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Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wy-
kraczających poza sprawy merytoryczne 
referatów, przyjmuje mieszkańców w ponie-
działki, w godz. 12.00 – 15.30. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Józef Zając w sprawach związanych 
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony 
środowiska i pomocy społecznej przyjmu-
je również w poniedziałki w godzinach 
12.00-15.00.

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

W sprawach nagłych, wymagających 
interwencji burmistrza można ustalić 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Se-
rocku Artur Borkowski pełni dyżur w ponie-
działki w godz. 18.30-20.30 w pokoju nr 31

Rada Seniorów przyjmuje informacje 
i sugestie dotyczące problemów seniorów 
i osób starszych pod 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:

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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Najważniejsze imprezy gminne w ramach 600-lecia:

29 STYCZNIA - Koncert Inaugurujący obchody 600-lecia
30 KWIETNIA - Uroczystość przekazania dekretu papieskiego
7 MAJA - Bieg Wojciechowy i Piknik Ekologiczny
27 MAJA - Festyn z okazji Wojciechowego świętowania
17 CZERWCA - Wianki
9 LIPCA -  To Barbarki robota 

- warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu
30 LIPCA - Piknik Historyczny na rynku
3 WRZEŚNIA - Święto Darów Ziemi
7 PAŹDZIERNIKA - Święto Dyni 600-lecia
29 PAŹDZIERNIKA - Bieg Niepodległości
3 GRUDNIA - Mikołajki
17 GRUDNIA - Spotkanie wigilijne

kalendarz wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 rok 
dostępny na stronie www.serock.pl.

Cały 2017 rok będzie dla Serocka, jego 
mieszkańców i sympatyków rokiem szcze-
gólnym. W tym roku bowiem mija 600 lat 
od potwierdzenia, prawdopodobnie nada-
nych Serockowi już przed 1417 rokiem, praw 
miejskich. Historia Serocka sięga zapewne 
czasów powstawania państwowości polskiej. 
Gdy na wzgórzu zwanym dziś Barbarka funk-
cjonował (w XI - XIII w.) gród z towarzyszą-
cym mu podgrodziem, już wówczas Serock 
odgrywał ważną rolę w regionie, przede 
wszystkim dzięki położeniu przy szlaku han-
dlowym prowadzącym wzdłuż Bugu z Ma-
zowsza do Prus i na Ruś. Bez wątpienia jed-
nak to nadanie praw miejskich było jednym z 
punktów zwrotnych w historii miasta.

W 2017 roku w całej gminie odbędzie 
się wiele okolicznościowych przedsięwzięć. 
Główną ich gwiazdą będą Mieszkańcy Mia-
sta i Gminy Serock. Serdecznie zapraszamy 
Państwa do udziału w tych jubileuszowych 
wydarzeniach. 30 kwietnia będzie miało 
miejsce przekazanie dekretu papieskiego, 
potwierdzającego patronowanie św. Woj-
ciecha nad miastem Serock. Tego dnia zosta-
nie również  otwarta Izba Pamięci i Tradycji 
Rybackich. 30 lipca odbędzie się na rynku 
piknik historyczny, podczas którego będzie 
można odwiedzić stylizowane na różne epo-
ki historyczne obozy. Festyn z okazji Wojcie-
chowego Świętowania odbędzie się 27 maja. 
Już teraz zapraszamy Państwa do wzięcia 
udziału w corocznym korowodzie mieszkań-

ców, poprzedzającym festyn. W tym roku 
będzie to korowód historyczny, zachęcamy 
więc, aby Państwa prezentacje odnosiły się 
do wydarzeń z historii Serocka.

Informacje o wszystkich planowanych 
przedsięwzięciach znajdują się na stronie 
www.serock.pl w zakładce „kalendarz wy-
darzeń”. Zapraszamy również do śledzenia 
strony historia.serock.pl, gdzie zamieszczamy 
informacje i aktualności związane z jubile-
uszem 600-lecia nadania praw miejskich.

Tutaj również znajdziecie Państwo filmy 
z konferencji inaugurującej obchody jubi-
leuszu „Serock i Mazowsze na przestrzeni 
wieków”. 

W Informatorze Gminy Serock rozpo-
czynamy cykl reportaży o mieszkańcach 
gminy Serock, którzy dzielą się z nami 
wspomnieniami o dawnym Serocku. Ser-
decznie zapraszamy Państwa do kontaktu 
– wysłuchamy Waszych historii, spiszemy 
je i opublikujemy. 

Szanowni Państwo,
szybkim krokiem weszliśmy w Nowy Rok – rok wielkiego jubileuszu Serocka i jego mieszkańców. 
Patrząc w przyszłość, z szacunkiem odnosimy się do historii naszego miasta, do tego 
wielowiekowego dziedzictwa tworzonego przez kolejne pokolenia naszych mieszkańców. 
Poprzez aktywny udział w tym pięknym jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi, 
do którego gorąco zachęcam – każdy na swój sposób dopisze kolejny rozdział naszej wspólnej 
historii. Moim pragnieniem jest, aby to nasze wspólne świętowanie łączyło nas, integrowało 
i umacniało naszą historię. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam do udziału w zaplanowanych na ten 
rok przedsięwzięciach. 

Sylwester Sokolnicki 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock

wystawa prac plastycznych dzieci z przedszkola 
im. Krasnala Ha³aba³y w Serocku

16 stycznia - 12 lutego 2017 r.
hol Urzêdu Miasta i Gminy w Serocku
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INWESTYCJE

Droga powiatowa nr 1803 po przebudowie

INWESTYCJE

Zakończono roboty budowlane 
na ul. Głównej w Stasim Lesie

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dofinansowanie do pomp ciepła

OCHRONA ŚRODOWISKA

Walka z niską emisją!

Do dyspozycji mieszkańców oddano 
zmodernizowany odcinek ulicy Głównej 
w Stasim Lesie. W ramach inwestycji wybu-
dowano  ponad 400 m jezdni o nawierzchni 
bitumicznej wraz z systemem odwodnienia, 
jednostronny chodnik i oświetlenie uliczne a 
także odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i wo-

dociągowej. Roboty wykończeniowe i wszel-
kie prace porządkowe, które są wymagane do 
całkowitego zakończenia realizacji zadania 
zostaną przeprowadzone w przyszłym roku, 
przy bardziej sprzyjających warunkach at-
mosferycznych. Mamy nadzieję, że tak wy-
budowana droga, mimo dużych utrudnień 

na etapie jej budowy wpłynie na poprawę wa-
runków bezpieczeństwa i komfortu jej użyt-
kowników, w tym przede wszystkim miesz-
kańców i właścicieli posesji zlokalizowanych 
bezpośrednio przy tej drodze.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

20 grudnia, została oficjalnie oddana do 
użytkowania po przebudowie droga powiato-
wa nr 1803 w Woli Kiełpińskiej. Jest to ważny 
trakt komunikujący 18 miejscowości z funk-
cjonują w tej miejscowości placówką oświa-
tową, kościołem i cmentarzem parafialnym.

W uroczystym otwarciu drogi wzięli 
udział: Starosta Powiatu Legionowskiego 
Robert Wróbel, jego zastępca Jerzy Zabo-

rowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Józef Zając, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku Artur Borkowski, Rad-
na Powiatu Legionowskiego Anna Gajewska, 
proboszcz parafii ksiądz Andrzej Marchlew-
ski oraz inni zaproszeni goście i mieszkańcy. 
Po krótkich wypowiedziach dotyczących re-
alizacji inwestycji i jej znaczenia dla społecz-
ności lokalnej ksiądz proboszcz pobłogo-

sławił zmodernizowaną drogę. Oficjalne jej 
otwarcie nastąpiło po symbolicznym prze-
cięciu wstęgi przez najmłodszego uczestnika 
uroczystości. Spotkanie zakończyły rozmo-
wy przy wigilijnych potrawach przygotowa-
nych na prośbę organizatora, Starostwa Po-
wiatowego w Legionowie, przez Powiatowe 
Centrum Integracji Społecznej działające 
również w Legionowie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Sprawdź jakość powietrza w gminie Serock
W związku z rosnącym zainteresowaniem 

jakością powietrza, informujemy mieszkań-
ców, iż badaniami jakości powietrza dla po-
szczególnych gmin i powiatów zajmuje się 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
– dla naszego regionu WIOŚ w Warszawie. 
Badania prowadzone są przez akredytowane 
stacje pomiarowe. Dla powiatu legionowskie-
go, w tym dla naszej gminy badania takie pro-
wadzi stacja pomiarowa znajdująca się w Le-
gionowie przy ulicy Zegrzyńskiej.

W związku z rosnącym zainteresowaniem 
jakością powietrza Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warszawie uruchomił 
prognozę zanieczyszczeń powietrza w wo-
jewództwie mazowieckim. Na specjalnym 
portalu, każdy może sprawdzić jaki jest stan 
jakości powietrza bieżącego dnia oraz jaki bę-
dzie następnego dnia. Prognoza wraz z krótką 
instrukcją dostępna jest pod adresem:

http://sojp.wios.warszawa.pl w zakładce 
krótkoterminowa prognoza pogody

Urząd Miasta i Gminy w Serocku infor-
muje, że od 9 stycznia 2017 r. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie przyjmuje wnioski 
o dofinansowanie w formie pożyczki lub 
dotacji zadań z zakresu ochrony atmosfe-
ry - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza poprzez zakup i montaż kolekto-
rów słonecznych, zakup i montaż instala-
cji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp 
ciepła. 

Beneficjentami programów mogą być 
osoby fizyczne. Jednemu wnioskodawcy 
przysługuje prawo złożenia jednego wniosku 
w formie dotacji na poszczególny rodzaj za-
dania. Forma dofinansowania: pożyczka lub 
dotacja. 

Fundusz dopuszcza możliwość udzie-
lenia pomocy finansowej na to samo zada-
nie w różnych opisanych wyżej formach, na 
podstawie oddzielnych umów. Łączna kwota 
dofinansowania nie może przekroczyć 100% 
kosztów kwalifikowanych zadania.

Intensywność dofinansowania:
1) Dla zadań o charakterze inwestycyj-

nym w formie dotacji:
a) na zakup i montaż kolektorów sło-

necznych do 50% kosztów kwalifikowanych, 
jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla jednego 
beneficjenta;

b) na zakup i montaż pomp ciepła do  
40% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie 
więcej niż 15 000 zł dla jednego beneficjenta;

c) na zakup i montaż instalacji fotowolta-
icznej do 40% kosztów kwalifikowanych, jed-
nakże nie więcej niż 8 000 zł dla jednego bene-

ficjenta, z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość 
zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów 
kwalifikowanych w formie pożyczki.

2) Dla zadań o charakterze inwestycyj-
nym w formie pożyczki do 100% kosztu kwa-
lifikowanego. 

Nabór prowadzony jest w trybie otwar-
tym. Dokumenty można składać od 9 stycz-
nia br. Ich przyjmowanie będzie trwało do 
wyczerpania pieniędzy w danym progra-
mie, ale nie później niż do 29 września br.

Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie internetowej Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie:: 

http://www.wfosigw.pl/content/oa-07-o-
graniczenie-emisji-zanieczyszcze%C5%-
84-do-powietrza-poprzez-zakup-i-mon-
ta%C5%BC-kolektor%C3%B3w 

Adres:
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa 
tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39 
email: poczta@wfosigw.pl

Miasto i Gmina Serock od 2014 roku 
walczy z problemem niskiej emisji, która 
jest głównym źródłem zanieczyszczeń emi-
towanych do atmosfery. W ramach tej jakże 
poważnej walki, podejmowanych jest wie-
le działań i inicjatyw społecznych. Jednym 
z głównych działań jest prowadzona od 2014 
roku akcja dofinansowania z budżetu gminy 
wymiany pieców węglowych na piece eko-
logiczne, o wysokiej sprawności, posiadają-
cych certyfikaty i spełniających odpowiednie 
normy. Dofinansowaniu podlega wymiana 
starych systemów grzewczych na systemy 
proekologiczne. Maksymalna kwota dofi-
nansowania wynosi 3000 zł, ale nie więcej 
niż kwota przedstawionych faktur. Osoby, 
które chciałyby skorzystać z dofinansowania 
muszą złożyć w pierwszej kolejności pisem-
ny zamiar wymiany systemu grzewczego, na 
system ekologiczny, jest to element niezbędny 
i konieczny do uzyskania dotacji! Regulamin 
przyznawania dofinansowania jest dostępny 
na stronie internetowej www.serock.pl w za-
kładce dla mieszkańca – ochrona środowiska. 

Dodatkowo, w sezonie grzewczym Straż 
Miejska prowadzi kontrole posesji, które mają 
na celu wyeliminowanie spalania w piecach 
centralnego ogrzewania odpadów i produk-

tów do tego nieprzeznaczonych. Strażnicy 
prowadzą działania edukacyjne, czym powin-
no się palić, a także promują gminny program 
wymiany pieców.  

Chcąc jeszcze bardziej usprawnić walkę 
z niską emisją, od początku listopada do 30 
grudnia 2016 r. przyjmowane były również 
wnioski osób, które w 2017 roku chciałaby 
wymienić piec i skorzystać z dofinansowa-
nia udzielanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W ramach programu  „Poprawa jakości po-
wietrza na terenie województwa mazowiec-
kiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
poprzez modernizację kotłowni”, jest moż-
liwość uzyskania dotacji do zakupu pieca 
w wysokości do 75% kosztów kwalifikowa-
nych, jednak nie więcej niż 5000 zł. W okre-
sie przyjmowania wniosków wpłynęły aż 
42 deklaracje udziału w programie! Nabór 
wniosków o dofinansowanie powyższego 
działania przez WFOŚiGW w Warszawie 
rozpoczął się 9 stycznia 2017 r. Tego samego 
dnia w siedzibie WFOŚiGW złożono wnio-
sek o dofinansowanie do wymiany pieców 
dla mieszańców gminy. Jeżeli w kolejnych la-
tach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa będzie ogłaszał 

podobne programy, Miasto i Gmina Serock 
również będzie do nich aplikowała, o czym 
będziecie Państwo na bieżąco informowani 
poprzez tablice ogłoszeń, stronę internetową 
i bezpłatny miesięcznik- Informator Gminy 
Serock. 

Pamiętajmy jednak, że dobra zmiana 
i poprawa jakości powietrza, którym oddy-
chamy zaczyna się od nas samych, dlatego 
też apelujemy, aby w piecach spalać tylko te 
paliwa, które są do tego przeznaczone. Nie 
spalajmy w domowych paleniskach odpadów 
komunalnych, lakierowanego drewna, płyt 
pochodzących z rozbiórki mebli itp. W ra-
mach spalania tych odpadów w piecach wy-
dziela się cała lista niebezpiecznych substan-
cji, groźnych dla naszego zdrowia. Wszystkie 
te odpady możemy oddać w ramach obecnie 
obowiązującego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

 Jeżeli masz podejrzenia, że osoba z two-
jego sąsiedztwa spala ,,śmieci” w piecu 
zadzwoń na Straż Miejską w Serocku tel. 
22 782 72 92, 603 873 290 lub do Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
22 782 88 40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store

POBIERZ Z

Windows Store

Od kilku lat Urząd Miasta i Gminy Se-
rock oferuje mieszkańcom bezpłatny system 
informacji SMS, za pomocą którego przeka-
zujemy najważniejsze informacje z gminy. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkow-
ników w tym roku poszerzamy usługi infor-
macyjne o możliwość pobrania aplikacji mo-
bilnej na smartfony. 

Bezpłatny system informacji lokalnej 
działa już w kilkuset gminach i miastach. Za 
jego pomocą samorządy i różne podmioty 
przekazują na bieżąco informacje o sprawach 
wpływających na komfort życia mieszkań-
ców. System pozwala na komunikację kana-
łami (do wyboru): SMS oraz przez aplikację 
Blisko. 

Wybierz system powiadamiania i bądź 
na bieżąco z informacjami z Urzędu Miasta 
i Gminy Serock. 

UWAGA: Prosimy, aby wybrać tylko 
jedną usługę – użytkownicy tradycyjnych 
telefonów komórkowych – usługę informa-
cyjną sms, natomiast użytkownicy smartfo-
nów aplikację BLISKO. Ściągając aplikację 
BLISKO mają Państwo możliwość podania 

swojego numeru telefonu, wówczas będziecie 
mogli również otrzymywać wiadomości SMS. 

Aplikacja BLSIKO:
• Jeśli masz smartfona pobierz bezpłatną 

aplikację BLISKO
• Wpisz w wyszukiwarce swoją miejscowość
• Sprawdź z jakich kanałów komunikacji 

korzystają nadawcy (Aplikacja Blisko, SMS, 
E-mail)

• Jeśli chcesz otrzymywać również wiado-
mości SMS podaj przy rejestracji swój numer 
telefonu

• W każdej chwili możesz zmieniać swoje 
ustawienia: nadawców i ich serwisy, kanały 
komunikacji

Wiadomości SMS:
• Tradycyjne krótkie komunikaty teksto-

we dostępne na wszystkie typy telefonów ko-
mórkowych

• Rejestracja przez formularz on-line lub 
kod SMS

Szczegóły dotyczące rejestracji na ulotce 
poniżej.

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy

Zapraszamy do obejrzenia odcinka 
"Wieści z Mazowsza" poświęconego Seroc-
kowi i sąsiedniemu Pułtuskowi. W ramach 
cylku audycji telewizyjnych, których przygo-
towanie zlecił i sfinansował Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego, zre-
alizowano film promocyjny kierujacy uwagę 
widzów na rozwój naszej gminy wykorzystu-
jącej fundusze unijne do realizacji ważnych 
dla społeczności inwestycji oraz projektów 
edukacyjnych wpływajacych na budowanie 
i umacnianie tożsamiści lokalnej. Film zwra-
ca szczególną uwagę na działania związane 
z jubileuszem 600-lecia nadania Serockowi 
praw miejskich, który bedziemy obchodzić 
w 2017 roku.

Film możecie Państwo obejrzeć na stronie 
www.serock.pl

Serock 
w audycji 
telewizyjnej 
Wieści 
z Mazowsza

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa informuje, że w dniu 9 stycznia 
br. Miasto i Gmina Serock złożyła wnio-
sek o pozyskanie dotacji na „Usuwanie 
i unieszkodliwianie azbestu z terenu Mia-
sta i Gminy Serock w 2017 roku”. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyceniony został na 
kwotę 35.368,09 zł. Zamierzenie zostanie 
sfinansowane w 85% ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe zaś 
15% pochodzić będzie z własnego budżetu 
gminy. W ramach prac planowane jest ode-
branie przeszło 73 ton wyrobów zawierają-
cych azbest z 25 nieruchomości. 

Wobec powyższego zachęcamy pozosta-
łych właścicieli nieruchomości, na których 
znajduje się azbest, aby składali wnioski 
na bezpłatne usunięcie eternitu. Nadmie-
niamy, że w przypadku zebrania większej ilości wniosków (w dość krótkim okre-

sie), możliwe będzie wystąpienie do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie z ko-
lejnym wnioskiem o pozyskanie dotacji 
na II etap w 2017 roku. W przypadku za-
mknięcia  programu pt. „Usuwanie i uniesz-
kodliwianie azbestu na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego” Nr 2017-OZ-14 przez 
WFOŚiGW w Warszawie, złożone wnioski 
będą realizowane w 2018 roku.

Wniosek wraz załącznikami można 
pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Se-
rocku, pok. nr 11 na parterze lub ze stro-
ny internetowej www.serock.pl w zakładce 
dla mieszkańca - ochrona środowiska – od-
biór azbestu. Więcej informacji w sprawie 
uzyskać można pod nr tel. /22/ 782-88-39 
i /22/ 782-88-40.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Rewolucyjne zmiany w zezwoleniach 
na usuwanie drzew i krzewów

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują 
nowe przepisy wynikające ze zmiany ustawy 
o ochronie przyrody dotyczące zezwoleń na 
usuwanie drzew i krzewów.

Prywatni właściciele nieruchomości, 
będące osobami fizycznymi mogą bez ze-
zwolenia wycinać drzewa lub krzewy na 
swoich posesjach. Jest jednak warunek 
- usunięcie drzew czy krzewów nie może 
być związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Również właściciele nieru-
chomości, którzy będą wycinać drzewa lub 

krzewy w celu przywrócenia gruntów nie-
użytkowanych do użytkowania rolniczego nie 
muszą  uzyskiwać zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów. 

Pozostali właściciele nieruchomości, 
czyli np. instytucje, przedsiębiorcy, poza 
określonymi w ustawie zwolnieniami, 
w dalszym ciągu zobowiązani są do uzy-
skania zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów. 

Ze szczegółami dotyczącymi zapisów 
ustawy o ochronie przyrody w kwestii ko-

nieczności uzyskiwania zezwoleń na usu-
wanie drzew lub krzewów z nieruchomości, 
opłat i kar z tym związanych mogą się Pań-
stwo zapoznać na stronie www.serock.pl 
w zakładce dla mieszkańca – ochrona środo-
wiska – wycinka drzew, bądź bezpośrednio 
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa – tel. 22 782 88 39 / 40 – Urząd 
Miasta i Gminy w Serocku – parter pokój 
nr 11.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Odbiór azbestu w 2017 roku

Osoby, które zawarły związek małżeński w 1967 r. 
i w 2017 roku obchodzą tzw. Złote Gody, mogą zostać 
odznaczone medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, 
przyznawanym przez Prezydenta RP.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do końca lutego 
2017 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Serocku pokój 
nr. 20, tel. 22 782 88 32

URZĄD STANU CYWILNEGO

Czekamy na zgłoszenia par na Złote Gody
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Nowym programem zdrowotnym re-
alizowalnym od 1 marca 2017 r. będzie 
program dotyczący rehabilitacji leczniczej 
mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Pro-
gram będzie dotyczył osób zarówno z prze-
wlekłymi jak i pourazowymi schorzeniami 
narządów ruchu, układu kostnego i mię-
śniowego, centralnego układu nerwowego, 
obwodowego układu nerwowego. Jego celem 
będzie także ograniczenie skutków urazów 
powstałych w wyniku wypadków, w tym ko-
munikacyjnych i zaistniałych w rolnictwie 

(poprzez skuteczną rehabilitację osób po-
szkodowanych).

Dostępność do świadczeń rehabilitacji 
leczniczej w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia jest bardzo ograniczona ze względu 
na limity, niskie kontrakty. Skutkiem tego 
są ograniczone możliwości leczenia osób 
chorych. Ważnym czynnikiem skuteczności 
rehabilitacji jest czas jej podjęcia, komplek-
sowość, intensywność oraz systematyczność 
zajęć. Wobec powyższego władze samorzą-
dowe gminy Serock podjęły działania zmie-

rzające do zwiększenia dostępności do zabie-
gów z zakresu rehabilitacji leczniczej poprzez 
finansowanie ich z budżetu Miasta i Gminy 
w Serocku.

Będziemy Państwu podawać na bieżąco 
informacje szczegółowe dotyczące możli-
wości skorzystania ze świadczeń rehabilita-
cyjnych. 

Miasto i Gmina Serock realizuje od 
2014 r. programy polityki zdrowotnej 
dotyczące szczepień ochronnych przeciw 
grypie (dla osób powyżej 55 roku życia) 
oraz przeciw pneumokokom (dla dzieci 
od drugiego do piątego roku życia). Łącz-
nie, w oparciu o ww. programy polity-
ki zdrowotnej z bezpłatnych szczepień 
przeciw: 

• grypie skorzystało 691 osób (211 osób 
w 2014 r. oraz w latach 2015-2016 wg stanu 
na dzień 30 listopada 2016r. – 480 osób)

• pneumokokom skorzystało 146 dzie-
ci (64 dzieci w 2014 r. oraz w latach 2015-
2016 wg stanu na dzień 30 listopada 2016 r. 
– 82 dzieci).

Finansowane z budżetu gminy szczepie-
nia ochronne przyczyniają się do wzrostu 
tzw. odporności środowiskowej, która po-
lega na zmniejszaniu ryzyka zachorowania 
osoby nieuodpornionej w sytuacji zwięk-
szenia w danej populacji odsetka osób 
uodpornionych. Inaczej mówiąc, dzięki 
szczepieniom zmniejsza się częstotliwość 
zachorowań w wyniku ochrony wynikającej 
ze szczepienia oraz pośredniej ochrony osób 
niezaszczepionych.

W zawiązku z powyższym władze sa-
morządowe podjęły decyzję o kontynu-
owaniu szczepień ochronnych przez ko-
lejne dwa lata, tj. do 31 grudnia 2018 r. 
- należy jednakże zauważyć, że Minister 
Zdrowia podpisał rozporządzenie wpro-
wadzające szczepienia przeciwko pneumo-
kokom do kalendarza obowiązkowych 
szczepień ochronnych. Rozporządzenie 
zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. 
Zgodnie z jego zapisem, obowiązkowym 
szczepieniem zostaną objęte wszystkie 
dzieci na koszt resortu zdrowia urodzone 
po ww. dacie.

Niektóre samorządy w ramach progra-
mów profilaktyki zdrowotnej zdecydowały 
się dalej zapewniać swoim mieszkańcom 
dostęp do szczepionki przeciwko pneumoko-
kom dla dzieci, które ukończyły 2 rok życia. 
Miasto i Gmina Serock również decyduje się 
na kontynuację programu, aby utrzymać wy-

Zwiększenie dostępności 
do bezpłatnych świadczeń medycznych

soką odporność środowiskową. Tym samym 
program szczepień ochronnych przyjętych 
w gminie wpisuje się w założenia Krajowego 
Systemu Szczepień Obowiązkowych zapew-
niając bezpłatne szczepienia dzieciom star-

szym (od 2 r.ż. do 5 r.ż.). W 2017 roku dzięki 
gminnemu programowi będą szczepione 
roczniki 2012-2015, a w kolejnym roczni-
ki 2013-2016. Natomiast dzieci urodzone 
po 1 stycznia 2017 będą już miały zagwaran-

towane szczepienia zgodnie z kalendarzem 
szczepień obowiązkowych finansowanych 
z budżetu Państwa.

Zachęcamy Państwa do korzystania 
z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Od 01.01.2017 roku obowiązuje 
nowy formularz CEIDG – 1

Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku

Urząd Miasta i Gminy w Serocku 
uprzejmie informuje wszystkich obecnych 
i przyszłych przedsiębiorców, że od dnia 
01.01.2017 r. obowiązuje nowy wzór wnio-
sku CEIDG-1. Jednocześnie zaznaczamy, że 
zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu oświad-
czenia (pole 15), które dodatkowo zawiera 
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego 
do nieruchomości, których adresy podlegają 
wpisowi do CEIDG.  Treść podajemy poniżej:

„Zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, osoba, 
która składa fałszywe oświadczenie i została 
uprzedzona o odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 8. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej 
z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, oświadczam, 
iż wobec osoby, której dotyczy niniejszy 
wniosek, nie orzeczono prawomocnie zaka-
zów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-
18 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej w zakresie działal-
ności gospodarczej objętej wpisem w CEIDG, 
oraz że osoba, której dotyczy wniosek, posia-
da tytuły prawne do nieruchomości, których 
adresy podlegają wpisowi do CEIDG.”

Ponadto informujemy, że na terenie ca-
łego kraju, mnożą się przypadki kierowania 
do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG) – odpłatnych ofert, kiero-
wanych przez prywatne rejestry o nazwach 
zbliżonych do „CEIDG”.

Druk do złudzenia przypomina urzędo-
we pismo, nie można jednak dać się nabrać.

Ministerstwo Rozwoju przypomina, że 
wszelkie czynności związane z wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej 
przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Osoba, która otrzyma takie pismo, może 
zgłosić usiłowanie oszustwa na policję.

Bądźmy czujni, jakie dokumenty do nas 
docierają i skąd pochodzą.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używa-
ny do produkcji rolnej, powinien w terminie:

od dnia 01 lutego  2017 r. do dnia 28 lu-
tego 2017 r.

 złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowego wraz 
z oryginałami faktur VAT stanowiącymi do-
wód zakupu oleju napędowego za okres od 
1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 21 listopada 2016 roku (Dz. U. 
z 20916 r., poz.1934) w sprawie stawki zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej na 1 litr oleju w 2017 roku nie zmie-
nia się stawka zwrotu  podatku akcyzowego 
i wynosi 1 zł za 1 litr. Limit zwrotu ustala się  
stosując nadal ten sam przelicznik tj.  86 zł za 
1 ha użytków rolnych.

W przypadku nie wykorzystania limitu 
w pierwszym terminie o zwrot podatku moż-
na ubiegać się  w  drugim terminie . 

Pieniądze wypłacane będą w pierwszym 
terminie: 3 - 28 kwietnia 2017 r. przelewem 
na rachunek bankowy podany we wniosku.

Drugi termin naboru wniosków -  od 
1 do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami 
VAT, wystawionymi za zakup oleju napędo-
wego od 1 lutego do  31 lipca 2017 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

W drugim terminie pieniądze wypłacane 
będą w dniach 2 – 31 października 2017 r.  
przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku.

Informacje: zakładka BIP/PRAWO LO-
KALNE/PODATKI I OPŁATY/. 

Wszelkie szczegółowe informacje do-
tyczące składania wniosków będą udziela-
ne przez pracowników Referatu Podatków, 
Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Miasta 
i Gminy Serock, pokój 35 i pod numerem te-
lefonu (22) 782 88 07, (22) 782 88 09.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
W  2017 ROKU

W dniu 31 marca 2017 roku mija termin  
opłaty rocznej użytkowania wieczystego. Opłatę 
wnosimy bez wezwania przelewem na rachunek 
bankowy w Banku Spółdzielczym w Legionowie 
Nr 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002. Istnieje 
również możliwość płacenia karta płatniczą bez 
ponoszenia dodatkowych opłat. 

Informacje: zakładka BIP/PRAWO LO-
KALNE/PODATKI I OPŁATY/ oraz tel. 
022 782 88 07(8,9) pok. 34,36 w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Serock.

OPŁATA  ZA PSA W 2017 ROKU
Opłata  dotyczy właścicieli psów, osób 

fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta 
i Gminy Serock. 

Do dnia 31 marca 2017 roku na podstawie 
Uchwały Rady Miejskiej 132/XVI/07 z dnia 
26 listopada 2007 i Uchwały  Nr 142/XVI/2011 
z dnia 30 listopada 2011 roku należy dokonać 
opłaty na rachunek bankowy Miasta i Gminy 
Serock. Wysokość opłaty rocznej od jednego 
posiadanego psa wynosi 40,00 zł. 

Opłatę należy wnieść  bez wezwania. 
W przypadku  podatników podatku rol-

nego, którzy posiadają gospodarstwo rolne 
przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania 
dwóch psów. Również osoby w wieku powy-
żej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodar-
stwo domowe są zwolnione  z opłaty z tytułu 
posiadania jednego psa. Osobom zaliczanym 
do znacznego stopnia niepełnosprawności 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
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Powiat Legionowski został laureatem 
prestiżowego konkursu Stolica Kultury Ma-
zowsza na 2017 rok, zorganizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego.     

Warunkiem udziału w konkursie było 
przedłożenie propozycji rocznego programu 
imprez kulturalnych organizowanych w mie-
ście powiatowym oraz w sąsiadujących gmi-

nach. Rywalizacja była zacięta, ale ostatecz-
nie oferta Powiatu Legionowskiego okazała 
się najlepsza. Komisja konkursowa doceniła 
jej bogactwo i różnorodność oraz fakt, że 

Dwóch nowych pracowników z pozytywnym wynikiem ukończy-
ło służbę przygotowawczą uprawniającą do pracy w Urzędzie Miasta 
i Gminy Serock.

29 grudnia nowi urzędnicy przyjęli gratulacje od Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock – Sylwestra Sokolnickiego i w jego obecności złożyli 
uroczyste ślubowanie. Tekst wypowiedzianej roty brzmiał: „Ślubuję uro-
czyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu 
i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykony-
wać sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg.”

Przedstawiamy Państwu nowych pracowników samorządu serockiego:
Pani Renata Dąbrowska – podinspektor ds. administracyjnych
Pani Wioleta Pędzich – podinspektor ds. planowania rozwoju lo-

kalnego
Serdecznie gratulujemy zakończenia służby przygotowawczej. Ży-

czymy samych sukcesów w pracy na stanowisku urzędniczym.

Mazowiecki Konkurs Serów Zagrodowych
20 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Mar-

szałkowskiego w Warszawie odbyła się gala 
wręczenia nagród laureatom Mazowieckiego 
Konkursu Serów Zagrodowych zorganizowa-
nego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego przy współ-
udziale Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie.  

Konkurs skierowany był do grona produ-
centów serów podpuszczkowych z terenu woje-
wództwa mazowieckiego. Były to zarówno firmy 
działające marginalnie i lokalnie, jak również 

indywidualni wytwórcy, produkujący sery na 
potrzeby własne. Własne przetwórstwo jest szan-
są nie tylko na zagospodarowanie surowca, ale 
może przyczynić się do powiększenia oferty pro-
duktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.

Konkurs odbywał się dwuetapowo. I etap 
oddziałowy miał miejsce 2 grudnia 2016 r. 
w siedzibie MODR Oddział Poświętne. W tym 
dniu producenci serów podpuszczkowych 
z gminy Serock byli prawie bezkonkurencyjni. 
Wyróżnienie otrzymała pani Jadwiga Tyska 
z Zabłocia za ser podpuszczkowy naturalny, 
II miejsce zajęła pani Regina Rataj z Łachy za 

ser podpuszczkowy z papryką, a III miejsce 
wywalczyła pani Dorota Dyga z Gąsiorowa za 
ser podpuszczkowy z czarnuszką. W II etapie 
wojewódzkim, decyzją kapituły konkursowej, 
pani Dorota Dyga z Gąsiorowa otrzymała 
II nagrodę za ser podpuszczkowy z czarnusz-
ką. Produkt ten z całą pewnością zasługuje na 
zauważenie i przybliżenie wszystkim poszuku-
jącym wartościowych artykułów spożywczych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w wytwarzaniu smakowitych 
serów podpuszczkowych.  

Teresa Krzyczkowska

Zgromadzenie Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
W dniu 28 grudnia 2016 roku w Urzę-

dzie Miasta i Gminy Serock  odbyła się 
VI sesja Zgromadzenia Związku Gmin Zale-
wu Zegrzyńskiego. Po przedstawieniu i przy-
jęciu porządku obrad, członkowie spotkania 
przystąpili do jego realizacji.

W pierwszej kolejności Przewodniczą-
cy Zgromadzenia zarządził głosowanie nad 
przyjęciem protokołu z V sesji,  który w  wy-
niku głosowania został przyjęty. Następnie 
Przewodniczący Zarządu Związku udzielił 

informacji na temat działalności Zarządu po-
między sesjami.

Pozytywnie rozpatrzono projekt uchwały 
Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Ze-
grzyńskiego w sprawie ustalenia wysokości 
składki członkowskiej. Zgodnie z założenia-
mi uchwalono budżet Związku Gmin Za-
lewu Zegrzyńskiego na 2017 rok. Ustalono 
dochody w łącznej kwocie 70 010,00 zł. Wy-
datki ustalono w łącznej kwocie 83 684,69 zł. 
Ustalono deficyt w wysokości 13 674,69 zł, 

który zostanie sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat 
ubiegłych w kwocie 13 674,69 zł.

Zostały również omówione m.in. tematy:
- Wieloletniej Prognozy Budżetowej 

Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na lata 
2017-2020 r.

- Koncepcji w zakresie kierunków  doce-
lowego zagospodarowania gminnego Kom-
pleksu Rekreacyjno– Wypoczynkowego Nie-
poręt – Pilawa.

niepełnosprawnych przysługuje zwolnienie 
z tytułu posiadania jednego psa oraz osobom 
niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych - przysługuje 

zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa 
asystującego. 

Opłaty będzie można dokonać:
- na rachunek ogólny Miasta i Gminy  Se-

rock o numerze:
28 8013 0005 2007 0015 0994 0002

- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Mia-
sta i Gminy Serock lub bezpośrednio w kasie 
Banku  Spółdzielczego w Legionowie, Fila 
w Serocku, płacąc podatki w kasie banku 
oraz przy użyciu karty płatniczej nie będą 
naliczane dodatkowe opłaty.

Nowi pracownicy samorządowi

Powiat Legionowski Stolicą Kultury Mazowsza w 2017 r.
planowane imprezy wychodzą naprzeciw 
potrzebom mieszkańców, a ich organizacja 
uwzględnia uwarunkowania historyczne, 
geograficzne, lokalne tradycje i aktualnie pa-
nujące na rynku kulturalnym trendy. Nagro-
dą w konkursie jest 100 tys. zł, które Powiat 
Legionowski otrzyma na realizację zaplano-
wanych wydarzeń kulturalnych.

źródło: www.powiat-legionowski.pl

16 grudnia br. w Klubie Centrum Szko-
lenia Łączności i Informatyki odbyła się 
uroczystość z okazji 30-lecia Honorowego 
Krwiodawstwa w Zegrzu.

Podczas uroczystości zaprezentowana 
została historia krwiodawstwa w Zegrzu oraz 
wręczone były liczne wyróżnienia.

Plut. Robert Kowalewski w ramach ob-
chodów przedstawił także działalność Klu-
bu HDK PCK Legion, który powstał w 2014 
roku w Legionowie, ma trzynaście oddziałów 

w tym jeden internetowy. Z dniem 1-grudnia 
2016 roku Klub HDK przy CSŁiI został przy-
łączony do Klubu HDK PCK LEGION jako 
jeden z oddziałów.

Odczytano również pismo z podziękowa-
niami Dyrektora Wojskowego Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa SP ZOZ płk. mgr farm. 
Piotra Klamrowskiego. W ramach obchodów 
została zorganizowana także wystawa pod-
kreślająca dorobek zegrzyńskiego honorowe-
go krwiodawstwa.

30-lecie Honorowego Krwiodawstwa w Zegrzu
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Z Panią Bożeną i jej córką Małgorzatą 
spotykam się w ich domu w jednym z blo-
ków, które w Serocku powstały jako pierw-
sze. Charakterystyczne dla okresu PRL pro-
ste, kilkukondygnacyjne budowle jakich 
wiele w całej Polsce i charakterystyczna, jak 
w wielu innych miastach, nazwa osiedla 
- Tysiąclecia. Jeszcze kilka lat temu kilku-
pokojowe mieszkania ogrzewane były pie-
cami kaflowymi, opalane węglem. Przy tym 
piecu grzało się zmarznięte na zabawach 
zimowych ręce, przed Bożym Narodze-
niem suszyło się na nim jabłka i pomarań-
cze na choinkę, rozwieszało uprane ubrania.  
Kiedy rodzina Państwa Skoszkiewiczów 
przeprowadziła się tutaj z Woli Kiełpińskiej 
w 1964 roku, w mieszkaniu było zimno, nie 
było wody, światła, ale była ogromna radość, 
że dostali mieszkanie. „Tu wokół było bajo-
ro, błoto i tylko te cztery bloki – wspomina 
Pani Bożena. Pola, gospodarstwa, ziemniaki, 
żyto, krowy, kury i tak dalej. Bliżej szkoły był 
taki plac zabaw prymitywny, bez ogrodzenia, 
chaszcze. Nie było asfaltówki, konne wozy 
jeździły po żwirowej drodze, potem autobusy 
tzw. „ogórki” i furmanki wszelkiego rodzaju, 
które jeździły wte i wewte”. Pani Bożena roz-
poczęła pracę w szkole podstawowej ucząc 

języka polskiego, a potem również plastyki 
i techniki. „Ja wcześniej przez pięć lat praco-
wałam w szkole w Warszawie i jak się prze-
niosłam tutaj, to był dla mnie taki szok tro-
chę jeśli chodzi o warunki. Cała podłoga była 
czarna, od takiego czarnego pyłu – podłogi 
były nim wysypywane, a potem zamiatane. 
WC było oczywiście na polu, więc w prze-
rwach biegało się do latryn. Piece kaflowe 

wanego, gumę, klasy i mnóstwo innych 
gier. „Te czasy dzieciństwa, to były biedne 
takie. Dzieci nie miały takich dóbr jak te-
raz – wiadomo - więc wymyślało się zabawy 
z kolegami, z koleżankami – opowiada Pani 
Małgosia. Pamiętam jak na końcu miasta, 
tam jak teraz  jest komisariat, trochę nawet 
dalej, była taka budka Frani, tam się kupo-
wało takie słodkości z bezy, słodycze, ciast-
ka z kremem - były pyszne. To była taka 
mała drewniana budka. Frania miała w niej 
mnóstwo kotów, ich sierść była wszędzie, 
również na owocach, na winogronach, ale 
to nam nie przeszkadzało. Jak się miało kil-
kadziesiąt groszy, to się biegło do Frani po 
coś dobrego”. Wspomnieniami z dzieciństwa 
Pani Małgorzaty wytyczamy szlak, próbując 
odtworzyć topografię ówczesnego Serocka. 
Po przeciwnej stronie, w okolicy dzisiejsze-
go gabinetu weterynaryjnego znajdował się 
sklep Pana Belego, gdzie chodziło się po wa-
rzywa, oranżadę, kiszone ogórki i nabijało 
się syfony z gazowaną wodą. Obok Wodni-
ka, opodal budynku gdzie jeszcze niedaw-
no znajdowała się cukiernia, i punkt banku 
PKO stała drewniana, zielona budka gdzie 
się kupowało mleko, sery, nabiał – wyro-
by miejskiej mleczarni, mieszczącej się na 
obrzeżach miasta, w kierunku do Pułtuska. 
„Przed tą budką z mlekiem stał kiosk drew-
niany, kiosk Ruchu. Ojciec mnie tam wy-
syłał po papierosy, to pamiętam dokładnie. 
W tym kiosku Ruchu pracowała pani Ja-
niszewska”. Jedną z charakterystycznych 
budowli współczesnego Serocka, stano-
wiącą również niejako punkt odniesienia 
w mieście, kiedy na przykład tłumaczy się 
przyjezdnym, jak dotrzeć do poszukiwane-
go przez nich miejsca, jest dom handlowy 
Wodnik, który powstał w latach siedemdzie-
siątych. Moje rozmówczynie wspominają, 
że wcześniej na tym placu był ogromny dół, 
wokół krzaki, pełno błota i śmieci. Wodnik, 
natomiast, „to był powiew nowoczesności. 

Pierwszy sklep samoobsługowy. A potem, 
w stanie wojennym, były tam pustki, tylko 
ocet i goździki”.

Idąc dalej wzdłuż obecnej ulicy Pułtu-
skiej w budynku, w którym teraz znajduje 
się pizzeria był sklep, a za nim długi drew-
niany barak, budynek mieszkalny. W całym 
zresztą Serocku pełno było takich drewnia-
nych budek, baraków, domów i sklepów – 
na przykład przy obecnym osiedlu Nowy 
Świat „stał taki budynek długi, drewniany 
ze schodkami, tam były buty i jeszcze coś. 
I tu na rogu, gdzie sklep Pana Wroniaka 
również był drewniany barak, do którego 
przylegał drugi – mieszkalny”. 

Smaki
 dzieciństwa

Pani Bożena wspomina, że sklepów było 
wówczas niewiele. Sklep Frani, Belego, bud-
ka z mlekiem przy Kościuszki, no i piekarnia, 
gdzie chodziło się po pyszny, aromatyczny 
chleb. „Pan piekarz wrzucał na łopatach chleb 
do takiego wielkiego, pięknego pieca – wspo-

mina jej córka. Tam się nosiło  ciasta w blasz-
kach do pieczenia - w domu się nie piekło 
ciast tylko się przygotowywało. Pamiętam, 
nieraz bardzo długo czekało się na pieczywo 
i niosło się do domu gorące, chrupiące, pysz-
ne. Nie potrzeba było nic do chleba, wystar-
czył sam, był tak dobry. Zresztą po drodze nie 
raz się zjadło kawał, a potem była awantura 
w domu, że nic dla innych się nie przyniosło”. 
Niemal wszystko kupowało się od pobliskich 
gospodarzy lub na targu: „targowiska tutaj na 
rynku były odkąd pamiętam, tak zwane ba-
zarki. Wtedy to były takie stragany i konne 
wozy - kupowało się z tych konnych wozów  
najrozmaitsze produkty” – wspomina Pani 
Bożena. Natomiast przy budynku obecnej 
izby pamięci niektórzy mieszkańcy mieli 
swoje ogródki, w których wysiewali i sadzili 
warzywa, krzewy, kwiaty. 

Nie trudno domyślić się, że wachlarz 
rozrywek wówczas również był dużo uboż-
szy niż obecnie: organizowane przez szko-
łę teatrzyki, w których występowały dzie-
ci, przedstawienia w remizie, dzień kobiet 
i rozgrywki szachowe w tak zwanej Pilawie, czy 
mecze piłki nożnej. Latem bawiło się w nowo 
powstałym Zalewie Zegrzyńskim, zimą jeździło 
na łyżwach. Zjeżdżało się również na sankach 
z Brukówki, lub co mniej odważni z ulicy Zdro-
jowej lub Radzymińskiej. Zalew Zegrzyński 
służył mieszkańcom również jako miejsce do 
kąpieli, z których wiele rodzin uczyniło rytuał: 
„latem wszyscy mieli w zwyczaju chadzać do 
Zalewu na takie cotygodniowe kąpiele. Brało 
się mydło, ręcznik, grzebień, ciuchy na zmianę 
i się szło – opowiada Pani Małgosia. Jak byliśmy 
mali, to chodziliśmy z ojcem. Woda była bardzo 
czysta, bo to dopiero co zalew powstał. Cóż, 
w domu wodę się oszczędzało, oszczędzało się 
ogrzewanie – takie były czasy. Przy tych kąpie-
lach było mnóstwo zabawy…”.

Do Frani chodziło się po bezy
– czyli opowieść o ludziach, smakach i barwach peerelowskiego Serocka

To mogła być historia o szarym miasteczku, niczym niewyróżniającym się spośród 
tysięcy innych polskich peerelowskich miast - pozbawionych szans na rozwój, wciąż 
dźwigających jarzmo powojennych zniszczeń. O jego szarych mieszkańcach w szarej 
rzeczywistości. Nasza opowieść nabrała jednak innych barw, kiedy zaczęły się w niej 
przeplatać historie  ówczesnych mieszkańców – stawiających czoła niewesołej codzien-
ności i tworzących ze zwyczajnych zdarzeń niezwyczajne wspomnienia. 

ogrzewały sale, a i tak było zimno. Były takie 
momenty, że siedziało się w kurtkach, pal-
tach, szczególnie jak się miało zajęcia w sute-
renach. Ale kiedyś to były zimy potężne, nie to 
co teraz” – wspomina Pani Bożena.  „W szkole 
obowiązywały przeglądy higieny - dodaje Pani 
Małgorzata, która naukę w szkole rozpoczęła 
jako sześciolatka. To były czasy kiedy niestety 
popularna była wszawica, świerzb, więc przy-
chodziła do klasy higienistka, za moich czasów 
była nią Pani Zofia Rempalska, i sprawdzała, 
czy każdy ma świeżą chusteczkę – szmacianą 
oczywiście, bo przecież nie było jeszcze hi-
gienicznych. Trzeba było pokazać z obu stron 
ręce, czy są czyste, no i od razu widać było czy 
ktoś nie ma jakichś zmian na skórze, bo cho-
roby skóry, właśnie świerzb – były bardzo po-

pularne w tym okresie. Trochę później wpro-
wadzono również obowiązkowe przeglądy 
stomatologiczne. W szkole był gabinet denty-
styczny i były regularne kontrole zębów”. 

Mapa
wspomnień

Czas wolny po szkole mijał młodym zu-
pełnie inaczej niż dziś. Nie było przecież tylu 
urządzeń, które dla współczesnych dzieci 
zdają się być niezbędne – komórek, tabletów, 
komputerów. Obowiązków również było 
jakby mniej, a czasu na prawdziwą zabawę 
jakby więcej. Popołudnia spędzało się na 
podwórku, ganiając w berka, grając w cho-
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na wyciągnięcie ręki

Największą atrakcją miejską było bez 
wątpienia kino, które znajdowało się u skrzy-
żowania współczesnych ulic: Pułtuskiej, War-
szawskiej i Zakroczymskiej: „kino ”Nowość”  
było bardzo długo w Serocku. Chodziło się 
tam na Poranki… Wielkim wydarzeniem 
było jak puścili film Krzyżacy. Oczywiście 
były też, a może przede wszystkim, tzw. filmy 
z przydziału - pamiętam jak poszliśmy kiedyś 
całą paczką na film pt. Dzielny wojak Watasz-
ka, to nie mogliśmy wysiedzieć, taki nudny, 
ale nic innego nie można było wtedy oglądać, 
więc się chodziło” – wspomina Pani Małgo-
rzata. 

Serock z czasów jej młodości był szary, 
„ulice były takie nierówne, brudne, były takie 
płyty betonowe, nie było koszy na śmieci. Bu-
dynków w centrum było bardzo mało, ale za 
to różnych nieciekawych typków na ulicach 
sporo”.

Jej pierwszym zawodowym zajęciem była 
praca w sekretariacie szkoły podstawowej. Za 
pierwsze zarobione pieniądze Pani Małgo-
sia kupiła komplet kryształowych szklanek, 
które do dziś są jej wielką dumą - „zjeździ-
ły ze mną pół Polski, przetrwały wszystkie 
przeprowadzki. Nie pamiętam ile kosztowa-
ły, natomiast pamiętam, że wydałam na nie 
pół pensji. Chodziłam je wcześniej regular-
nie oglądać do sklepu, takiego blaszaka przy 
obecnym osiedlu Nowy Świat, ale one zawsze 
były dla mnie cenowo nieosiągalne. Więc kie-
dy dostałam pierwszą pensję, chciałam sobie 
z niej kupić coś na pamiątkę, spektakularne-
go i od razu poszłam po te szklanki”. Potem 
Pani Małgosia pracowała w księgarni, znaj-
dującej się w budynku, na miejscu którego 
stoi dzisiaj kwiaciarnia pomiędzy sklepem 
nocnym, a salą widowiskową. Kierownikiem 
tej księgarni była Pani Wierzbicka. W pawi-
lonie z eternitu i blachy znajdował się dom 
książki, chętnie uczęszczany przez ówcze-
snych mieszkańców. „To były takie czasy, że 
ludzie naprawdę czytali książki, interesowali 
się tym, co się dzieje. Natomiast wydarzeniem 
ożywiającym społeczeństwo było również do-
starczenie… papieru toaletowego. W księgar-
ni nie tylko sprzedawano książki i gazety, ale 
także artykuły papiernicze i higieniczne. Jak 
się niechcący wygadałam, że będzie dostawa 
papieru toaletowego, to od piątej rano ludzie 
potrafili stać i wyczekiwać na ten papier. Taki 
wianuszek się nosiło szarego papieru, każ-
dy brał wydzieloną ilość, bo zaczynała się 
tzw. reglamentacja, więc wszyscy dostawali 
wszystkiego po równo i nawet papieru wszy-
scy dostawali tyle samo. I nie było mowy, żeby 
ktoś jakoś zakombinował - wszyscy się pilno-

Serockie murale znane są nie tylko w oko-
licy. Jak magnes przyciągają amatorów sztuki 
ulicznej. Stanowią atrakcję turystyczną, ale 
również pełnią funkcję informacyjną i edu-
kacyjną. Do trzech murali znajdujących się 
w mieście już niebawem zaczną dołączać 
kolejne. Tym razem nietradycyjne grafiki 
powstaną na ścianach stacji wodociągowych 
rozmieszczonych na terenie całej gminy, two-
rząc szlak muralowy o nazwie „wodawil”. 
Skąd pomysł na to przedsięwzięcie, kto będzie 
autorem i wykonawcą grafik oraz o ich war-
tości edukacyjnej opowiada Leszek Błachnio 
– dyrektor Miejsko Gminnego Zakładu Wo-
dociągowego. 

 Panie Leszku, czym będą się wyróżniać 
wodawilowe murale?

Przede wszystkim projekt „wodawil” bę-
dzie oscylował wokół wody, jako źródła życia. 
Nawet dziecko wie, że bez wody nie ma życia. 
Chcemy pokazać jej znaczenie dla człowieka, 
jej rolę w przyrodzie, niesamowite właściwo-
ści – stany skupienia, różnorodność – woda 
może być przecież zarówno delikatną rzeką 
jak i niszczycielskim żywiołem. Woda jak 
już wspomniałem jest źródłem życia, a mam 
wrażenie, że my o tym zapominamy, wciąż 
jeszcze zbyt dużo jej marnujemy, zanieczysz-
czamy. Mamy jeszcze sporo do nadrobienia 
w aspekcie edukacji ekologicznej w tym rów-
nież jeśli chodzi o ochronę wody, która jest 
królową przyrody. 

 Skąd pomysł na to przedsięwzięcie?
Zakład wodociągowy administruje sta-

cjami uzdatniania wody, które znajdują się 
w różnych miejscowościach naszej gminy. 
Jesteśmy w fazie ich remontów, modernizacji. 
Pomyślałem że skoro odnawiamy elewacje to 
czy nie zrobić czegoś więcej. Zamiast stawiać 
tablice outdoorowe, możemy potraktować 
ściany budynków jako swoisty nośnik infor-
macji. Przecież na terenie każdego obiektu 
gdzie jest budynek są potencjalnie aż cztery 
ściany do wykorzystania. Murale kojarzą się 
głownie z dużymi osiedlami w miastach. We 
wsiach widzimy głównie tak zwane „graffiti”. 
Dlaczego więc nie wprowadzić tego rodzaju 
sztuki wizualnej właśnie do małych miejsco-
wości, również wiejskich? Tak zrodził się po-
mysł wykonania specjalnych murali, a potem 
wymyśliliśmy nazwę łączącą wszystkie pro-
jekty - „wodawil”, jako nietuzinkowe wariacje 
na temat wody. Pomysł ten dojrzewał przez 

kilka tygodni aż przybrał realne kształty. Wy-
typowałem 11 z 15 obiektów którymi admi-
nistruję. Zostały ustalone pewne zasady spój-
ności projektu np. każda stacja ma swój kolor 
dominujący jako tło (kolor elewacji obiektu). 
Do rysunku wykorzystujemy tylko 3 różne 
odcienie niebieskiego. Chciałbym pokazać 
Państwu gotowe projekty, dlatego pozwólcie, 
że nie będę zdradzał zbyt wielu szczegółów w 
tej chwili. 

 Kto będzie autorem projektów i wyko-
nawcą grafik?

Pierwszy mural w Serocku powstał, jeśli 
dobrze pamiętam, w 2008 roku na budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułtuskiej 
39. Wykonała go grupa artystyczna działają-
ca pod nazwą „Twożywo”, która nota bene w 
2011 roku rozwiązała się.  Nawiązałem współ-
pracę z członkiem byłej grupy „Twożywo” 
Panem Mariuszem Libelem, który wykonał 
w ubiegłym roku murale okolicznościowe w 
związku z jubileuszem 600-lecia nadania Se-
rockowi praw miejskich. Murale te cieszą się 
dużą popularnością, w związku z czym  za-
prosiłem Pana Mariusza do współpracy przy 
„wodawilu”. 

 Na kiedy planowana jest realizacja 
przedsięwzięcia?

Realizacja projektu będzie związana z re-
montami poszczególnych stacji. Plan jest taki, 
aby do końca lata bieżącego roku wykonać 
projekty grafik 11 obiektów. Natomiast późną 
wiosną 2017 roku wykonać w „terenie” jeden 
projekt. Będzie to budynek stacji uzdatniania 
wody w Serocku przy ul. Pułtuskiej. W tym 
czasie rozpocznie się remont budowlany bu-
dynku na stacji uzdatniania wody w Stasim 

Lesie i po wykonaniu remontu tam wyko-
namy drugi projekt. Zakładam, że będzie to 
późne lato lub jesień tego roku. Następnie 
chcemy utrzymać tempo realizacji dwóch 
murali rocznie. W międzyczasie będziemy 
obserwować, jak projekt jest odbierany przez 
mieszkańców i turystów. 

 Czy stacje zostaną udostępnione do 
„zwiedzania” murali?

Niestety nie, stacje są i muszą pozostać 
obiektami zamkniętymi, jednak  murale 
będą doskonale widoczne z chodnika czy 
ulicy. Główne grafiki będą na tych ścianach, 
które są właśnie dobrze widoczne. Chcemy, 
aby projekt ten oprócz walorów  estetycz-
nych niósł przekaz edukacyjny, symbo-
licznie zwracając uwagę na to czym jest 
woda. W sposób trochę zabawny, trochę 
przewrotny kierować uwagę na otaczającą 
rzeczywistość. Tu uchylę rąbka tajemnicy 
i powiem, że w Stasim Lesie hasłem prze-
wodnim muralu będzie „stan skupienia”.

Poniżej możecie Państwo zobaczyć nato-
miast fragment projektu muralu pt. "Woda do 
radości", który wykonany zostanie na stacji w 
Serocku przy ul. Pułtuskiej od strony stadionu.

 Panie Leszku, trzymam kciuki za „wo-
dawil” i przyznam, że nie mogę się doczekać 
jego realizacji. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę. 

Domyślam się, ma Pani przecież również 
swój udział w projekcie jako autorka hasła 
przewodniego „wodawil”. Również dziękuję 
i zapraszam na stronę zakładu wodociągowe-
go (www.wodociagiserock.pl), gdzie będziemy 
informować o etapach realizacji projektu. 

Agnieszka Woźniakowska

wali, bo nie po to stali od piątej rano, żeby 
ktoś dostał mniej”.

Pracę w księgarni Pani Małgorzata wspo-
mina z rozrzewnieniem przez wzgląd na 
pamięć o Pani generałowej Żeligowskiej – 
Hubickiej, której część domu zajęto i prze-
kształcono na Towarzystwo Pomocy Dzie-
ciom. „Pani Rena mieszkała na przygórku, 
w jednym malutkim pokoju. Żeby dostać się 
do swojego pomieszczenia, musiała przejść 
przez pokoje dziewcząt. W tym malutkim 
przygórku na jednej ścianie było wejście - ta-
kie z desek zbite drzwiczki. Za tymi drzwiami 
była tak zwana toaleta, czyli wiaderko i miska 
- taka blaszana z wodą, a całe pomieszczenie 
pani Reny było wypełnione książkami, pa-
miątkami… To co mogła jeszcze zatrzymać 
dla siebie, to tam miała. Przed wojną była oso-
bą dosyć znaną, najpierw była żoną generała 
Żeligowskiego, potem doktora Hubickiego. 
I Pani Regina od czasów powojennych miesz-
kała tam na tym przygórku. Przychodziła do 
mnie do księgarni i prowadziłyśmy gawędy 
na temat czasów Piłsudskiego. Bo o tych cza-
sach przedwojennych to ona mówiła dużo, 
ale często opowiadała je szeptem. Bała się… 
po prostu się bała. Już w pewnym momencie 
jak straciła wszystko, bała się takiej sytuacji, 
że może ktoś ją obserwuje, może podsłuchuje. 
Trochę żałowała, że nie uciekła do Londynu, 
gdzie mieszkała jej siostra… miała  kilkoro 
przyjaciół w Warszawie, kilkoro tutaj w Se-
rocku. Dożyła późnych lat. Piękna i niezwykle 
barwna była to postać”.  

Równie ckliwie Pani Małgosia wspo-
mina swojego dziadka – „przed wojną 
dziadek chodził do szkoły, która mieści-
ła się w starym budynku przy kościele. 
Opowiadał, że tam skończył cztery klasy.  
Dziadek był rybakiem. Któregoś roku wyje-
chał do Ameryki, tam chciał zarobić pienią-
dze jako rybak i, owszem, zarobił piękne pie-
niądze, ale na drugi dzień jak przyjechał do 
Polski z Ameryki, to była denominacja. I ku-
fer dolarów, który przywiózł wystarczył mu 
na… kupno koguta. To był najdroższy kogut 
w historii rodziny”. 

Okiełznana
rzeczywistość

Pani Małgosia i jej mama zdają się być 
pogodnymi, pełnymi optymizmu osobami. 
Swoje wspomnienia przywołują ze wzrusze-
niem, ale również z ogromnym entuzjazmem. 
I nawet kiedy pytam je o momenty trudne, jak 
wprowadzenie stanu wojennego i czasy przed 
zmianą ustroju, ich barwne historie przeła-
mują szarość tamtych dni. „Czuło się, że coś 
wisi w powietrzu, te nastroje były takie nie-

ciekawe. Oczywiście w niedzielę rano każdy 
czekał na Wiadomości, a tu komunikaty, nic 
nie działa. Po pewnym czasie ubrałam się - to 
była spora zima, wyszłam na zewnątrz, przed 
blokiem taki mundurowy z bronią, obok kok-
sownik, żeby nie zmarzł, dalej też. Wszędzie 
rogatki były obstawione przez żołnierzy. No 
i pamiętam, że woziłam z Warszawy tutaj do 
Serocka gazetki Solidarności, cały chlebak 
miałam wypchany”. Brat Pani Małgosi przy-
wiózł ze Śląska, w plecaku, ogromny transpa-
rent Solidarności. Do dziś zastanawiają się, 
jak to możliwe, że nikt go z nim nie złapał. 
Potem ów brat prowadził spotkania z harce-
rzami, chodził na nabożeństwa, odwiedzali 
ludzi, rozmawiali o możliwych zmianach. 
Oboje byli świadomi zagrożenia, ale nie my-
śleli o tym, co się stanie jeśli ich złapią – „to 
było dla mnie takie normalne, że to robię, nie 
jakieś wyjątkowe, byłam wtedy bardzo młoda, 
miałam może inne poczucie ryzyka…”. W sa-
mym Serocku było dość spokojnie. Na przy-
stankach, oczywiście charakterystyczne dla 
tamtego krajobrazu polskich miast koksow-
niki, przy których grzali się żołnierze legity-
mujący wsiadających i wysiadających z auto-
busów. „Trzeba było się pilnować, owszem, bo 
podstawą do aresztowania było nawet to, jak 
ktoś przywoził mięso ze wsi. Nie wolno było 
kupować np. pół świniaka, wozić dużych to-
reb, wszyscy byli kontrolowani. Obowiązywa-
ła godzina policyjna, nie można było wycho-
dzić kiedy się chciało, ale było dość spokojnie 
w Serocku”. Ze znajomymi – jak podkreślają 
panie – szło się dogadać, jeśli chodzi o wy-
mianę kartek. Każdy przecież pewnych pro-
duktów potrzebował bardziej niż inni, tak 
było na przykład z kartkami na alkohol, które 
amatorzy tych napojów wymieniali chętnie za 
kartki na papierosy, cukier, czy środki czysto-
ści. „Takie się robiło wymiany, żeby każdy był 
szczęśliwy” – podsumowuje Pani Małgorzata. 

Obie Panie podkreślają, że pomimo że 
dawne czasy były na pewno w wielu aspektach 
uboższe, to nie były nieszczęśliwe. Wszyscy 
radzili sobie jak mogli, nie zastanawiali się, że 
czegoś im brakuje, każdy cieszył się z tego, co 
ma. Dzieci miały mnóstwo czasu na zabawę, 
dorośli na rozmowy, rozrywki organizowano 
sobie we własnym zakresie, po prostu do-
stosowywano się do sytuacji. Dawny Serock 
natomiast pozostał tylko we wspomnieniach, 
miasto bowiem diametralnie zmieniło swój 
wizerunek.

Chcemy te Państwa wspomnienia o Se-
rocku, przy okazji wielkiego jubileuszu mia-
sta, wysłuchać, spisać, zatrzymać. Dlatego 
serdecznie zapraszam osoby, które chciałyby 
opowiedzieć swoja historię o kontakt. 

Agnieszka Woźniakowska

Wodawil, 
czyli muralowe wariacje na temat wody
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Wspomina prawnuk Tomasza, 
płk Waldemar J. Głowacki

Tomasz Chmieliński, weteran Powstania 
Styczniowego 1863 roku urodził się 29 grud-
nia 1845 r. jako syn Stanisława Chmielińskie-
go oraz Kunegundy z Popowskich.

Rodzice Tomasza Chmielińskiego pocho-
dzili z rodzin szlacheckich. Chmielińscy her-
bu Leszczyc wywodzili się Chmielna w ziemi 
ciechanowskiej, a Popowscy h. Pobóg lub 
Trzaska z Popowa w ziemi zakroczymskiej 
wcześniej z ziemi nurskiej (obecnie gmina 
Somianka). 

O Popowskich h. Pobóg po raz pierwszy 
czytamy w aktach ziemi zakroczymskiej gdzie 
zapisano sprawę sądową: Ian heres de Szczu-
rowo L contra Stanislaum de Popowo. Potom-
kami Stanisława z Popowa byli rycerze, którzy 
nazwali się Popowskimi h. Pobóg.

Spis podatkowy z 1578 roku wspomi-
na Adama Popowskiego, dziedziczącego na 
7 włókach ziemi.

Popowscy w 1768 roku sprzedali mają-
tek w Popowie ziemi nurskiej dziś Popowie 
Kościelnym gmina Somianka i przenieśli się 
do zakupionego majątku w ziemi zakroczym-
skiej w okolicach Nasielska tj. do dzisiejszego 
Popowa Borowego. Tu właśnie urodził się To-
masz Chmieliński.

W listopadzie 1862 r. według rodzin-
nych relacji, do wsi Chmielińskich - Popo-
wo koło Nasielska przy było z ok. 300 ludzi, 
którzy werbowali chętnych do powstańczych 
oddziałów. Tomasz jako 16 letni chłopak 
z kilkunastoma kolegami zaciągnął się do 
powstania. Bardziej prawdopodobne wyda-
je się, że to przedpowstaniowe wydarzenie 
miało miej sce w połowie stycznia 1863 roku, 
kiedy to w lasach między Se rockiem a Nasiel-
skiem pojawi ło się kilkuset sprzysiężonych, 
wysłanych z Warszawy w celu uchronienia 
ich przed branką do rosyjskiej armii. Armia 
Mikołaja I w tym czasie była reorganizowana. 

Na wiosnę 1863 r. we wsi pojawili się goń cy, 
wzywając zapisanych po przednio do stawania 
w szere gi powstańcze. 

W lasach wyszkowskich koło Zambrowa 
dołączyli do partii majora Ja kuba Jasińskiego, 
dowódcy zgrupowania oddziałów puł tuskiego 
i ostrołęckiego. Zgru powanie to składało się 
z oko ło 400 konnych i 100 pieszych. 

zany w majątku Glinki, a dowódca mjr Jasiński 
z częścią rozwiązanego oddziału przemieścił 
się w łomżyńskie. Tomasz Chmieliński nie 
poszedł lecz znalazł się w oddziale Konstan-
tego Ramotowskiego ,,Wawra" i walczył jesz-
cze w szeregu bitew powstańczych, m.in. pod 
Ostrowią Mazowiecką, Zambrowem i Drąż-
dżewem.

Po zaprzestaniu walk i po upadku po-
wstania, przez wiele lat Tomasz ukrywał się 
obawiając się represji carskich. Pracował 
jako robotnik ukrywając swoje pochodzenie 
i życiorys. Ożenił się dwukrotnie, miał wiele 
dzieci: 6-cioro z pierwszego i 4-woro z dru-
giego małżeństwa. W okresie odzyskania 
niepodległości, za czasów Marszałka Piłsud-
skiego i w okresie międzywojennym był zna-
ną i szanowaną postacią weterana 1863 roku 
w Serocku, powiecie pułtuskim i w Warsza-
wie. 

Odznaczony Krzyżem Niepodległości 
z Mieczami i Medalem Niepodległości w 75. 
rocznicę powstania styczniowego 23 stycznia 
1938 roku, został odznaczony Orderem Od-
rodzenia Polski. 

Wraz z innymi byłymi powstańcami był 
wielokrotnie przyjmowany na Zamku Kró-
lewskim przez Prezydenta RP Ignacego Mo-
ścickiego a w Belwederze uczestniczył w spo-
tkaniach z marszałkiem Piłsudskim. Nosił 
zawsze mundur weterana i czapkę rogatywkę, 
nawet hitlerowscy oficerowie oddawali mu 
honory.

Zmarł 8 grudnia 1944 roku w Krakowie 
jako jeden z ostatnich weteranów Powstania 
Styczniowego, spoczął w Panteonie Boha-
terów - w Grobowcu Weteranów Powstania 
Listopadowego i Powstania Styczniowego na 
cmentarzu Rakowickim.

Rok 2017 jest rokiem przybliżającym 
historyczne fakty sprzed 154 laty, wydarze-
nia które świadczyły o wielkim patriotyzmie 
Polaków i ich poświęceniu, a nawet woli od-
dania swojego życia dla wolnej Polski. Wy-
drzenia te pokazały, że w chwilach zagrożenia 
istnienia Narodu Polskiego można się zjed-
noczyć w walce na śmierć i życie.  

A my Polacy możemy być dumni ze swo-
ich przodków. Zawdzięczamy im, że o tych 
trudnych czasach możemy rozmawiać bez 
wstydu, a wręcz z dumą.

Waldemar J. Głowacki

Por. Tomasz Chmieliński.

HISTORIA

Rok 2017 - rokiem 154. rocznicy Powstania Styczniowego 
i 172. rocznicy urodzin uczestnika powstania 
por. Tomasza Chmielińskiego

Grupa ochotników z Popowa w tym To-
masz Chmieliński znaleźli się w szeregach 
oddziału majora Jakuba Jasińskiego. Do lipca 
1863 roku oddział ten wziął udział w wielu 
walkach i słynnej bitwie pod Nagoszewem sto-
czonej 2-3 czerwca z wojskami carskimi. Wal-
czył dopóty dopóki nie został rozbity. 

Star cie rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 
czerwca od ataku po wstańców na kolum-
nę posto jową wojsk rosyjskich. Zgrupowane 
siły polskie liczyły co najmniej 1200 żołnie-
rzy w trzech ugru powaniach, dowodzonych 
przez Maksymiliana Wacława Broniewskie go, 
Polikarpa Dąbkowskiego, Jakuba Jasińskiego 
i Ludwika Lityńskiego. Powstańcy byli już bli-
scy zwycięstwa, gdy na deszły rosyjskie posiłki, 
m.in. z Pułtuska, dowodzone przez genera-
ła Mikołaja Tolla. W krwawej walce rozbiły 
one oddziały powstańcze. Straty polskie wg 
wspomnień wyniosły około pół tysiąca zabi-
tych, ale historycy, obliczają je jedynie na ok. 
100-130 zabitych, przy stratach rosyjskich ok. 
500 zabitych. Tomasz Chmieliński wyszedł 
z bitwy cało. Jego oddział miał zostać rozwią-

•  Jak podsumujesz swój miniony sezon 
zawodniczy? Jesteś zadowolony z rezul-
tatów? Osiągnąłeś to, co zakładałeś?

To był bardzo trudny sezon, pogoda w ze-
szłym roku nas nie rozpieszczała, doskonale 
było to widać podczas Mistrzostwa Polski 
w Serocku, gdy non stop borykaliśmy się z ka-
prysami pogodowymi. W zeszłym roku posta-
wiłem sobie za cel by być najlepszym pilotem 
w Polsce w najliczniejszej klasie PF1 (start 
z nóg, załoga jednoosobowa) i ten cen został 
osiągnięty, no powiedzmy w 90 procentach. 

Rozpocząłem sezon od zwycięstwa w Płoc-
ku, gdzie podczas zgrupowania kadry rozegrano 
zawody o Puchar Prezydenta Płocka w celności 
lądowania. Później było 5 imprez Motoparalot-
niowego Pucharu Polski (w tym Mistrzostwa 
Polski), byłem na wszystkich edycjach: 3 razy 
wygrałem, 2 razy byłem drugi. Finalnie zdoby-
łem pierwszy Motoparalotniowy Puchar Polski 
po zaciętej walce w ostatniej edycji z kolegą 
z kadry Jackiem Ciszkowskim na jego „podwór-
ku” tj. lotnisku w Elblągu, z czego niezmiernie 
się cieszę. Udało mi się wygrać i obronić tytuł 
Mistrza Polski w rodzinnym Serocku oraz wy-
grać zawody w celności lądowania o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock (chyba 
największy puchar w moim dorobku). Była to 
dla mnie bardzo trudna impreza, ponieważ 
chciałem wypaść tu jak najlepiej, bo wiadomo 
„u siebie”, ale oprócz tego współorganizowałem 
tę imprezę, zależało mi, aby wszyscy wrócili do 
domów zadowoleni i gdyby nie kapryśna pogo-
da, to byłoby wręcz idealnie. Dostałem bardzo 
dużo sygnałów od osób biorących udział w MP, 
że były to jedne z najlepiej zorganizowanych za-
wodów w historii Mistrzostw Polski i tu ogrom-
ne podziękowanie dla gospodarza terenu, czyli 
Pana Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego oraz 
dyrektora OSiR Macieja Goławskiego, ponie-
waż bez pomocy lokalnych władz nie bylibyśmy 
w stanie osiągnąć tego sukcesu. Oprócz zawo-
dów w Serocku został zorganizowany event 
sprawdzający we Wrocławiu przed tegorocz-
nymi The World Games (igrzyska sportów 
nieolimpijskich), w ostatniej chwili dostaliśmy 
informację, że event ten będzie pierwszymi Mi-
strzostwami Polski w konkurencjach technicz-
nych. Ciężko było pogodzić plany urlopowe, ale 
udało mi się pojechać do Wrocławia i wywal-
czyć 2 miejsce i srebrny medal.

•  Wygrałeś Mistrzostwa Polski, na dru-
gich wywalczyłeś srebrny medal zdoby-
łeś również I Puchar Polski, czyli zosta-
łeś najlepszym pilotem w Polsce, tak?

Zrealizowałem swój plan, w 90%, ale 
można powiedzieć, że tak - w krajowych im-
prezach w swojej klasie byłem najlepszym pi-
lotem 2016 roku.

•  A jak to wyglądało na zagranicznych 
imprezach?

W zeszłym roku mieliśmy dwie duże im-
prezy zagraniczne. Pierwsza - II Motoparalot-
niowe Slalomowe Mistrzostwa Europy na Bor-
nos w Hiszpanii - 3 500 km od domu i prawie 
40h podróży autem w jedną stronę, to jedyne 
miejsce na świecie gdzie można było rozegrać 
te zawody, ponieważ w zawodach slalomowych 
możemy latać tylko nad wodą i tylko Hiszpa-
nia miała przygotowany taki obiekt. Podjąłem 
się startu na tej imprezie w dwóch klasach: 
start z nóg (PF1) oraz na kołach (PL1). Na 
Bornos w swojej klasie wywalczyłem 9 lokatę, 
poziom zawodników porównując z 2015 ro-
kiem znacznie się podniósł. W klasie PL1 było 
trochę lepiej w kwalifikacjach non stop uzyski-
wałem trzecie czasy, w ostatnim decydującym 
przelocie o wejściu do finałów pokonał mnie 
„stary lis” mistrz świata Ramon Morillas. Dru-
żynowo, na szczęście, udało nam się obronić 
tytuł Slalomowych Mistrzów Europy. Drugą 
imprezą były Mistrzostwa Świata w Anglii. To 
były trudne i krótkie zawody: tylko 8 konku-
rencji. Zakończyłem te zawody z brązowym 
drużynowym medalem. 

•  Widziałam na Facebooku również two-
ją relację z Kataru. Co tam robiłeś?

Wraz z kolegą z kadry Krzysztofem Ro-
mickim dostaliśmy zaproszenie od armii 
katarskiej, by uczestniczyć w pokazach pod-
czas ich dni narodowych przypadających na 
18 grudnia. Ja miałem tam latać z 9 pilotami 

katarskimi, przy okazji robić zdjęcia i nagry-
wać przeloty z perspektywy pilota, natomiast 
kolega Krzysztof miał latać dronem i filmować 
wszystko wokoło. Spędziliśmy 10 dni w Doha, 
lataliśmy nad pustynią oraz wykonaliśmy je-
den pokaz w mieście. Po pierwszym pokazie 
uroczystości zostały odwołane ze względu na 
wydarzenia w Aleppo. Można powiedzieć, że 
była to przygoda życia, inny klimat, inna kul-
tura, chciałbym tam jeszcze kiedyś polatać. 
Ale oprócz Kataru wraz z Krzyśkiem latali-
śmy jesienią również pokazy w Czechach.

•  2016 rok był dla Ciebie bardzo udany. 
Czy nowy sezon zapowiada się równie 
ambitnie?

Oczywiście chciałbym być jeszcze lepszy, 
ale zobaczymy czy czasu na wszystko starczy. 
Aktualnie odebrałem nominację na nowy se-
zon do Reprezentacji. Na razie skupiam się na 
udziale w VI Motoparalotniowych Mistrzo-
stwach Europy w Czechach, to główna impre-
za I kategorii tego sezonu. Z imprez krajowych 
zależy mi na 3-ciej obronie tytułu Mistrza 
Polski klasy PF1 oraz obronie Pucharu Polski, 
który udało mi się wywalczyć w zeszłym roku.  
Oprócz tego, do składu Motoparalotniowej 
Kadry Narodowej na ten sezon został po-
wołany mój młodszy brat Mariusz. Chciał-
bym mu pomóc w tym sezonie mocno pójść 
do przodu, aby był gotowy na Mistrzostwa 
Świata w 2018 roku. W zeszłym roku wygrał 
Polską Ligę Motoparalotniową dla amatorów 
i bardzo szybko rozwija się w tej dyscyplinie. 
Fajnie by było wspólnie stać na podium. 

Życzę Ci wielu sukcesów i trzymam kciu-
ki za powodzenie w tym roku.

Agnieszka Woźniakowska

SPORT

Lojakowe sukcesy motoparalotniowe
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Dobiega końca rok kalendarzowy 2016, 
a wraz z jego końcem nadchodzi czas pod-
sumowań inwestycji przeprowadzonych na 
terenie Miasta i Gminy Serock. Ze względu 
na źródła finansowania naszych działań po-
dzieliliśmy je na trzy części: 

Pierwsza część - inwestycje, na które 
zostały złożone wnioski i które uzyskały do-
finansowanie. Tu warto wymienić przede 
wszystkim:

a) kompleksową przebudowę systemu 
kanalizacji w Zegrzu. Koszt inwestycji to 
3.851.610 zł. Zakończenie budowy planowa-
ne jest na 2018 r. Zadanie jest dofinansowane 
w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno–
ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu” Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020. Wnio-
sek został złożony  na początku roku 2016 
i uzyskał dofinansowanie. Umowa z Wyko-
nawcą została podpisana w listopadzie br. 
Prace budowalne rozpoczną się w styczniu 
2017 roku. Będzie to dla nas, w nadchodzą-
cym roku, jedna z priorytetowych inwestycji. 
Planowane zakończenie całości zadania to 
połowa 2018 roku;

b) przebudowę ul. Warszawskiej i ul. Puł-
tuskiej w m. Serock – Wierzbica. Przebudo-
wa obejmuje odcinek od ronda w Wierzbicy 
do ronda 25-lecia Samorządu w Serocku. 
Zadanie dofinansowane z Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 
3.000.000,00 zł. Tu kosztorysowa wartość in-
westycji wynosi ponad 7 mln zł. Na początku 
roku 2017 planujemy ogłosić przetarg na  ro-
boty budowlane. Ze względu  na zakres prac 
planujemy ich realizację w I połowie roku. 
Projektem objęty jest odcinek drogi o dłu-
gości prawie 6,5 km, gdzie na całym odcin-
ku projektowana jest ścieżka rowerowa, re-
mont nawierzchni jezdni na długości ponad 
4 km. Dodatkowo projektujemy doświetlenia 
przejść dla pieszych, oznakowanie aktywne 
wszystkich azyli na przejściach oraz dobudo-
wę oświetlenia drogowego w miejscach, gdzie 
obecnie ono nie występuje;

c) modernizację boiska sportowego 
w Gąsiorowie. Zadanie dofinansowane jest ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej w ramach programu Modernizacja Infra-
struktury Sportowej  - kwota dofinansowania 
– 274.800,00 zł.  Planowany termin zakończe-

nia prac 15 maj 2017 r. Obecnie jest ogłoszony 
przetarg na roboty budowlane. Termin skła-
dania ofert upływa w dniu 3 stycznia. Naszym 
celem jest dokonanie otwarcia inwestycji na 
dzień dziecka. Zakres prac obejmuje budowę:

- boiska wielofunkcyjnego o wym. 28 m 
x 54m do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszy-
kówki oraz piłki siatkowej o nawierzchni 
sportowej ze sztucznej trawy wypełnionej 
piaskiem kwarcowym na podbudowie prze-
puszczalnej

- placu zabaw z urządzeniami zabawowy-
mi i nawierzchnią bezpieczną - piasek 

- strefy tenisa stołowego ze stołem do ping 
-ponga i nawierzchnią z kostki betonowej

- siłowni terenowej z urządzeniami 
sprawnościowymi i nawierzchnią bezpieczną 
– darń z rolki  oraz ścieżką z kostki betonowej

- zagospodarowania terenu (ławki z opar-
ciem, ławki młodzieżowe, stoły do gier plan-
szowych, kosze na śmieci, piłkochwyty), 
komunikację, zieleń (trawniki, krzewy) oraz 
uzbrojenie terenu: oświetlenie terenu i boiska

d) budowę sieci wodociągowej w Serocku 
ul. Chrobrego – inwestycja, która uporządku-
je system wodociągowy. Zadanie dofinanso-
wane jest w ramach działania 2.3. Gospodar-
ka wodno–ściekowa w aglomeracjach II oś 
priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu” Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. Planujemy inwestycję zrealizować w ca-
łości w roku 2017.

Druga część - inwestycje, na które zostały 
złożone wnioski o dofinansowanie i które albo 
rozstrzygnęły się dla nas negatywnie, albo 
jeszcze czekają na rozstrzygniecie. Tu warto 
wymienić te główne, zaczynając od wniosków 
jeszcze nierozstrzygniętych, jak np:

a) rewitalizacja i adaptacja zabytkowe-
go budynku dawnej szkoły na Izbę Pamięci 
i Tradycji Rybackich w Serocku. Wyposaże-
nie obiektu w zabudowę meblową, elementy 
multimedialne oraz aplikacje ekspozycyjne. 
Został złożony wniosek o dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Do dnia dzisiejszego konkurs nie 
został jeszcze rozstrzygnięty. Jednak ze wzglę-
du na konieczność zakończenia inwestycji 
w I kwartale przyszłego roku w listopadzie 
w wyniku ogłoszonego przetargu nieograni-
czonego podpisano umowę z Wykonawcą na 
realizację zadania. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to marzec 2017 roku;

b) w grudniu złożono wniosek o dofi-
nansowanie inwestycji wodociągowo–ka-
nalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy 
Serocku w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2016 – 2020 w ra-
mach poddziałania: „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” typ operacji 
„Gospodarka wodno-ściekowa". W ramach  
wniosku ujęte zostały następujące przedsię-
wzięcia:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Wierz-
bicy, rejon ulicy Wiosennej,

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa 
Góra Stasi Las – II etap,

- budowa wodociągu Borowa Góra – Ja-
dwisin,

- budowa sieci wodociągowej Serock 
ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza 
Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkie-
wicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi 
wewnętrzne.

Inwestycje przewidziane są do realizacji 
w latach 2017-2019. Oczywiście ostateczny 
termin jest uzależniony od wyniku poszcze-
gólnych konkursów. Mamy jednak nadzieję, 
że do połowy przyszłego roku będziemy wie-
dzieli, czy udało nam się zakwalifikować do 
dofinansowania.

Inwestycje, na które niestety nie udało się 
nam uzyskać dofinansowania:

• termomodernizacja Zespołu Szkół 
w Zegrzu. Wniosek był składany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2016-2020. Przeszedł ocenę formalną 
i merytoryczną, niestety ze względu na ilość 
złożonych wniosków o dofinansowanie, osta-
teczną ilość punktów jakie udało nam się 
zdobyć i kwotę alokacji nie wystarczyło dla 
nas środków;

• budowa ul. Długiej, Głównej 
w Stasim Lesie oraz budowę ul. Jasnej 
w Jachrance. Na te inwestycje również 
składane były wniosku o dofinansowanie 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2016 – 2020. Sytuacja 
była analogiczna do tej z termomoderni-
zacją szkoły. Wnioski przeszły ocenę for-
malną i merytoryczną, jednak ze względu 
na alokację oraz ilość zdobytych punktów 
nie uzyskaliśmy dofinansowania z powo-
du braku środków.

Ulica Główna w Stasim Lesie została 
wybudowana z własnych środków w III i IV 
kwartale 2016 roku. W przyszłym roku pla-
nujemy złożyć wniosek o dofinansowanie 
budowy ul. Długiej w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019, natomiast ulicę 
Jasną w Jachrance wybudujemy z własnych 
środków w niedalekiej przyszłości.

Na 2017 rok postawiliśmy sobie za cel 
znaleźć nowe formy finansowania termomo-
dernizacji Zespołu Szkół w Zegrzu.

Rok 2016 był również rokiem, gdzie szereg 
inwestycji zostało zrealizowanych albo w  sa-
mych obiektach szkolnych, albo w ich bezpo-
średnim otoczeniu. Wymieńmy tu chociażby 
te najważniejsze, jak np.:

- poprawa efektywności w Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej – 
inwestycja zrealizowana przy wykorzystaniu 
pożyczki umarzalnej z WFOŚiGW

- modernizacja zaplecza socjalnego 
w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Se-
rocku – I etap

- poprawa układu komunikacyjnego 
w obrębie szkoły w Serocku

- budowa parkingu przy Zespole Szkół 
w Zegrzu.

Na 2017 rok z inwestycji oświatowych 
planujemy przede wszystkim zrealizować:

- dokończenie budowy łącznika przy 
Szkole Podstawowej w Jadwisinie – inwesty-
cja realizowana w latach 2015-2017. W 2017 

roku przewidziana została kwota w wysoko-
ści 900.000,00 zł. Ostatni etap rozbudowy. 
Planowany termin zakończenia inwestycji - 
30 lipca 2017 rok

- II etap modernizacji zaplecza socjalnego 
w budynku Gimnazjum w Serocku

- dokumentację projektową na  poprawę 
efektywności energetycznej budynku szkoły 
w Serocku – poprzez wymianę kotłowni ga-
zowej

- dokumentację projektową na budowę 
parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwi-
sinie,

- dokumentację projektową na moderni-
zację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

- rozbudowę i modernizację przedszko-
la w Serocku – wykonanie dokumentacji do 
I połowy roku 2017.

Trzecia część - zadania, które były zapla-
nowane do realizacji w roku bieżącym, jak 
choćby:

- kilkanaście oświetleń drogowych 
w miejscowościach: Dębinki, Zabłocie, 
Wierzbica, Kania Nowa, Nowa Wieś, Jadwi-
sin, Borowa Góra oraz Serock ul. Krasińskie-
go, Traugutta-Zielona, Pod Lasem, Żytnia 
i Podleśna oraz ul. Warszawska

- przebudowa dróg gminnych na terenie 
miasta Serock, tj. ul. Farna i ul. Św. Wojciecha 
oraz ul. Retmańska

- modernizacja budynku Ratusza
- rewitalizacja Rynku w Serocku. Ta inwe-

INWESTYCJE

Podsumowanie roku 2016 
oraz najważniejsze inwestycje w 2017 r.

stycja jest zaplanowana do realizacji do końca 
marca 2017 roku

- budowa placu zabaw w Woli Smolanej
- dokumentacja na modernizację na-

wierzchni stadionu miejskiego w Serocku.
Ogółem budżet na zadania inwestycyjne 

w roku 2016 wynosił około 11 mln złotych. 
Był to rok ciężkiej i intensywnej pracy całego 
zespołu ludzi odpowiedzialnych za przygoto-
wanie i realizację inwestycji. Był to również ko-
lejny rok doświadczeń wszystkich, którzy mieli 
wpływ na kształt budżetu inwestycyjnego oraz 
na jego realizację. Oczywiście były też pewne po-
tknięcia, których nie udało się uniknąć, pewne 
opóźnienia zarówno z winy Wykonawców, czy 
też osób prowadzących. Są to jednak przykłady 
jednostkowe, które zostaną przez nas dokładnie 
przeanalizowane i posłużą za bazę do nauki i po-
prawy na rok przyszły. Biorąc pod uwagę fakt, że 
budżet na rok 2017 w zakresie wydatków inwe-
stycyjnych wynosi prawie 20 mln złotych może-
my być pewni, że będzie on jeszcze bardziej in-
tensywny, pracochłonny i wymagający. Już teraz 
pracujemy nad przygotowaniem w pierwszej ko-
lejności planu zamówień publicznych, kończone 
są pierwsze projekty, które mają być przedmio-
tem dofinansowania czy to ze środków unijnych 
czy też krajowych. Rozliczane są dokumentacje 
projektowe, które będą stanowiły podstawę do 
realizacji robót budowlanych w przyszłym roku 
i latach następnych.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

OCHRONA ŚRODOWISKA

Podsumowanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 r.

Do końca 2016 roku obowiązywał na te-
renie Miasta i Gminy Serock Program opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Miasto i Gmina Serock w 2016 r., uchwalony 
Uchwałą Nr 185/XVIII/2016 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 29 lutego 2016 r. 

Na realizację programu wydatkowano 
ogółem kwotę blisko145 tysięcy złotych.

W ramach realizacji programu do schro-
niska w Nowym Dworze Mazowieckim, pro-
wadzonym przez Fundację „Przyjaciele Braci 
Mniejszych” trafiło 41 psów, spośród których 
3 zostały odebrane przez poszukujących je 
właścicieli. Wszystkie zwierzęta, które trafiły 
do schroniska zostały, zgodnie z umową za-
wartą z fundacją, zachipowane, a także wyste-
rylizowane bądź wykastrowane. 

W ramach gminnej akcji adopcyjnej 
„Pies czeka na człowieka” do adopcji trafiło aż 
39 bezdomnych piesków z terenu gminy. To 
niestety dużo, ale z drugiej strony daje satys-
fakcję, że tylu zwierzętom udało się pomóc. 

Ponadto w ramach programu sfinansowa-
no mieszkańcom m.in. sterylizację 47 suczek, 
62 kotek, przeprowadzono kastrację 29 kotów 
i 8 psów, a także zachipowano 62 zwierzęta. 

W bieżącym roku program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Mia-
sto i Gmina Serock będzie kontynuowany. 
Jak tylko program zostanie uchwalony przez 
Radę Miejską w Serocku, podobnie jak w la-
tach ubiegłych będziemy dofinansowywać 
mieszkańcom gminy chipowanie oraz stery-
lizację i kastrację zwierząt domowych, zarów-
no psów i kotów, a także  sterylizację i kastra-
cję kotów wolnożyjących. 

Przypominamy, że osoby, które zdecydują 
się na adopcję bezdomnego psa w ramach pod-
pisywanej umowy z gminą Serock otrzymają: 



20 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 21I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

1417-2017 1417-2017

1) trwałe oznakowanie przez wszczepie-
nie pod skórę psa elektronicznego mikropro-
cesora wraz z wprowadzeniem danych do 
ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych,

2) pakiet szczepień okresowych (choroby 
zakaźne i wścieklizna),

3) podanie leków i preparatów mających 
na celu odrobaczenie, odkleszczenie i od-
pchlenie zwierzęcia,

4) sterylizację lub kastrację. 

Pamiętajmy, że właściciele, którym za-
ginie pies winni takie sytuacje bezzwłocznie 

zgłaszać do Straży Miejskiej w Serocku oraz 
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa (ochronasrodowiska@serock.pl) 
podając telefon kontaktowy, krótki opis psa, 
okoliczności zaginięcia oraz załączając jego 
zdjęcie. Jak pokazuje doświadczenie przeka-
zanie informacji o zaginionym piesku przez 
dotychczasowych właścicieli pozwala często 
na szybsze odnalezienia zagubionego pupila. 

Informacje o pieskach, które zagubiły się 
właścicielom a także o psach, które z terenu 
gminy jako bezdomne trafiają do schroniska, 
na bieżąco zamieszczane są na stronie inter-

netowej www.serock.pl w zakładce Pies czeka 
na człowieka.

W 2017 roku bezdomne zwierzęta, po-
chodzące z terenu miasta i gminy Serock, 
zgodnie z podpisaną przez gminę umową, 
będą kierowane do Schroniska w Józefowie. 

Przypominamy, że psy, co do których 
istnieje prawdopodobieństwo, że są bezdom-
ne należy zgłaszać do Straży Miejskiej 603 
873 290 lub Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 22 782 88 40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Około 36 tysięcy złotych ze sztabu w Ja-
dwisie oraz ponad 25 tysięcy złotych, garść 
Euro i około kilograma centów ze sztabu 
w Serocku popłynęło do Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, która w tym roku w ca-
łej Polsce zabrała rekordową sumę ponad 
62 milionów złotych!

15 stycznia 2017 roku odbył się 25 finał 
WOŚP. Tysiące wolontariuszy zbierało środki 
na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddzia-
łach ogólnopediatrycznych oraz na zapewnie-
nie godnej opieki medycznej seniorom.

W gminie Serock w tym roku działały 
dwa sztaby. W Serocku zorganizowany przez 
Panią Agnieszkę Oktabę i Olgę Rawę-Siar-
kowską, którym towarzyszyło grono bliskich 
i przyjaciół oraz w Jadwisinie,  gdzie szefową 
sztabu była Pani Monika Krajewska, wspiera-
na m.in. przez dyrekcję, grono pedagogiczne 
i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. 
J. Szaniawskiego w Jadwisinie oraz Sołectwo 
Jadwisin.

Atrakcji było co niemiara
Zarówno w Serocku, jak i w Jadwisinie 

organizatorzy – jak co roku - zadbali o moc 
atrakcji. Jak co roku nie zabrakło również 
ogromnego zaangażowania mieszkańców, 
dzięki którym w programie znalazły się wy-
stępy lokalnych artystów, można było skosz-
tować smaczne potrawy przygotowane przez 
lokalne podmioty gastronomiczne, koła go-
spodyń i osoby prywatne oraz kupić lub wy-
licytować wiele różnych przedmiotów i usług 
przekazanych przez lokalnych fundatorów. 
W Jadwisinie wystąpili muzycy, aktorzy, 
sportowcy, zespoły: SMS Skubianka, Violin-
ki, pani Karolina Bilińska z zespołem, pani 
Alicja Herod, pan Janusz Godlewski, pan 
Bartłomiej Krzemiński. Na scenie odbyły się 

również pokazy tańca i pantomimy oraz nie-
zwykły pokaz baristy z Palarni Kawy „Praska”.

O kulinarną część przedsięwzięcia za-
dbały: Tradycyjne Koło Gospodyń z Dosina, 
Smażalnia „Cicha Zatoka” z Wierzbicy, znana 
wszystkim Pani Małgosia oraz dzieci z rodzi-
cami – mieszkańcy Jadwisina.

Również w Serocku na gości czekało 
wiele atrakcji. Na scenie zaprezentowały się: 
dzieci z Samorządowego Przedszkola im. 
Krasnala Hałabały w Serocku, Violinki, SMS 
Skubianka oraz artyści z Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku (Kantyczki, Incan-
to, Alexia oraz dziecięca grupa fitness pod 
opieką pani Katarzyny Tulin). Tego dnia 
wystąpił również chór Szkoły Podstawowej 
w Serocku oraz gwiazda wieczoru – zespół Aż 
po świt. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
pokaz szermierki w wykonaniu medalistów 
olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, 
z Robertem Andrzejukiem na czele. Chętni 
mogli spróbować swoich sił w szermierczym 
starciu z najlepszymi. Harcerze – za szko-
łą – zorganizowali punkt strzelniczy. Sztab 

w Serocku wsparli również seroccy strażacy 
ochotnicy, którzy między innymi przygoto-
wali pokazy pierwszej pomocy i organizowali 
przejazdy wozem strażackim. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się licytacje Światowego 
Związku Polskich Żołnierzy Łączności odział 
Zegrze prowadzone przez prezesa stowarzy-
szenia.

Ukłon w stronę wolontariuszy
Sukces Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy leży w dobrej woli ludzi – tych, któ-
rzy tego dnia kwestują, występują, fundują 
przedmioty i usługi na licytacje, wspierają 
organizatorów, jak i tych, którzy przekazu-
ją środki finansowe. W Serocku i Jadwisinie 
kwestowało kilkudziesięciu wolontariuszy – 
najczęściej dzieci i młodzieży. Jeszcze więcej 
osób bezpłatnie wsparło organizatorów szta-
bów. Dzięki nim wszyscy, którzy przyszli tego 
dnia na finał mieli zapewnioną dobrą zabawę. 
Przede wszystkim jednak – mogli dorzucić 
grosik do jednej z największych skarbonek 
w Polsce.

Wielka orkiestra, 
wielkie sumy również w gminie Serock!

W ten poświą tecz ny czas, gdy nastrój 
rado sne go prze ży wa nia Boże go Naro dze nia 
wciąż jeszcze trwa, a kalen da rz wyzna czył 
dopie ro pierw sze dni Nowe go Roku, 7 stycz-
nia w Centrum Kultury i Czytelnictwa od-
było się radosne kolędowanie z gwiazdami. 
Kiedyś, kolęda kojarzona była tylko z pie-
śnią noworoczną związaną z Bożym Naro-
dzeniem, jako obrzęd ludowy, podczas któ-
rego kolędnicy obchodzą domy w okresie 
świątecznym. Dziś, tą tradycje kontynuuje 
się rzadko, ale wspólne kolędowanie wciąż 

bardzo cieszy i grzeje serca w świątecznym 
spokoju.

W Centrum Kultury i Czytelnictwa koncert 
kolęd i pastorałek rozpoczęły solistyki z In Can-
to pod opieką Mari Radomskiej i przy wsparciu 
Krzysztofa Wilusza oraz Kantyczki podopiecz-
ne Moniki Misiury. Następnie radosne dźwięki 
wybrzmiały w mistrzowskim wykonaniu zna-
nych gwiazd: Magdaleny Piotrowskiej, Anny 
Sokołowskiej, Dariusza Kordka i Przemysława 
Brannego. Zaśpiewali oni pastorałki „Kędyż 
go szukać” – czyli różnorodny zbiór, dawnych i 

całkiem nowych pastorałek w aranżacjach: Mi-
kołaja Blajdy, Jerzego Satanowskiego i Andrzeja 
Zaryckiego. Wspaniały występ pełen magicz-
nych chwil i radości okazał się udanym wie-
czorem pełnym zadumy nad tajemnicą Bożego 
Narodzenia. W tym wszystkim nie zabrakło 
humoru, kiedy prowadzący Łukasz Lech przy-
toczył wiersz ks. Jana Twardowskiego o żonach 
Trzech Króli. W całkiem nowoczesnych aran-
żacjach i dynamicznych wykonaniach artystów, 
pastorałki z gwiazdami były pięknym uwień-
czeniem okresu świątecznego.

KULTURA

Kędyż Go szukać czyli Pastorałki z gwiazdami

KULTURA

Koncert „Z kolędą przez świat”
13 stycznia 2017 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 

odbył się muzyczny koncert pt. „Z kolędą przez świat”. Chór i Zespół 
Instrumentalny Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Serocku wraz 
z opiekunami zaprosili melomanów w muzyczną podróż dookoła świata.

Zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać kolęd w języku 
polskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, francuskim, 
niemieckim oraz ukraińskim.

Słuchacze nagrodzili artystów gromkimi brawami i owacjami na sto-
jąco. Były bisy, gratulacje i podziękowania. 

Cieszymy się, że mogliśmy z wieloma osobami podzielić się swoją pasją 
i radością, którą daje wspólne śpiewanie i granie. Ogromną przyjemność 
sprawiła nam też możliwość zaprezentowania naszej pracy na deskach sali 
widowiskowej.  Życzymy wszystkim dużo szczęścia w Nowym Roku.

Julia - chórzystka
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SPORT

Morsowanie w Serocku

W czwartek 12 stycznia 2017 r. w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Serocku rozegrano Turniej Koszy-
kówki uczniów szkół podstawowych. Turniej 
rozegrano, w celu wsparcia akcji Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Dzięki wsparciu na-
uczycieli wf oraz trenera Włodzimierza Meliona 
do turnieju zgłosiło się sześć drużyn ze szkół 
podstawowych w Serocku i w Zegrzu. Druży-
ny przydzielono do dwóch grup po 3 drużyny. 
Po rozegraniu meczów fazy grupowej, drużyny 
z miejsca 3 z poszczególnych grup zagrały mecz 
o V miejsce, drużyny z miejsc 2 zagrały mecz 
o III miejsce, a drużyny z miejsc 1 zagrały w fi-
nale. Mecze były bardzo zacięte, jednak nikt nie 
zapomniał o zachowaniu zasad fair play.

Ostatecznie, po rozegraniu wszystkich 
spotkań klasyfikacja turnieju wygląda nastę-

pująco: I miejsce: Opciach Kappa; II miej-
sce: Disco Robaczki; III miejsce: Bez Nazwy; 
IV miejsce: KK Zegrze; V miejsce: Krzyki 

i Spółka; VI miejsce: FC Krzak Łąka Wieś. 
Zwycięska drużyna została nagrodzona pu-
charem.

Gminny Zespół Świetlic Środowisko-
wych  działający w strukturze organizacyjnej 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku przy-
gotował ofertę zajęć feryjnych dla  dzieci, któ-
re są zapisane do świetlic środowiskowych.

• 13.02.1017 poniedziałek, 8.30 – 16.30
Legionowo
1) wyjazd na projekcję filmu dla dzieci 

(sala widowiskowa przy Urzędzie Miasta w 
Legionowie)

2) Muzeum Historyczne w Legionowie  
- ,,Gdy będę duży"...poznajemy zawody

3) ciepły posiłek 
4) zajęcia w świetlicach – wykonanie pla-

katu bezpieczne ferie
• 14.02.2017 wtorek, 8.30 – 16.30
Warszawa - Manufaktura Cukierków

1) pokaz ręcznego wykonywania cukier-
ków metodą z XVII wieku

2) warsztaty ,,Ukręć sam lizaka”
3) ciepły posiłek
4) zajęcia w świetlicach- turniej chińczy-

ka, moja ulubiona postać z bajki
• 15.02.2017 środa, 8.30 – 16.30
Warszawa – Park Miniatur Województwa 

Mazowieckiego
1) lekcja muzealna z przewodnikiem 
2) wystawa miniatur 
3) ciepły posiłek
4) zajęcia w świetlicach- układanie puzzli
• 16.02.2017 czwartek, 8.30 – 16.30
Pułtusk - Muzeum Regionalne
1) warsztaty archeologiczne dla najmłod-

szych

2) ciepły posiłek
3) zajęcia w świetlicach – papieroplasty-

ka, gry planszowe
• 17.02.2017 piątek, 8.30 – 16.30
Serock - Tawerna Tramonti
1) warsztaty kulinarne ,,Niezapomniana 

lekcja o kuchni włoskiej"
2) degustacja pizzy wykonanej przez 

dzieci
3) zajęcia w świetlicach – wykonanie ma-

ski karnawałowej
4) podsumowanie ferii - wręczenie pa-

miątkowych dyplomów
Opłata za uczestnictwo 140 zł – bilety 

wstępu, posiłki
Osoba odpowiedzialna za organizację – 

Barbara Wróblewska

OŚWIATA

Oferta na ferie

OŚWIATA

Ferie zimowe w szkołach

SPORT

Turniej Koszykówki

W niedzielę 8 stycznia 2017 r. na plaży w Serocku pojawiły sie "morsy". Na ich spotkanie, zapowiedziane na Facebooku przez mieszkańca 
naszego miasta Rafała Ziomka, przybyła dość liczna grupa wielbicieli lodowatych kąpieli i tych, którzy zdecydowali się jedynie na obserwowanie 
i fotografowanie śmiałków. Jak widać na fotografiach - dostarczonych przez pomysłodawcę wydarzenia - mimo dużego mrozu, atmosfera była 
niezwykle gorąca i wszyscy świetnie się bawili.

Na zakończenie, wystąpił Chór Can-
tores Adalberti pod kierownictwem Jana 
Krutula. Każdy z obecnych mógł włączyć 
się do wspólnego kolędowania, co jeszcze 

bardziej podkreśliło niezwykle ciepłą at-
mosferę koncertu. Ważnym elementem ko-
lędowania były noworoczne życzenia.

Z radością pielęgnujmy zwyczaj 

wspólnego śpiewania kolęd, jako naszego 
wyjątkowego, polskiego dziedzictwa kul-
turowego.

CKiCz w Serocku

Wzorem lat ubiegłych szkoły podstawo-
we i gimnazja prowadzone przez gminę Se-
rock przygotowały dla uczniów programy na 
okres ferii zimowych.

Chętni uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów mogą uczestniczyć w zajęciach 
organizowanych przez szkoły – w dni robocze 
od poniedziałku do piątku.

Zajęcia organizowane w szkołach będą 
dla uczestnika bezpłatne, natomiast w for-
mach wyjazdowych uczeń ponosi koszty 

biletów wstępu, a gmina Serock finansuje za-
trudnienie instruktorów – nauczycieli prowa-
dzących zajęcia, opiekunów – wychowawców 
oraz zakup usługi przewozowej. 

Szczegółowe programy na ferie są do-
stępne na stronach internetowych szkół 
oraz gminy.   

Aby zgłosić swój udział w zajęciach 
w okresie ferii, należy wypełnić kartę kwa-
lifikacyjną uczestnika wypoczynku i złożyć 
ją w szkole. 

Karty kwalifikacyjne dostępne są 
w szkołach i na ich stronach internetowych.

Ponadto w okresie ferii uczniowie mogą 
również uczestniczyć w zajęciach oraz propo-
zycjach przygotowanych na ferie przez Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku.

Wszystkim uczniom i nauczycielom ży-
czymy dobrego odpoczynku.

ZOSiP Serock
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ZIMA 
W MIESCIE 

2017

14 lutego 

16  lutego 

15 lutego 

17 lutego 

13 lutego 

ZAPISY OD 17 STYCZNIA DO 27 STYCZNIA
- KOSZT WYJAZDU 25  Z£/ OS       - DECYDUJE KOLEJNOŒÆ ZG£OSZEÑ WRAZ Z OP£AT¥

SPEKTAKL TEATRALNY pt. „ POLARNA PRZYGODA”

ZAPISY OD WTORKU 27.01.17r.
W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU
UL. PU£TUSKA 35 / TEL. 22 782 80 70 

- BEZP£ATNE ZAPROSZENIA DO ODBIORU W CKiCZ             - OBOWI¥ZUJE ZMIANA OBUWIA- BEZP£ATNE ZAPROSZENIA DO ODBIORU W CKiCZ
- DECYDUJE KOLEJNOŒÆ ZG£OSZEÑ
- OBOWI¥ZUJE ZMIANA OBUWIA

,

20 lutego 

21 lutego 

ZAPISY OD 27 STYCZNIA DO 8 LUTEGO
- KOSZT WYJAZDU 20  Z£/ OS     
- DECYDUJE KOLEJNOŒÆ ZG£OSZEÑ WRAZ Z OP£AT¥

POKAZ MAGICZNY - ILUZJONISTKA - Marta Jasiñska  

22 lutego 

23 lutego 

15 i 22 lutego - godz. 10.00 -13.00 

25 lutego 

14 i 21 lutego - godz. 10.00 

  godz. 10.00 -11.50  - dzieci w wieku 6-8 lat

  godz. 12.00 - 13.50 - dzieci w wieku 9-12 lat

  

BAJKOTERAPIA I WARSZTATY ILUSTRATORSKIE 
Z ALEKSANDR¥ MICHALSK¥ - SZWAGIERCZAK ILUSTRATORK¥ KSI¥¯EK DLA DZIECI

  10.00 -11.50  - dzieci w wieku 6-8 lat

  

  

12.00 - 13.50 - dzieci w wieku 9-12 lat

ZWIEDZANIE Z  PRZEWODNIKIEM 

POLSKI ROBOT MARSJAÑSKI SKARABEUSZ 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE  - luksografia i magiczny œwiat ciemni

SPEKTAKL TEATRALNY pt. „ MA£E HISTORIE”
- BEZP£ATNE ZAPROSZENIA DO ODBIORU W CKiCZ
- DECYDUJE KOLEJNOŒÆ ZG£OSZEÑ
- OBOWI¥ZUJE ZMIANA OBUWIA

„MASZA I NIED�WIED�”

„EPOKA LODOWCOWA”

WYJAZD DO GALERII FIGUR STALOWYCH 

TROPAMI POLSKICH DINOZAURÓW 

WARSZTATY ZE STUDENCKIM KO£EM ASTRONAUTYCZNYM

„STAR WARS: WOJNY KLONÓW”

„STRA¯NICY MARZEÑ”

SOBOTA

24 lutego 

/ godz. 10.00 

- BEZP£ATNE ZAPROSZENIA DO ODBIORU W CKiCZ             - OBOWI¥ZUJE ZMIANA OBUWIA

- BEZP£ATNE ZAPROSZENIA DO ODBIORU W CKiCZ             - OBOWI¥ZUJE ZMIANA OBUWIA

WARSZTATY PLASTYCZNE  MALI KOLUMBOWIE

/ godz. 10.00

/ godz. 11.00/godz. 9.20 

18 lutego (sobota) - godz. 10.00 
Malowanie, kolorowanki i gry plaszowe 
oraz zagadki zwi¹zane z postaciami z bajek 
w bibliotecznym k¹ciku dla dzieci. Zajêcia origami.

.

 (dla dzieci w wieku od 8 lat oraz mlodziezy)l
.

(dla dzieci od 7 r.¿.)

( dla dzieci od 7 r.¿.)

( dla dzieci od 5 r.¿.) WYJAZD DO MUZEUM GEOLOGICZNEGO 

(dla dzieci od 8 r.¿ oraz m³odzie¿y)


