklu Grupy Teatralnej REMIZA - "Don Juan", spod pióra Moliera. Przedstawie-
nie wyreżyserowała i opracowała wizualnie Anna Kutkowska. Nagranie powyższego spektaklu zostało już przesłane do Teatru Polskiego i do 
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Teraz pozostaje czekać na werdykt jury dopuszczającego do kolejnego etapu Festiwalu Teatrów Mło-
dzieżowych z całego Mazowsza, którego tegoroczne hasło brzmi: "Molier - śmiech i łzy".

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się jubileuszem 600-lecia nadania praw 

miejskich Serockowi i towarzyszącym mu akcjom promocyjnym poszu-
kujemy fotografii dawnego Serocka i jego mieszkańców oraz różnego 
rodzaju dokumentów, starych gazet, itp., których kopie będziemy mogli 
wykorzystać w powstającej izbie pamięci oraz publikacjach serockich.

Chętnie spotkamy się również z osobami, które pamiętają dawne 
dzieje miasta, nagramy i spiszemy ich wspomnienia. Mając świado-

mość, jak cenną pamiątką są fotografie i pamiątki informujemy, że nie 
chcemy pozyskiwać ich oryginałów, a jedynie zrobić im skany, proszę 
się więc nie martwić, że je Państwo stracicie. Każda osoba, która włą-
czy się w akcję otrzyma od nas niespodziankę. 

Serdecznie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 782-88-43, 
a.wozniakowska@serock.pl lub promocja@serock.pl pokój 12 UMiG 
Serock.

Referat Komunikacji Społecznej

Gadżety za zdjęcia dawnego Serocka

Wszyscy czytają Sienkiewicza

REMIZA bierze udział 
w Festiwalu Teatrów Młodzieżowych 

22 września w Warszawie odbył się ogólnopolski konkurs "Wszyscy czytają Sienkiewicza" 
na okoliczność roku sienkiewiczowskiego. Gustaw Klyszcz, uczeń klasy pierwszej serockiego 
Gimnazjum zajął w nim II miejsce. Był najmłodszym uczestnikiem konkursu, a zgłoszony zo-
stał przez Panią Elżbietę Galuhn, nauczyciela języka polskiego. 7 października miała miejsce 
Gala Finałowa z pięknym czytaniem w tle, w której Gustaw oczywiście wziął udział, prezentu-
jąc fragment "Krzyżaków". Serdecznie gratulujemy sukcesu!
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W dniu 11 października 2016r., w Woli 
Kiełpińskiej, już po raz dziewiąty odbył się 
konkurs kulinarny o zasięgu powiatowym 
"Najlepsza Potrawa Tradycyjna".

Celem konkursu jest kultywowanie i upo-
wszechnianie tradycji kulinarnych regionu 
Mazowsza oraz popularyzacja tradycyjnych 
potraw i produktów wśród mieszkańców Ma-
zowsza i innych regionów.

Z każdym rokiem konkurs cieszy się co-
raz większą popularnością. Zwiększa się ilość 
jego uczestników i wyraźnie zauważalny jest 
rosnący udział panów.

Konkursowej, smakowitej rywalizacji 
towarzyszyli zaproszeni goście: Krzysztof 
Zaniewski – przedstawiciel Urzędu Mar-
szałkowskiego "Departament Rolnictwa 
i Modernizacji Terenów Wiejskich", Andrzej 
Kołodziejski – w zastępstwie Dyrektora Od-
działu Terenowego Agencji Rynku Rolnego, 
Krzysztof Lech - Dyrektor Mazowieckiego 
Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne, 
Anna Siewierska przedstawicielka Mazowiec-

kiego Doradztwa Rolniczego w Warszawie, 
Agnieszka Sipika – w zastępstwie Kierowni-
ka Powiatowego Oddziału KRUS w Nowym 
Dworze Mazowieckim, Anna Gajewska - 
członek Zarządu Rady Powiatu Legionow-
skiego, Robert Wróbel - Starosta Powiatu 
Legionowskiego, Alicja Zakrzewska – Kie-
rownik Terenowego Zespołu Doradczego 
w Legionowie, Albert Jaworski - Kierownik 
Terenowego Zespołu Doradczego w Pomie-
chówku, Artur Borkowski Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Serocku, radni Rady Miej-
skiej w Serocku, Józef Zając –Zastępca Bur-
mistrza Miasta i Gminy Serock, Anna Kamo-
la - Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w UMiG Serock, Marian Mali-
nowski – Prezes OSP Wola Kiełpińska, pani 
Justyna Matuszewska, pan Józef Zaremba, 
Roman Wiśniewski - Prezes Fundacji Nova, 
Wanda Wilczyńska - koordynator gastrono-
mi, cukiernik z Centrum Szkoleniowo-Kon-
ferencyjnego w Jachrance, Ernest Gajownik 
przedstawiciel Hotelu NARVIL

W tegorocznym konkursie brało udział 
69 uczestników z terenu Powiatu Legionow-
skiego, którzy przygotowali 79 potraw w czte-
rech kategoriach:

1. Potrawy jarskie i półmięsne
2. Wyroby i potrawy mięsne
3. Ciasta i chleby
4. Napoje
Wybór laureatów był niezwykle trudny, 

bowiem wszystkie przygotowane na konkurs 
potrawy oraz napoje były pyszne i pięknie za-
prezentowane.  

Wyniki konkursu na naszej stronie www.
serock.pl

Najlepsza Potrawa Tradycyjna 
- IX edycja konkursu w Woli Kiełpińskiej

Dyniowe święto w Stanisławowie odbyło 
się tradycyjnie w pierwszą sobotę paździer-
nika. Licznie przybyłych gości witała orga-
nizatorka tego wydarzenia pani sołtys Anna 
Romanowska w towarzystwie zastępcy bur-
mistrza Józefa Zająca, księdza Andrzeja Mar-
chlewskiego oraz Prezesa OSP w Stanisławo-
wie Mariusza Pielacha.

Wspaniałe okazy dyń, dyniowe rzeź-
by oraz kuszące potrawy i ciasta czekały na 
ocenę 4 komisji wybranych spośród gości. 
W czasie prac tych komisji odbywały się kon-
kursy sprawnościowe dla dzieci - oczywiście 
z wykorzystaniem dyń. Ich zwycięzcy zosta-
li nagrodzeni przez panią Annę zabawkami, 
balonikami i słodyczami.  Drużyny dorosłych 
przedstawicieli sołectw  z gminy Serock, wal-

Święto dyni w Stanisławowie

Serockowi praw miejskich i zachęcała do 
udziału w  zaplanowanym już na przyszły rok 
konkursie na Dynię 600-lecia oraz trwającej 
od wiosny akcji Drzewo 600-lecia. Tymcza-
sem zebrani na dyniowej imprezie mieszkań-
cy Stanisławowa i goście degustowali prze-
pyszne zupy, zapiekanki, potrawki, kluseczki 
i ciasta przygotowane z dyń.

Na zakończenie spotkania w Stanisławo-
wie wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym 
w dyniowych konkursach zostały wręczone 
prezenty. Wyniki tej rywalizacji podajemy 
poniżej.

Dziękujemy pani sołtys i wszystkim oso-
bom zaangażowanym w realizację wspaniałej 
jesiennej imprezy.

Redakcja

czących o "puchar jesieni", obok dyń wyko-
rzystywały dodatkowo strażackie buty, które 
fruwały wyjątkowo daleko.

W oczekiwaniu na wyniki dyniowych 
konkursów pani sołtys przypomniała o przy-
szłorocznych obchodach 600-lecia nadania 
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Święto Wojsk Łączności i Informatyki w Centrum

17 października br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki.
W obchodach uczestniczył Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności generał brygady rezerwy Edmund 

Smakulski, byli komendanci zegrzyńskich ośrodków oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej CSŁiI. Zabierając głos Komendant 
Centrum płk dr Ireneusz Fura podkreślił znaczenie Centrum w szkoleniu kadr łączności i informatyki oraz jego rozwój, szczególnie w ostat-
nim czasie w zakresie zmian organizacyjnych oraz rozpoczęcia szkolenia nowych kursów. Na zakończenie swojego przemówienia podziękował 
żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej zegrzyńskiego ośrodka za duże zaangażowanie w służbie dla Centrum i SZ RP, życząc im 
także wszystkiego najlepszego. Uroczystość była również okazją do wręczenia medali resortowych oraz  listów gratulacyjnych.

Obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki w Centrum zakończyły się  pieśnią reprezentacyjną WP.
Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

Recital Katarzyny Żak
Chłodny niedzielny wieczór można było 

umilić sobie podczas recitalu. Tym razem, 
Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku zaprosił Katarzynę Żak, uta-
lentowaną i charyzmatyczną aktorkę zna-
ną wszystkim z popularnego serialu Ran-
czo, gdzie gra „Solejukową”, żonę, matkę 
siedmiorga dzieci, kobietę o zdolnościach 
przedsiębiorczych i lingwistycznych. Tę uta-
lentowaną artystkę aktualnie można obej-
rzeć w spektaklu pt. „Ostra jazda” w teatrze 
Komedia oraz w  teatrach Capitol i Atelier 
w odsłonie recitalowej.

Katarzyna Żak zaprezentowała niezwy-
kły koncert muzyczny – recital, który przyjął 
luźną formę kulturalnego spotkania. Między 
piosenkami opowiadała o swoim życiu i ro-
dzinie, przytoczyła również zabawne anegdo-
ty z planu serialowego i cytując „Solejukową” 
przybliżyła historię jej telewizyjnej kariery. 

Podczas recitalu artystka zaprezentowa-
ła m.in. utwory ze swojej ostatniej solowej 
płyty „Bardzo przyjemnie jest żyć”, do której 
teksty napisały same wybitne postacie pol-
skiej sceny muzycznej, jak Magda Czapińska, 
Artur Andrus, Wojciech Młynarski, Andrzej 

Wędrówka Szlakiem Piastowskim za nami. 
Szlak Piastowski liczy trzysta kilometrów i obej-
muje obszar między Inowrocławiem a Pozna-
niem. My wybraliśmy krótszą, szkolną wersję 
tej historycznej trasy. Celem naszej wyprawy 

Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku 
do Gniezna – grodu św. Wojciecha

było Gniezno – kolebka państwowości, pierw-
sza stolica Polski i miejsce koronacji królów 
Polski. W gotyckiej Katedrze NMP widzie-
liśmy m.in. srebrną trumnę z relikwiami św. 
Wojciecha – patrona Serocka oraz kopię Drzwi 
Gnieźnieńskich, najsłynniejszego zabytku epo-
ki romańskiej, na których przedstawiono histo-
rię życia świętego. Mieliśmy szczęście, bo przez 
cały czas towarzyszył nam niezwykle chary-
zmatyczny przewodnik, który z pasją i zaanga-
żowaniem oprowadził nas uliczkami Gniezna, 
abyśmy poczuli się jak poddani podążający na 
miejsce koronacji Bolesława Chrobrego i jego 
czterech następców. Kolejnymi atrakcjami były 
wystawa i spektakl multimedialny w Muzeum 
Początków Państwa Polskiego. 

Na trasie naszej wędrówki nie mogło 
zabraknąć najbardziej znanego w Europie 
Środkowej rezerwatu archeologicznego. 
„Polskie Pompeje” – jak nazywany jest Bi-

skupin, to ośrodek kultury łużyckiej sprzed 
ponad 2700 lat. Tuż przed biskupińską osadą 
mijaliśmy Wenecję i ruiny zamku „Diabła 
Weneckiego” oraz Kruszwicę znaną z legen-
dy o królu Popielu.

Zmęczeni, ale zadowoleni, że dotarliśmy do 
miejsc, w których narodziła się nasza narodowa 
tożsamość, zakończyliśmy podróż na serockim 
rynku, na rynku naszej małej Ojczyzny.

E. Borkowska, M. Gańska - Niemczyk
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Mistrzostwa Polski w wędkarstwie spinningowym

W dniach 13.10.2016 r. – 16.10.2016 r. odbywały się Mistrzostwa Polski w wędkarstwie spinningowym seniorów i juniorów, organizowane 
przez Okręg Mazowiecki PZW. Uroczyste otwarcie, a także zakończenie zawodów miało miejsce na serockim rynku.

Na pierwsze zajęcia plastyczne dla doro-
słych przybyły podekscytowane panie, które 
zastanawiały co się na nich wydarzy i czy spro-
stają zadaniom artystycznym. Do tej pory każ-
da z uczestniczek rysowała lub malowała jedy-
nie w wolnej chwili, w swoim notesie, po czym 
chowała prace głęboko do szuflady. Na szczęście 
wszystkie obawy już w pierwszych chwilach 
spotkania rozwiała Pani Paulina Nowaczyk 
– Pisarska – instruktorka zajęć plastycznych 
w naszym Centrum. Wspólnie ustalono formę 

zajęć, w których poza artystycznym tworzeniem 
dzieł sztuki będzie istniała możliwość wypicia 
kawy, bądź herbaty, a przy tym rozmowy, jak 
w dawnej krakowskiej bohemie. 

Na pierwszym spotkaniu podejmowano 
wyzwanie namalowania martwej natury, któ-
rą wykonywano w trzech etapach. Pierwszy to 
szkic ołówkiem lub węglem. Następne z uży-
ciem ekspresyjnych kolorów, pastelą i farbą 
akrylową. Z pewnością ćwiczenia te miały 
służyć poznaniu i sprawdzeniu jak każda z pań 

radzi sobie z daną formą plastyczną i dobiera-
niem kolorów. Oczywiście Pani Paulina służy-
ła potrzebującym radą, a każda praca zyskiwa-
ła uznanie wśród uczestniczek. Zajęcia odbyły 
się w przyjaznej i twórczej atmosferze. Wyniki 
mówią same za siebie. Radość i zadowolenie 
uczestniczek z zajęć również.

Zapraszamy na kolejne chwile relaksu 
podczas tworzenia na warsztatach plastycz-
nych 19 listopada.

CKiCz w Serocku

Warsztaty plastyczne

Wieczór w teatrze
W minioną niedzielę Dyrektor Centrum 

Kultury i Czytelnictwa Tomasz Gęsikowski 
zainaugurował kolejny sezon spotkań z cyklu 
„Wieczór w Teatrze”. W odnowionej i klima-
tyzowanej sali widowiskowej licznie zebrana 
publiczność miała okazję obejrzeć spektakl 
pt. „Supermenka” w reżyserii Jerzego Gudej-
ki. W rolę głównej bohaterki wcieliła się Jowi-
ta Budnik. Znakomita aktorka znana z „Placu 

Zbawiciela”, „Nikifora”, „Jeziorka”, „Papuszy”, 
„Na dobre i na złe” oraz „M jak miłość”, na-
gradzana za główne role Złotymi Lwami i Or-
łem – Polską Nagrodą Filmową.

Przedstawienie było opowieścią o życiu 
współczesnej Polki, szczęśliwej żony i matki 
dwóch córek. Kobiety wykształconej, zabiega-
nej, wciągniętej w wir pracy, dzięki czemu ze 
swobodą korzystającej z luksusowego życia. 
Jednak, z dnia na dzień bohaterka traci pra-
cę i musi zmagać się z trudami wywołanymi 
przez nową sytuację. Godne podziwu jest to 
jak, aktorka z niebywałą lekkością wcieliła się 
w rolę i zaprezentowała trudny monodram. 
Zabawny i lekko satyryczny monolog wpra-
wiał widzów w skrajne odczucia, raz był to 
głośny śmiech, raz chwila zadumy. Motywo-

wał do zastanowienia, a może nawet do prze-
wartościowania swojego życia. Długie brawa 
były podziękowaniem za spektakl. Z pewno-
ścią, była to rewelacyjna propozycja na wie-
czorny relaks z kulturą.

Podczas przerwy spektaklu istniała moż-
liwość skosztowania kawy bądź herbaty ser-
wowanej przez restaurację Złoty Lin.

CKiCz w Serocku

Drzewo 600-lecia 
 - wypełnij deklarację

W ramach obchodów 600 – lecia nada-
nia praw miejskich, posadzimy w 2017 roku 
w mieście i gminie Serock, 600 jubileuszo-
wych drzew, opatrzonych okolicznościowym 
certyfikatem.

Do akcji mogą przystąpić właściciele nieru-
chomości położonych na terenie Miasta i Gmi-
ny Serock, którzy złożą w Referacie Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa deklarację 
udziału w akcji „Drzewo 600-lecia”. Do wyboru 

mają Państwo sadzonki następujących gatun-
ków: Kasztanowiec czerwony, Lipa drobnolist-
na, Jarząb szwedzki oraz Głóg pośredni.  

Każdy, kto wypełni deklarację otrzyma 
pamiątkowy gadżet. Deklaracja do pobrania 
na stronie www.serock.pl lub w ratuszu.

Szczegóły akcji w Referacie Komunikacji 
Społecznej oraz Referacie Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokoje 12 i 11) 
oraz pod nr telefonu 22 782 88 43.

Poniedzielski, Jan Wołek i Michał Zabłocki. 
Piosenki powstały z myślą o Katarzynie Żak 
i poruszają tematy stricte kobiece. Mówią 
 o miłości, marzeniach, a nuta żartu, która w 
nich występuje nawołuje do umiaru i dystan-
su do życia. 

Usłyszeliśmy znane utwory poetyckie 
polskich poetów i kompozytorów, m.in. „Ka-

sia-Blues” Wojciecha Młynarskiego, „Serce” 
J. Tuwima i chyba najbardziej oczekiwa-
nych „Na całych jeziorach Ty”, „Okularni-
cy” i „Szpetni czterdziestoletni” Agnieszki 
Osieckiej. Wszystkie utwory znakomicie za-
śpiewane i dodatkowo zinterpretowane przez 
wokalistkę, której zainteresowania muzycz-
ne związane są z jednej strony tekstem lite-

rackim, z drugiej zaś z kompozycjami około 
jazzowymi, dały niesamowity efekt sceniczny 
ku zadowoleniu publiczności. Całość wpły-
wała refleksyjnie na wszystkich słuchaczy.  
Po występie publiczność mogła porozmawiać 
z artystką, zdobyć płytę z jej autografem oraz  
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

CKiCz w Serocku
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku zaprasza do udziału w profesjonalnych treningach koszykówki dla klas IV-VI szkół podstawowych. 
Zajęcia prowadzi trener Krzysztof Sidor – były reprezentant Polski, grający na pozycji obrońcy. Grupa rozpoczęła zajęcia na początku paździer-
nika, jednak nabór trwa nadal. Zapraszamy do udziału chłopców pragnących rozwijać swoje umiejętności koszykarskie.

Treningi odbywają się w hali sportowej PZSP w Serocku, przy ulicy Wolskiego 8 we wtorki i czwartki w godzinach 16:30-18:00. Poniżej 
znajdują się zdjęcia z pierwszych zajęć pod opieką trenera Sidora.

Zapraszamy na koszykówkę

Rowerowy rajd pieczonego ziemniaka

Choć prognoza pogody nie napawała 
optymizmem to jednak w sobotę – 24 wrze-
śnia - na boisku szkolnym pojawiło się oko-
ło 70 osób biorących udział w rowerowym 
rajdzie Pieczonego ziemniaka. Uczestnika-
mi były dzieci i rodzice ze szkoły podsta-
wowej w Serocku. Trasa prosta i niedługa 
bo pięciokilometrowa okazała się łatwą 
i przyjemną, a co za tym idzie dawała dużo 
radości. Z każdą minutą niebo stawało po 
naszej stronie aby już na miejscu odsło-
nić upragnione jeszcze o tej porze słońce. 
A na miejscu były ogniskowe specjały wraz 
z głównym daniem czyli pieczonym ziem-
niakiem.

stare powiedzenie „cudze chwalicie, swego 
nie znacie”. W tym miejscu na pewno należą 
się podziękowania dla gościnnego gospoda-
rza ośrodka oraz sponsora naszych smako-
łyków Zakładów Mięsnych „Somianka”. Po-
wrót przyspieszyły pierwsze krople deszczu, 

które zaskoczyły wszystkich w Wierzbicy, ale 
nikt się tym nie przejmował ponieważ dobre 
wspomnienia jeszcze wypełniały uczestni-
ków spotkania. I pomimo tej kapryśnej aury 
nikt nie martwił się, że to koniec bo wszyscy 
rozstali się w przekonaniu, że to dopiero po-

czątek nowej tradycji szkolnej społeczności. 
Przy tej okazji na pewno warto podziękować 
pomysłowej i zaradnej Radzie Rodziców, któ-
ra wie że chcieć to móc.

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Sukcesy Gimnazjum w Serocku w biegach przełajowych
Na przełomie września i października od-

były się powiatowe biegi przełajowe w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. Miejscem rywalizacji była Komornica. 
Dziewczęta rywalizowały na dystansie 1000 
metrów, a chłopcy biegali na 1500 metrów. 
Nasza cała reprezentacja liczyła 33 uczniów 
w kategoriach klas I,II i III. Zawodnicy ry-
walizowali indywidualnie, ale jednocześnie 
zbierali punkty dla szkoły. Mistrzostwo Po-
wiatu zdobył Kacper Kucharski, II miejsce 
zdobył Oskar Lubelski, a III miejsce zajęła 
Michalina Krzepkowska. 9 innych uczniów 
(Szymański Jakub, Walczak Wioleta, Klos 
Aleksandra, Szuba Ala, Gruszka Aleksandra, 
Kopacz Wiktoria, Krawczyk Weronika, Ro-
manik Piotr, Dobosz Sandra) uplasowało się 
w pierwszej dwunastce kwalifikując się tym 
samym do zawodów między powiatowych w 
Pomiechówku.

W klasyfikacji drużynowej dziewczęta 
zajęły IV miejsce, a chłopcy III miejsce w po-

wiecie. Jak widać mamy naprawdę dobrych 
biegaczy!

W zawodach między powiatowych 
w Pomiechówku wszyscy zaprezentowali 

się dobrze, a Oskar Lubelski zajął dziesiąte 
miejsce i zakwalifikował się do finału woje-
wódzkiego.

Trener Mariusz Rosiński

Płomyki wesoło podskakiwały już w cen-
tralnym miejscu ziemniaczanego spotkania 
i mogły ogrzać tych, którym zrobiło się zim-
no. W międzyczasie zostały zorganizowane 
mini zawody sportowe, które zaangażowa-
ły całe rodziny. Duch rywalizacji, smaczny 
poczęstunek i piękne okoliczności przyrody 
sprawiły, że czas przemknął niezauważenie 
i ku uciesze wszystkich zatrzymał się chyba 
w miejscu aby zapomnieć o zakupach, obo-
wiązkach i problemach. Były wspólne rozmo-
wy, spacery oraz nieodparta chęć poznania 
gościnnych progów Łachy, która choć tak 
blisko położona to dla niektórych była nie 
lada odkryciem. I tym razem sprawdziło się 
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Pioruny bi³y na dziejów zegarze
godzinê Twoj¹, o Polsko szczêœliwa -
pioruny ku³y w Twych kajdan ogniwa,
¿e siê rozpêk³y w p³omiennym ich ¿arze...

Tak¹ nam Ciebie wró¿yli pieœniarze,
których Duch ogniem w wy¿yny porywa,

¿e przyjdziesz ze krwi zrodzona - 
krwi¹ ¿ywa

- w szczêku orê¿a i w armat rozgwarze! 

10  LISTOPADA  2016 

14.00   UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU -

11  LISTOPADA  2016 

11.00   UROCZYSTA  MSZA  ŒWIÊTA - KOŒCIÓ£ PARAFIALNY W SEROCKU 

12.00   APEL PAMIÊCI - PLAC PRZY RATUSZU 

            Z£O¯ENIE KWIATÓW PRZED TABLIC¥ PAMIÊCI 
       POKAZ SPRZÊTU WOJSKOWEGO CS£iI W ZEGRZU - RYNEK W SEROCKU

18.00 SPEKTAKL W SALI WIDOWISKOWEJ CENTRUM KULTURY 
             I CZYTELNICTWA - ZAKUP BILETÓW W CKiCz W GODZINACH OTWARCIA

 RATUSZ MIEJSKI

        


