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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.rada-
seniorow@gmail.com oraz w każdą środę 
w godzinach 12:00 -14:00 w Klubie Aktyw-
ności Społecznej ul. Kościuszki 8a w Serocku

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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Z okazji Dnia Sołtysa 

pragniemy złożyć wszystkim sołtysom 

najserdeczniejsze życzenia, 
pomyślności oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw 

dotyczących wsi i ich mieszkańców.

Życzymy zdrowia, radości, 
i dużo satysfakcji z działań na rzecz wspólnoty lokalnej. 

Niech Wasza praca będzie owocna i doceniana, 
niech służy wszystkim przez długie lata.

„Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia”
                                                        Charles Baudelaire

W Dniu Kobiet wszystkim Paniom
życzymy dużo radości, ciepła, zadowolenia z ról,

jakie pełnią w życiu osobistym i zawodowym
oraz wdzięczności od najbliższych.

Obyście – Drogie Panie
potrafiły swoim szczęściem,

pięknem i wyjątkowością obdarzać innych,
sprawiając, że codzienność będzie spokojna,

pełna ciepła i pozytywnych emocji.

Internet stał się częścią naszego codzien-
nego życia. Korzystamy z niego praktycznie 
wszyscy i coraz częściej. A to powoduje, że 
potrzebujemy coraz szybszego Internetu. 
Właśnie dlatego Orange inwestuje w budo-
wę sieci światłowodowej i miło nam poin-
formować, że taka inwestycja, przy wsparciu 
gminy, planowana jest również na Państwa 
ulicy w Serocku. Orange Światłowód może 
zapewnić Państwu Internet o imponującej 
prędkości 300 Mb/s, bogatą ofertę telewizji 
i telefonię najwyższej jakości, przy czym re-
alizacja tych planów jest uzależniona od za-
interesowania. 

Właśnie dlatego zachęcamy Państwa ser-
decznie do wypełnienia deklaracji udziału 
w projekcie Włącz się! (deklaracja dostępna 
na stronie www.serock.pl.)

Jeśli chcą Państwo potwierdzić zainte-
resowanie przyłączeniem do nowoczesnej, 
światłowodowej sieci Orange, wystarczy wy-
pełnić deklarację i przekazać ją w najwygod-
niejszy dla Państwa sposób:

• przesyłając zeskanowaną deklarację na 
adres: cyfrowyserock@orange.com

• dzwoniąc na dedykowaną infolinię 
800 606 606,

• wrzucając deklarację do urny znajdu-
jącej się w UMiG w Serocku, ul. Rynek 21, 
05-140 Serock.

Informujemy też, że zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w Orange nie poniosą Pań-
stwo żadnych opłat za podłączenie do sieci.

Gwarantujemy, że w przypadku powo-
dzenia akcji nowoczesne usługi Orange pla-
nowane są do realizacji jeszcze w 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo 
na stronie www.serock.pl.



4 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 5I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

1417-2017 1417-2017

INWESTYCJE

Modernizacja drogi dojazdowej 
w miejscowości Wola Smolana

INWESTYCJE

Budynek z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie

INWESTYCJE

Rozbudowa budynku przedszkola w Serocku

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ważna informacja dotycząca gazociągu 
relacji Rzeczpospolita Polska - Republika Litewska

OCHRONA ŚRODOWISKA

WFOŚiGW w Warszawie udzielił gminie promesy 
na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w 2017 roku

Pod koniec stycznia br. został złożony 
wniosek o dotację ze środków związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów rol-
nych na modernizację drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w miejscowości Wola 
Smolana. Do dofinansowania przeznaczo-
na została droga na działce o nr ew. 260/1 
obr. Wola Solana o długości 583 mb. Sza-

cowana wartość inwestycji wynosi kwotę 
179.739,72 zł brutto, z czego wnioskowana 
kwota pomocy to 50% wartości inwestycji 
– około 90 tys. złotych. W przypadku uzy-
skania dofinansowania, planujemy wykonać 
inwestycję w okresie wakacyjnym. Zakres 
przedsięwzięcia obejmuje przebudowę dro-
gi w granicach istniejącego pasa drogowego 

na odcinku od drogi wojewódzkiej 622 do 
odcinka drogi gminnej, który już posiada 
nawierzchnię bitumiczną. Zakres prac za-
kłada wzmocnienie konstrukcji jezdni oraz 
ułożenie dwóch warstw nakładki z betonu 
asfaltowego o łącznej grubości 8 cm. 

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

W dniu 2 lutego br. została podpisana 
umowa pomiędzy Gminą a Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego o udzielenie wspar-
cia finansowego ze środków Funduszu Do-

płat na budowę budynku z mieszkaniami 
socjalnymi w Jadwisinie przy ul. Konwa-
liowej. Projektowany budynek sąsiado-
wać będzie z istniejącym już budynkiem 

W związku z rosnącymi potrzebami dotyczą-
cymi zapewnienia właściwej opieki dla naszych 
najmłodszych, w zeszłym roku została podpisana 
umowa na realizację dokumentacji projektu dla 
zadania pod nazwą rozbudowa budynku przed-
szkola w Serocku. Głównym celem rozbudowy 
przedszkola jest budowa obiektu posiadającego:

• salkę do zajęć ruchowych (sportowo 
- rekreacyjnych) wraz z niezbędną komuni-
kacją, z zapleczem na sprzęt i szatnią. Salka 
przeznaczona będzie  dla dzieci przedszkol-
nych i młodszych klas szkolnych (I - III).

• salę do zajęć specjalistycznych dla 
dzieci, w której można będzie prowadzić te-
rapie integracji sensorycznej o wymiarach 
ok. 7m x 5m,

• pomieszczenie gospodarcze, do prze-
chowywania drobnego sprzętu – magazynek 
sportowy,

Planowana budowa gazociągu stano-
wiącego połączenie systemów przesyło-
wych Rzeczypospolitej Polskiej i Republi-
ki Litewskiej – gazociąg Rembelszczyna 
– Granica RP, realizowana przez GAZ – 
SYSTEM S.A. na mocy tzw. specustawy 
gazowej, budzi wiele niepokojów wśród 
właścicieli nieruchomości, położonych na 
terenie Miasta i Gminy Serock. Włąścicieli 
działek przez które miałaby zostać popro-
wadzona nitka ww. gazociągu, zawiadamia-
my, że z ostatnich informacji przekazanych 
przez Inwestora, wynika, iż podjęta została 

decyzja o rozpoznaniu lokalizacji alterna-
tywnego punktu początkowego projekto-
wanego gazociągu.

W związku z rozważaną przez GAZ 
– SYSTEM S.A. zamianą Tłoczni Gazu 
w Rembelszczyźnie na Tłocznię Gazu 
w miejscowości Hołowczyce, zmianie ule-
głaby część trasy projektowanego gazo-
ciągu, który w alternatywnym wariancie 
przebiegałby w większości przez obszar wo-
jewództwa podlaskiego.

Informacja ta nie jest jeszcze informa-
cją wiążącą i ostateczną. Inwestor prowadzi 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa informuje, że w dniu 31 stycznia 
2017 roku Uchwałą Nr 35/17 Zarząd Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił 
gminie Serock promesy na dofinansowanie 
zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock 
w 2017 roku”. Całkowity koszt zadania wy-
niósł 35.368,09 zł. WFOŚiGW w Warszawie 
udzieli dotacji w kwocie do 30.059,34 zł, co 
stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego za-
dania, pozostałe zaś 15% (5.308,75 zł) po-
chodzić będzie z budżetu gminy. W ramach 
zadania planowane jest odebranie składowa-

nych na paletach ok. 39 ton płyt azbestowych 
i zdemontowanie ok. 35 ton pokryć dacho-
wych wykonanych z wyrobów zawierających 
azbest, znajdujących się na 25 nieruchomo-
ściach położonych na terenie Miasta i Gminy 
Serock.

Wszystkich właścicieli nieruchomości, 
którzy są zainteresowani bezpłatnym usunię-
ciem azbestu jeszcze w tym roku, zachęcany 
do jak najszybszego złożenia wniosku. Przy-
pominamy, że w przypadku zebrania większej 
ilości wniosków, możliwe będzie wystąpienie 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
o pozyskanie dotacji na II etap. Natomiast 

w przypadku zamknięcia programu pt. „Usu-
wanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie 
województwa mazowieckiego” Nr 2017-OZ-
14 przez WFOŚiGW w Warszawie, złożone 
wnioski przejdą do realizacji na 2018 rok.

Kompletny wniosek dostępny jest 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. 
Rynek 21 (pok. nr 11 parter) lub na stronie 
internetowej www.serock.pl w zakładce Dla 
mieszkańca - Ochrona środowiska - Odbiór 
azbestu. 

Więcej informacji w sprawie udziela 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 
782-88-40.

przy ul. Dworkowej. Ze względu na po-
wierzchnię działki jaką dysponuje Gmina, 
udało się zaprojektować obiekt, w skład 
którego wchodzi 14 lokali mieszkalnych 
wraz z piwnicami o łącznej powierzchni 
użytkowej 547,94 m². Planowany termin 
realizacji zadania zgodnie z podpisaną 
umową to lata 2018 – 2019. Szacowana 
wartość robót budowlanych wynosi kwo-
tę około 2 mln. 150 tys. złotych, z czego 
wnioskowana kwota dotacji wynosi  35% 
faktycznie poniesionych nakładów finan-
sowych i według umowy stanowi kwotę 
751.549,57 zł.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

• zagospodarowany teren zielony po-
między budynkiem przedszkolnym a szkołą 
w formie ciągu komunikacyjnego oraz placu 
zabawa dla dzieci najmłodszych. 

W ramach projektu znajdą się również 
prace związane z:

• remontem ciągów pieszych oraz kanali-
zacji deszczowej wokół budynku przedszkola,

• remontem elewacji całego budynku 
przedszkola wraz z wymianą obróbek bla-
charskich, rur spustowych itp,

• zagospodarowaniem terenu „dziedziń-
ca” w środku budynku przedszkola.

Na obecną chwilę udało się wypracować 
koncepcję architektoniczną wraz z układem 
pomieszczeń i bryłą budynku. W tej chwili 
trwają prace nad projektem budowlanym na 
podstawie, którego uzyskamy pozwolenia na 
budowę.

W tym roku chcemy zakończyć fazę pro-
jektowo – kosztorysową celem zaplanowania 
dalszych działań zmierzających do rozpoczę-
cia budowy w latach przyszłych.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

OCHRONA ŚRODOWISKA

Odbierz sadzonkę Drzewa 600-lecia

w dalszym ciągu prace studialne mające na 
celu wyznaczenie optymalnego przebiegu od-
cinka alternatywnej trasy, co pozwala przy-
puszczać, iż wyrażane niejednokrotnie przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w imie-
niu społeczności lokalnej, argumenty prze-
mawiające za zmianą lokalizacji gazociągu 
odniosą spodziewany efekt.

W przypadku uzyskania kolejnych infor-
macji dotyczących gazociągu, będziemy Pań-
stwa na bieżąco informować.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

„A każde drzewo,
to okruch wieczności”

W. Myśliwski - Drzewo

Urząd Miasta i Gminy w Serocku przypo-
mina o akcji „Drzewo 600-Lecia”. W ramach 
obchodów 600-lecia nadania praw miejskich 
chcielibyśmy przekazać mieszkańcom naszej 
gminy 600 sadzonek drzew. Posadzenie oko-
licznościowego drzewa na własnej nierucho-
mości jest żywą pamiątką tych jakże ważnych 
dla nas wszystkich obchodów, która cieszyć 
będzie również przyszłe pokolenia. 

Wystarczy przyjść do Urzędu Miasta  
i Gminy w Serocku, do pokoju nr 11, wy-
pełnić deklarację udziału, a na wiosnę 
odebrać i posadzić sadzonkę drzewa we 
własnym ogrodzie. Deklaracje dostęp-
ne są również na stronie www.serock.pl, 
mogą być wysyłane za pomocą poczty 
elektronicznej na e-maila: ochronasrodo-
wiska@serock.pl. 

Wśród drzew do wyboru są następujące 
sadzonki:  
 Kasztanowiec czerwony – drze-

wo wolno rosnące dorastające do wysokości 
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POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store

POBIERZ Z

Windows Store

Podsumowanie roku 2016 - Referat GG, PPiR
Miniony rok, podobnie jak poprzednie 

lata, upłynął pod znakiem prac planistycz-
nych nad miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego na terenie miasta 
i gminy Serock. Rada Miejska w Serocku 
przyjęła 4 uchwały dotyczące miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego:

• Sekcja H1 uchwała z dnia 26.10.2015 r. 
(Nowa Wieś) – wejście w życie w dniu 
03.01.2016 r.

• Sekcja G uchwała z dnia 30.11.2015 r.  
(Wierzbica) – wejście w życie w dniu 
14.02.2016 r.

• Obszar B uchwała z dnia 28.01.2016 r. 
(obręby 06, 07, 08, 09) – wejście w życie 
w dniu 22.04.2016 r.

• Sekcja C2 uchwała z dnia 07.11.2016 r.  
(część obrębu Jachranka) – wejście w życie 
w dniu 23.12.2016 r.

oraz uchwałę dotyczącą zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części obrębu Jachran-
ka (uchwała z dnia 07.11.2016 r. – wejście 
w życie w dniu 07.11.2016 r.).

W ramach zadań realizowanych przez re-
ferat prowadzone były postepowania admini-
stracyjne dotyczące:

• podziałów nieruchomości na wnio-
sek właścicieli gruntów, które zakończyły się 
wydaniem 76 decyzji administracyjnych za-
twierdzających podział nieruchomości,

• ustalenia i naliczenia opłat adiacenckich 
w związku z podziałem nieruchomości, które 
zakończyły się wydaniem 44 decyzji admini-
stracyjnych,

• ustalenia i naliczenia opłat planistycz-
nych w związku ze wzrostem wartości nie-
ruchomości na skutek zmiany lub uchwale-
nia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które zakończyły się wyda-
niem 20 decyzji administracyjnych.

Dochód z opłat adiacenckich i planistycz-
nych, który zasilił budżet gminy w 2016 roku 
zostanie wykorzystany na realizację inwesty-
cji na terenie naszej gminy.

Realizując swoje zadania wydano również 
między innymi:

• 90 zawiadomień dotyczących ustalenia 
numeru  porządkowego,

• 55 zaświadczeń dotyczących potwier-
dzenia nadania numeru  porządkowego,

• 520 „skróconych” wypisów i wyrysów 
z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego,

• 170 „rozszerzonych” wypisów i wyry-
sów z miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego,

• 241 zaświadczeń w sprawie rewitaliza-
cji oraz o zgodności zamierzonego sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego z ustale-
niami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

W ramach prowadzonych działań z za-
kresu nazewnictwa dróg, podjęto łącznie 
12 uchwał w sprawie nadania nazwy ulicom.

W mieście:
1. ul. Serdeczna
2. ul. Teraźniejsza
3. ul. Zachodzącego Słońca
W gminie:
1. ul. Dereniowa (Borowa Góra)

2. ul. Hortensji (Dosin)
3. ul. Owocowa (Dosin)
4. ul. Zorzy (Karolino)
5. ul. Cynamonowa (Marynino)
6. ul. Dęby (Nowa Wieś)
7. ul. Morska (Skubianka)
8. ul. Nektarynki (Skubianka)
9. ul. Pasieki (Święcienica)

W roku ubiegłym na rzecz gminy 
Miasto i Gmina Serock przejęto 74 dział-
ki o łącznej powierzchni 0,77 ha gruntów 
przeznaczonych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego pod 
drogi gminne.

15 m. Posiada rozłożystą koronę, jego liście 
są mniejsze niż u kasztanowca pospolitego, 
ciemnozielone i błyszczące. Kwiaty są kolo-
ru od jasnoróżowego do prawie czerwonego, 
wielkości do 20 cm. Drzewo jest odporne na 
suszę, dobrze znosi warunki miejskie.

 Lipa drobnolistna – okazałe drze-
wo rosnące do 30 m wysokości. Posiada małe 
liście, spodem barwy siwej. Kwiaty zebrane 
po kilka w wierzchotki, kwitnie w okresie 
od końca maja do lipca. Kwiaty są bardzo 
miododajne, przez co często odwiedzane są 
przez pszczoły. Wyniki badań wskazują, że 
lipa drobnolistna posiada naturalną zdolność 
do kumulowania zanieczyszczeń mikropyło-
wych z powietrza.

 Jarząb szwedzki – niskie drzewo, 
dorastające do 10 m. Drzewo zdecydowanie 
różni się od znanej wszystkim pospolitej ja-
rzębiny. Liście tego drzewa są pojedyncze, ja-
jowate a od spodu szarawo filcowane. Owoce 
kształtu jajowatego, barwy żółtobrązowej lub 
pomarańczowoczerwonej, na drzewie po-
zostają również zimą. Owoce są zimowym 
pożywieniem dla ptaków: jemiołuszek, gili, 
drozdów czy sójek. Bardzo ciekawe drzewo, 
które jest dekoracją w ogrodzie przez cały rok.

 Głóg pośredni (odmiana ‘Paul’s 
Scarlet’) - małe drzewo o kulistej koronie. 
Dorasta do 6 m wysokości. Liście są drobne, 
ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty bardzo de-
koracyjne, okres ich kwitnienia przypada na 

przełom maja/czerwca. Kwiaty są pełne, bar-
wy ciemnoróżowej, tworzą tzw. „pomponiki”. 
Preferuje miejsca słoneczne. Głóg jest bardzo 
odporny na zanieczyszczenie powietrza i to-
lerancyjny w stosunku do gleby. 

Każde z wymienionych drzew opatrzo-
ne zostanie certyfikatem, potwierdzającym 
okoliczności jego posadzenia – obchody 
600-lecia nadania praw miejskich. Do udzia-
łu w akcji zapraszamy także ośrodki wypo-
czynkowe, instytucje a także inne podmioty 
posiadające nieruchomość na terenie gminy 
Serock.

Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do 
składania deklaracji, akcja trwa do chwili wy-
czerpania sadzonek. Szczegóły na temat akcji 
dostępne są pod numerem tel. 22 782 88 40 
oraz w Referacie OŚRiL.

Trwają prace związane z uporządkowa-
niem na terenie naszej gminy gospodarki ście-
kowej. Temat jest niezwykle istotny z punktu 
widzenia ochrony środowiska i wpływu ście-
ków na zanieczyszczanie wód gruntowych. 

Prace podzielone są na dwa etapy. Pierw-
szym z nich jest aktualizacja prowadzonej przez 
gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych, 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nie-
ruchomości podłączonych do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Drugim etapem są kontrole często-
tliwości opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania 
się komunalnych osadów ściekowych.  

Przypominamy zatem o obowiązkach wła-
ścicieli nieruchomości, wynikających z art. 5 
ust 1 pkt 2 i 3a i art. 6  ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r  o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.):

1. Właściciele nieruchomości zobowiąza-
ni są do przyłączenia nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej i zawarcia umo-
wy na odprowadzanie ścieków do kanalizacji. 

2. Jeśli budowa sieci jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona właściciele 
nieruchomości mają obowiązek wyposażyć 
nieruchomość w szczelny zbiornik bezod-
pływowy (szambo) lub przydomową oczysz-
czalnię ścieków. Obligatoryjne jest wówczas 
zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadają-
cym zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych oraz przechowywanie dowodów 
uiszczania opłat za te usługi.

Ci z Państwa, którzy do tej pory, nie mają 
jeszcze uregulowanej gospodarki ściekowej 
na terenie własnej nieruchomości i nie po-
siadają umowy na odbiór ścieków, powinni 
jak najszybciej dopełnić tego obowiązku, aby 
móc okazać te dokumenty w przypadku kon-
troli na nieruchomości.

Kontrole prowadzone są przez upoważ-
nionych przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock pracowników Referatu Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Straż 
Miejską w Serocku. Przed rozpoczęciem 

kontroli pracownicy mają obowiązek okazać 
stosowne upoważnienie oraz dowód osobisty. 
Podczas kontroli sprawdzane są umowy oraz 
rachunki potwierdzające wywóz nieczystości 
ciekłych, a także w uzasadnionych przypad-
kach szczelność zbiorników bezodpływo-
wych na nieczystości ciekłe w celu określenia 
ryzyka zanieczyszczania wód gruntowych 
odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) za uchylanie 
się od wskazanych powyżej obowiązków wła-
ściciel nieruchomości podlega karze grzywny, 
której wysokość maksymalnie może wynieść 
nawet 5 tys. zł (art. 24 Kodeks Wykroczeń, 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.).

W przypadku pytań i wątpliwości wszel-
kich informacji udzielą Państwu pracownicy 
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa – Urząd Miasta i Gminy w Seroc-
ku, osobiście – parter pokój nr 11, lub telefo-
nicznie pod nr tel. 22 782 88 39 i 22 782 88 40.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości 
dotyczących pozbywania się nieczystości ciekłych
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Gmina nabyła udziały w działce nr 46 po-
łożonej w obrębie 08 w Serocku stanowiącej 
pozostałość wczesnośredniowiecznego gro-
dziska z XI – XIII wieku o historycznym dla 
miasta znaczeniu, na którym znajduje się sta-
nowisko archeologiczne „Barbarka” wpisane 
do rejestru zabytków i tym samym stała się 
w 100% właścicielem tego historycznie, jakże 
ważnego dla lokalnej społeczności miejsca. 

Wychodząc naprzeciw społecznym 
potrzebom mieszkańców, w 2010 roku 
podjęte zostały działania zmierzające do 
uregulowania na rzecz gminy prawa do drogi po-
łożonej we wsi Wola Smolana, stanowiącej działki 
nr 95 oraz 260/1 o łącznej powierzchni 1,1460 
ha. Droga ta łączy Wolę Smolaną z drogą wo-
jewódzką nr 622. Wykorzystywana jest przez 

mieszkańców wsi Wola Smolana oraz wsi Szadki 
jako droga powszechnego korzystania, służąca 
miejscowym potrzebom, w wielu przypadkach 
stanowiąc jedyny dojazd do nieruchomości.

Aby udowodnić prawo gminy Serock do 
omawianej drogi należało wykazać, że gmi-
na  użytkowała przedmiotową drogę nieprze-
rwanie władając nią jak właściciel przez okres 
30-stu lat (zarządzała drogą, wykonywała prace 
remontowe i konserwacyjne). W marcu 2016 
roku Sąd Rejonowy w Legionowie wydał posta-
nowienie stwierdzające, że gmina Miasto i Gmi-
na Serock nabyła przez zasiedzenie z dniem 
30.08.2013 r. własność przedmiotowej drogi.

W czerwcu 2016 roku w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego z zasobu nieru-
chomości gminnych sprzedano jedną działkę 

położoną w obrębie Jadwisin o powierzchni 
0,2100 ha.

Jednym z priorytetowych zadań reali-
zowanych przez referat w 2016 roku było 
opracowanie i uchwalenie "Strategii Roz-
woju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 
2016-2025", jednego z najważniejszych doku-
mentów przygotowywanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, który realizuje 
ustawowy wymóg prowadzenia polityki roz-
woju w oparciu o strategiczne planowanie. 
Celem Strategii jest określenie najważniej-
szych kierunków rozwojowych, ale także 
wskazanie wizji, celów strategicznych i opera-
cyjnych, zadań strategicznych oraz sposobów 
ich realizacji przez Miasto i Gminę Serock 
w najbliższych latach. Obowiązujący doku-
ment określa Uchwała nr 280/XXV/2016 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 07.11.2016 r. 
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy 
Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025”.

W 2016 roku nasza gmina przystąpiła do 
VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt 
na medal”, organizowanego przez Polską 
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicz-
nych. Celem konkursu było wyłonienie i pro-
mocja najlepszych terenów pod inwestycje 
produkcyjne, a w efekcie przyczynienie się do 
zwiększonego napływu inwestycji zagranicz-
nych do Polski. Nasza gmina kandydowała 
do konkursu walcząc o promocję terenów 
inwestycyjnych oznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
jako PU/2 i  PU/4. Są to tereny położone 
w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania dróg 61 
i 62. W październiku 2016 r. nastąpiło roz-
strzygnięcie konkursu. Oferta gminy, mimo 
iż nie uzyskała statusu laureata, znalazła się 
wśród pięciu najlepszych ofert województwa 
mazowieckiego. 

W publikacji "Atrakcyjność inwestycyjna 
regionów 2016" przygotowanej na zlecenie 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły 
Głównej Handlowej województwo mazowiec-
kie zostało uznane za najbardziej rozwinięte 
ekonomicznie i najbardziej atrakcyjne inwe-
stycyjnie województwo, dystansując wszystkie 
regiony Polski. Wśród najlepszych gmin zna-
lazła się gmina Serock otrzymując złotą gwiaz-
dę, czyli najwyższe wyróżnienie i oznacza naj-
wyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji 
gospodarczych w danym powiecie lub gminie. 
We wszystkich wybranych sekcjach, tj. gospo-
darka narodowa, przemysł, handel i naprawy, 
zakwaterowanie i gastronomia oraz działal-
ność profesjonalna, naukowa i techniczna 
gmina Serock otrzymała najwyższą ocenę A.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Ministerstwo Finansów co roku publi-
kuje wskaźniki dochodów podatkowych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jest 
to wskaźnik G, który mówi o wielkości do-
chodów osiąganych z podatków lokalnych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. 
Źródła dochodów, które stanowią o wielkości  
tego wskaźnika to: podatek od nieruchomo-
ści, podatek rolny, podatek leśny, podatek od 
środków transportowych.

Ranking pokazuje dochody 2.478 gmin 
w Polsce. Średni krajowy dochód na jednego 
mieszkańca wyniósł 1.596,67 zł. Najwyższy do-
chód i pierwsze miejsce w rankingu osiągnęła 
gmina Kleszczów z dochodem 34.825,79 zł na 
jednego mieszkańca. To około 22 razy więcej 
niż średnia krajowa. Po raz kolejny to gmina 
Kleszczów jest najbogatszą  gmina w kraju.

Najniższy dochód przypadł gminie Rado-
goszcz z woj. małopolskiego. W tej gminie do-
chód na jednego mieszkań wyniósł 424,77 zł.

W województwie mazowieckim najbo-
gatszą gminą jest gmina Nadarzyn o do-
chodzie 4.923,92 zł zajmując 10 miejsce, 
następnie na 11 miejscu jest gmina Kampi-
nos z dochodem 4.490,53 zł. Najbiedniejszą  
w woj., mazowieckim jest gmina Rusinów 
z dochodem na jednego mieszkańca w wyso-
kości 440,57 zł. 

Z gmin powiatu legionowskiego Gmi-
na Nieporęt osiągnęła dochód w wysokości 
2.712,83 zł  na jednego mieszkańca, co pla-
suje ją na 59 miejscu wśród najbogatszych 
gmin. Wieliszew zajął 96 miejsce z dochodem 
2.395,24 zł na jednego mieszkańca. Nasza Gmi-
na Serock znalazła się na 152 miejscu, z do-
chodem na jednego mieszkańca 2.140,66 zł. 
Zwrócić należy uwagę, że dochód ten z roku na 
rok systematycznie wzrasta (w roku 2015 gmi-
na zajęła 187 miejsce z dochodem 1.757,60 zł). 
Kolejne miejsca w rankingu zajęły Gmina Ja-
błonna - 202 miejsce z dochodem 1.997,77 zł 
na jednego mieszkańca oraz miasto Legiono-
wo - 297 miejsce z dochodem 1.767,95 zł.

Wśród najbogatszych gmin znalazły się 
ponadto:

Rząśnia woj. Łódzkie o dochodzie 
8.090,04 zł,

Mielnik woj. Podlaskie o dochodzie 
6.168,21 zł,

Polkowice woj. dolnośląskie  o dochodzie 
6.108,40 zł,

Jerzmanowa woj. dolnośląskie  o docho-
dzie  5.975,16 zł.

Dane do rankingu pochodzą ze sprawoz-
dań PDP jednostek samorządu terytorialnego  
za 2015 rok i  są podstawą do ustalenia sub-
wencji ogólnej i wyrównawczej na 2017 roku 
dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zaszczytne 152 miejsce 
w rankingu najbogatszych gmin

Termin płatności I raty podatków
Przypominamy, że 15 marca mija termin 

płatności I raty podatku rolnego, leśnego, 
podatku od nieruchomości oraz opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Wpłat można dokonywać na indywidualne 
rachunki bankowe wskazane w decyzjach 

podatkowych lub w informacjach o opłacie 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
na Rachunek ogólny Miasta i Gminy Serock 
o numerze 28 8013 0005 2007 0015 0994 0002, 
kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Serock lub bezpośrednio w kasie 

Banku Spółdzielczego w Legionowie, ul. Ry-
nek 21. 

Ponadto informujemy, że każdy posia-
dacz psa, zamieszkujący na terenie Miasta 
i Gminy ma obowiązek bez wezwania do dnia 
31 marca br. uiścić opłatę od posiadania psów.

W dniu 30 stycznia 2017 r. Rada Miej-
ska w Serocku podjęła uchwałę Nr 313/
XXIX/2017 w sprawie przyjęcia „Serockiego 
Programu Strategicznego na rzecz Seniorów 
do 2020 roku”.

Serocki Program Strategiczny na rzecz 
Seniorów do 2020 roku jest  podstawowym, 
średniookresowym dokumentem okre-
ślającym obszary działań, cele i kierunki 

oraz plan działania Rady Seniorów Miasta 
i Gminy Serock.

Tendencje demograficzne, skutkujące 
wzrostem liczby osób starszych powodu-
ją, że wzrasta zainteresowanie osobami 
starszymi wśród samych seniorów oraz 
organizacji pozarządowych. Tworzenie wa-
runków sprzyjających społecznej integracji 
seniorów oraz zmniejszenie skali zagroże-

nia wykluczeniem społecznym to główne 
cele programu. Odpowiadają one oczeki-
waniom większości społeczności seniorów, 
stanowiąc wyzwanie dla całej społeczności 
serockiej i wszystkich organizacji działają-
cych na obszarze gminy.

Tekst uchwały jest dostępny pod adre-
sem: http://radaseniorowserock.pl/category/
dokumenty/

Serocki Program Strategiczny 
na rzecz Seniorów do 2020 roku
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Je¿eli masz blisk¹ osobê, której picie powoduje powa¿ne problemy,
 bêdziesz serdecznie witany na naszych spotkaniach. 

Nie mamy powi¹zañ z ¿adnym wyznaniem wiary, 
nie mamy ¿adnych zobowi¹zañ prawnych, sk³adek ani wpisowego. 

Dzielimy siê wzajemnie naszym doœwiadczeniem, si³¹ i nadziej¹. 
Twój postêp mo¿e siê dokonaæ wed³ug twojego w³asnego sposobu 

i Tobie w³aœciwego tempa. 
My tylko zachêcamy, abyœ wzi¹³ udzia³ w naszej wspólnej sprawie.
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OŚWIATA

„Umiem pływać” w gminie Serock
Miasto i Gmina Serock otrzymało dofi-

nansowanie z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki na program „Umiem pływać w gminie 
Serock” kierowany do uczniów klas III szkół 
podstawowych.

Pływanie uznajemy za podstawową umie-
jętność, jaką powinien posiąść uczeń, dlatego 
od ubiegłego roku gmina Serock kieruje pro-
gram do wszystkich uczniów klas trzecich szkół 

podstawowych, którzy podczas 20 jednostek za-
jęć oswajają się z wodą, uczą się podstawowych 
technik pływackich, doskonalą pływanie.

Program oprócz nauki pływania dostar-
cza uczniom bardzo wartościowej aktywności 
fizycznej, przyczyniającej się do korekty wad 
postawy, przeciwdziała otyłości, wdraża do 
systematycznego uprawiania sportu. Program 
jest bezpłatny.

Na 2017 r. zaplanowano udział w progra-
mie 223 dzieci. Program będzie realizowany w 
dwóch turach: od 1 lutego do czerwca 2017 r. 
oraz od 1 września do 8 grudnia 2017 r. (klasy 
trzecie roku szkolnego 2017/2018).

Planowany koszt realizacji zada-
nia 77.455,00 zł; dofinansowanie MSiT 
37.900,00 zł.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Poniedziałkowe spotkania z interesanta-
mi są formą osobistego kontaktu burmistrza 
Sylwestra Sokolnickiego nie tylko z miesz-
kańcami Miasta i Gminy Serock. W 2016 
roku z indywidualnych rozmów skorzystało 
495 osób.

Tematyka spotkań była różnorodna, ale 
dominującym tematem stała się budowa 
i modernizacja infrastruktury technicznej 
na terenie gminy np. wodociągów czy kana-
lizacji. Kolejna grupa spraw dotyczyła umo-
rzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty 
należności podatkowych. Ważną sprawą dla 
społeczności lokalnej okazało się, jak zwykle, 

utrzymanie odpowiedniego stanu dróg gmin-
nych, a także zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. Dużą grupę 
problemów, z którymi zwracają się mieszkań-
cy bezpośrednio do burmistrza stanowią ich 
problemy osobiste (rodzinne czy zawodowe) 
i konflikty sąsiedzkie, a także problemy doty-
czące przydziału mieszkań komunalnych.

Przypominamy, że Burmistrz Mia-
sta i Gminy Serock, w zagadnieniach wy-
kraczających poza sprawy merytorycz-
ne referatów, przyjmuje interesantów 
w poniedziałki, w godz. 12:00 – 15:30. 
Zastępca Burmistrza MiG Serock, Józef Zając 

w sprawach związanych z tematyką oświato-
wą, kulturalną, ochrony środowiska i pomocy 
społecznej przyjmuje interesantów w ponie-
działki, w godz. 12:00 – 15:00.

Interesanci przyjmowani są w kolejności 
zgłoszeń, bez dokonywania wcześniejszych 
zapisów.

W sprawach nagłych, wymagających in-
terwencji burmistrza można ustalić spotkanie 
w innym terminie niż ww. W tym celu prosi-
my o zgłoszenie takiej potrzeby do sekretaria-
tu Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pod nr 
22 782 88 05.

Referat Komunikacji Społecznej

 Zapraszamy do obejrzenia cyklu wykładów wygłoszonych podczas konferencji "Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków", która odbyła 
się 22 listopada 2016 roku.
Część pierwsza konferencji dostępna jest: https://www.youtube.com/watch?v=d0qEb1RhZDc
Pozostałe części są do wyboru w menu po prawej stronie.

Podsumowanie przyjęć interesantów 
przez burmistrza w 2016 r.

Obejrzyj wykłady z konferencji historycznej

Niedzielny koncert był wyjątkowy 
z dwóch powodów. Po pierwsze – rozpoczy-
nał wielkie świętowanie jubileuszu 600-lecia 
nadania Serockowi praw miejskich, po drugie 
– po raz pierwszy tak wielu Serocczan zgro-
madziło się w jednej sali na przedsięwzięciu 
zorganizowanym specjalnie dla Nich.

Koncert inauguracyjny, na który Bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock zaprosił miesz-
kańców i sympatyków Serocka odbył się 
29 stycznia 2017 roku w Hotelu Narvil Con-
ference & Spa. I to właśnie hotelowi Narvil 
– współorganizatorowi przedsięwzięcia i na-
szemu partnerowi w obchodach 600-lecia już 
na początku chcemy serdecznie podziękować 
za dobra współpracę, życzliwość i wysoki po-
ziom organizacji eventu.

Niedzielnym wieczorem w sali jednego 
z najnowocześniejszych hoteli w Polsce spo-
tkało się blisko sześćset osób. Liczba sześćset 
jest w tym roku, jak widać, symboliczna. Gości 
powitał gospodarz przedsięwzięcia burmistrz 
Sylwester Sokolnicki oraz Pani Grażyna Ko-
walczyk – dyrektor generalny Hotelu Narvil. 

Uczestnicy show zgromadzeni przed sceną, na 
której aktorzy teatrów muzycznych zaprezen-
towali najbardziej znane hity musicalowe, mo-
gli poczuć się jak jubilaci, dla których przygo-
towano specjalny występ. Wyeksponowany na 
ścianach sali i korytarza logotyp 600-lecia oraz 
prezentacja fotografii z tegorocznego gminne-
go kalendarza promowały jubileusz miasta.

Goście obejrzeli barwne, muzyczne wi-
dowisko. W brodwayowskim show znalazły 
się utwory m.in. z musicali: "Hair", "Cabaret", 
"Cats", "Grease", "The Phantom of the Opera", 
"New York, New York", "Sweet Charity", "No-
tre Dame de Paris", "My Fair Lady", "Evita", 
"Chicago", "Fiddler on the roof "  oraz z re-
pertuaru niezapomnianych amerykańskich 
gwiazd: Barbry Streisand, Franka Sinatry, Lizy 
Minnelli, Olivii Newton - John, Paula Anki, 
Deana Martina, Andy Williamsa. Wykonali je 
Piotr Bajtlik , Anna Sokołowska, Łukasz Lech, 
Mariusz Jaśko, Marta Wilk, Janusz Kruciński, 
Tomasz Czerski i Jakub Oczkowski. Solistom 
towarzyszyło krakowskie studio tańca „Styl” 
pod kierownictwem Iwony Florczyk.

KULTURA

Wielkie show 600-lecia

Podczas przerwy koktajlowej dało się sły-
szeć rozmowy na tematy najróżniejsze. Nie 
zabrakło słów podziwu nad hotelem, który 
wielu z Państwa miało możliwość odwiedzić 
po raz pierwszy, a także ciepłych słów w kie-
runku organizatorów eventu, za które najser-
deczniej Państwu dziękujemy. Dziękujemy 
również za tak liczne przybycie i za ogromne 
zainteresowanie koncertem (warto dodać, że 
na liście rezerwowej zapisanych było jeszcze 
ponad dwieście osób – mamy nadzieję, że na-
stępne przedsięwzięcia wynagrodzą Państwu 
niemożność wzięcia udziału w niedzielnej 
Rewii). To był dla nas wielki zaszczyt spotkać 
się z Wami tego wieczoru i wspólnie święto-
wać piękny jubileusz naszego miasta.

Wierzymy, że zaplanowane na cały rok 
przedsięwzięcia spotkają się z równie wielkim 
Państwa zainteresowaniem i już teraz ser-
decznie zapraszamy do udziału w nich.

Współorganizatorami niedzielnego kon-
certu byli: Centrum Kultury i Czytelnictwa 
oraz Referat Komunikacji Społecznej UMiG 
Serock.
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Posesja, na której znajduje się dom Pani 
Bożenny Majewskiej, z domu Wendy, ocza-
rowuje malowniczym położeniem,  kamien-
nymi tarasami, które w latach powojennych 
zbudował tutaj jej tata oraz przydomową ka-
pliczką, przy której zatrzymują się przechod-
nie zmierzający na plażę miejską. Rodzina 
Pani Bożenny mieszkała w Serocku przed 
wojną, ale kiedy zaczęła się okupacja uciekła 
do Przasnysza, do rodziny ojca. Na działce 
nad rzeką zakopali większość dobytku, za-
bierając ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Pani 
Bożenna miała wówczas sześć miesięcy, jej 
siostra – dwa i pół roku. „Mama opowiadała, 
że byłam taka chora, wychudzona, taka słaba, 
że ona myślała, że mnie pochowa po drodze. 
Mama nie miała prawie pokarmu, ja przecież 
nic innego jeszcze nie jadłam. Cudem prze-
żyłam tę ucieczkę”. Po przejściu frontu, kiedy 
ojciec przyjechał do Serocka, żeby zobaczyć, 
czy jest gdzie wrócić okazało się, że dom był 

w większości zburzony, najwidoczniej spadła 
na niego bomba. Dalsza wędrówka zaprowa-
dziła Pana Wendę aż do Ustki i podobno był 
trzecim obywatelem tej miejscowości. Tam 
ściągnął rodzinę, odkupił dom z pracownią, 
która była odpowiednia dla jego zawodu cu-
kiernika i piekarza. Do Serocka Wendowie 
powrócili w roku 1950, za namową rodziny.

Pani Bożenna ze wzruszeniem wspomina 
swoją babcię Franciszkę, która z nimi miesz-
kała. Była dla niej jak mama, to ona w głównej 
mierze się nią opiekowała. O dziadku – hula-
ce – można by książki pisać. Jeden z epizo-
dów jego życia rozegrał się na Wołyniu, pod-
czas trwającej tam w latach 1943 – 1944 rzezi. 
Schowany w sianie został przebity bagnetem, 
lub widłami, oprawcy dźgali w siano na ślepo, 
zakładając, że ktoś mógł się tam ukryć. Urato-
wał go sweter z owczej skóry, który przywie-
rając do rany, zatamował krwawienie. Ukra-
ińska kochanka, z którą miał syna, pomogła 
mu nocą przedostać się w bezpieczne miejsce. 
Do żony już nie wrócił, a ona jego jedynego 
kochała do końca życia.   

Pani Bożenna wspomina, że kiedy prze-
prowadziła się do Serocka – początkowo 
z babcią, bo rodzice zostali jeszcze na krótki 
czas w Ustce – zastała zgliszcza, „kołtuń-
skie miasto, cztery ulice na krzyż”. Mnóstwo 
domów zniszczonych, droga piaszczysta, 
kurz… i zdawało się, że tylko w rzece tęt-
ni jakiekolwiek życie. Dzieci jednak miały 
w sobie naturalną beztroskę. Ona sama – po-
mimo dorastania pod żelazną ręką matki – 
do najspokojniejszych w klasie nie należała, 
raz po raz wylatywała za drzwi za śmiechy 
i gadanie na lekcjach. Nie było dla niej rze-
czy niemożliwych do wykonania. Podpusz-
czana przez kolegów wchodziła do najstar-
szych, zniszczonych grobowców, zbierała 
robaki, a w liceum podrzuciła koleżankom 
zdechłe szczury do plecaków. Któregoś razu, 
jako nastoletnia dziewczyna, założyła się 
z koleżankami, że uda jej się dostać do kina 
na film, na który wpuszczano od osiemna-
stego roku życia. Odzianej w ubrania mat-
ki, płaszcz i „kalosze” na obcasie, udało się 
zmylić bileterkę, która znała przecież w mie-
ście każde cwane dziecko. 

I tylko jedno było w stanie Panią Bożen-
nę w stanie przestraszyć - zapustowe Dzia-
dy, których nazywa przebierańcami: „kiedyś 
wracałam z kina, to była gdzieś 16-17 godzi-
na, ale już wtedy było ciemno i zapomniałam, 
że to zapusty i spotkałam tych przebierańców 

po drodze. To wpadłam w taki popłoch, tak 
szybko biegłam, skrótami najróżniejszymi, 
z tej skarpy to na tyłku zjeżdżałam po glinie, 
to jak wpadłam do domu, to ledwo żyłam, tak 
się ich bałam okrutnie. Nie daj Boże, żebym 
jakąś gębę pomalowaną w oknie zobaczyła, 
musiałam mieć wszystkie okna pozasłaniane, 
nie wiem skąd mi się to wzięło”. 

Pani Bożenna wspomina, że Serock długo 
stał w miejscu, nic się tu nie budowało, nie 
zmieniało. Dopiero powstanie Zalewu dało 
nadzieję na jakieś ożywienie społeczne i go-
spodarcze, ale i na to trzeba było jeszcze po-
czekać. „W latach 60-70 to były jeszcze stare 
budynki na rynku. Wiele filmów tam kręcili, 
ja pamiętam „Partitę na instrument drewnia-
ny” z takimi wisielcami, szubienice stały na 
rynku, to chyba po 50 złotych dawali temu, 
kto się dał powiesić” – wspomina.  

Mama Pani Bożenny niejednokrotnie na-
rażała siebie i swoją rodzinę na niebezpieczeń-
stwo. Była nonkonformistką, nigdy nie zga-
dzała się na niesprawiedliwość, stawiała czoła 
zagrożeniom. Na przykład jeszcze w Ustce, gdy 
systematycznie kontrolowano dzienny utarg 
w piekarni w godzinie szczytu, kiedy sprze-

dawano chleb („to nic, że do tej godziny i po 
niej nic nie sprzedano, właśnie z tej godziny 
szacowano dzienny przychód piekarni i za-
bierano z kasy pieniądze”), zabierała wcześniej 
znaczną sumę pieniędzy i chowała je w specjal-
nie uszytej spódnicy z głębokimi kieszeniami. 
„Moja mama wielu osobom z Serocka pomo-
gła uciec (w czasach powojennych powszech-

ne było tzw. donosicielstwo, nawet wśród są-
siadów i bliskich) – opowiada Pani Bożenna. 
Tutaj po wojnie komendantem był Niemiec 
czeskiego, chyba, pochodzenia, bardzo ludz-
ki. Moja mama się z nim przyjaźniła, chociaż 
ludzie gadali, że mają romans, co było bzdurą. 
On przychodził, często wieczorem, wywoływał 
ją, przekazywał, żeby uprzedziła tego i tego, że 
będą ich wywozić. I mama ostrzegała ich, więc 
uciekali i przeżywali. On pokazywał jej dono-
sy, jakie sąsiad na sąsiada pisał, na nią też ktoś 
napisał. On co mógł, to zabierał, niszczył, nie 
chciał nikomu krzywdy zrobić”. 

Życie ówczesnych mieszkańców Serocka 
diametralnie różniło się od współczesnego. 
Mimo to Pani Bożenna mówi, że nie zamie-
niłaby swoich lat młodości na inne. „Miałam 
fajne dzieciństwo, fajną klasę, nauczycieli. 
Chodziło się do kina na filmy, w niedzielę na 
mecze piłki nożnej (boisko było tutaj, gdzie 
teraz park miejski, a wszystkie dziewczyny 
podkochiwały się w piłkarzach), były czasem 
zabawy w remizie (na które ja nie mogłam 
chodzić do osiemnastego roku życia i o ósmej 
musiałam być w domu, a i później maksymal-
nie o dwudziestej drugiej), organizowało się 
prywatki. W całym Serocku były dwa tele-
wizory – jeden miał ksiądz, a drugi moja ko-
leżanka – Basia, pamiętam że chodziłam do 
niej na Zorro”. 

Pani Bożenna opowiada, że aby dojechać 
do swojej pierwszej pracy w Warszawie na 
siódmą, wstawała o wpół do czwartej: „przy-
stanek był naprzeciwko Wodnika, autobus 
odchodził o piątej pięć, to zimą ja musiałam 
wyjść czasem po czwartej, bo Brukówka była 

Mostek przez parów przy grodzisku „Barbarka”.
Od prawej Lucjan Wenda, trzecia w pierwszym rzędzie Stanisława Wenda. Serock 1944 r.

Bożenna Majewska z domu Wenda

Narew w Serocku 1963 r. widok na rzekę 
przed utworzeniem Zalewu Zegrzyńskiego

Opowieści, których chce się słuchać bez końca
– wspomnienia pani Bożenny Majewskiej z Serockiem w tle

To będzie historia o miłości,
która „nie wybiera”, radości,
która zaklina metrykę i o życiowej mądrości,
która niejednego rozmówcę potrafi zawstydzić
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tak zamarznięta, że się nie dało pod nią po-
dejść, to się drutu kolczastego trzymałam. 
Dojeżdżałam autobusem do Legionowa, po-
tem się stało pod szlabanem i godzinę, pocią-
giem  do Gdańskiego i stąd trolejbusem do 
pracy. I ani myślałam narzekać, cieszyłam się 
jak nie wiem, że mam pracę, zresztą – ja całe 
życie byłam szczęśliwa”. 

Decyzję o rychłym ślubie podjęła na 
złość mamie, o której mówi, że była apo-
dyktyczna i zawsze jej się coś nie podobało, 
również to, że druga córka spotyka się z ofi-
cerem. Któregoś razu młoda Bożenka popły-
nęła z ukochanym łódką narażając się ma-
mie, której obiecała pomoc w obowiązkach 
domowych. Otrzymała stanowczy nakaz 
niespotykania się z chłopakiem, o czym po-
wiedziała mu w drodze na przystanek. „On 
przyjechał tutaj na ostatnie egzaminy, sie-
dzieliśmy tak na tym przystanku i on nagle 
mówi: wiesz co, weźmy ślub - wyjdziesz za 
mnie? Mówię – wyjdę. - No to chodź – na-
przeciwko było prezydium i żeśmy tam po-
biegli, zamówiliśmy ślub na 7 września, a to 
był początek sierpnia. Ale nic nikomu jesz-
cze nie mówiliśmy. I jak on za tydzień przy-
jechał się oficjalnie oświadczyć, to mama 
była w szoku – a po co jej tak wcześnie za 
mąż iść, a po co to – burzyła się. A ja mówię: 

to przez ciebie, bo żeś mi zakazała się z nim 
spotykać”. 

Przyszły mąż Pani Bożenny - Rysiek był 
uczniem Oficerskiej Szkoły Łączności w Ze-
grzu. Historia ich poznania jest wzruszająca. 
Pani Bożenna miała 19 lat, jej przyjaciółka, 
z którą też pracowała, była już mężatką i spo-
dziewała się dziecka. „Ja ją otaczałam opieką, 
bo miała zwyczaj mdleć i źle się czuć. A wte-

dy wchodził i robił się modny twist. To był 
początek lat sześćdziesiątych”. Na prośbę tej 
przyjaciółki dziewczyny poszły na organizo-
waną u znajomych, w jednej z kamienic na 
rynku, prywatkę, żeby zobaczyć jak się tego 
twista tańczy. „No – mówię – tobie teraz to do 
tego twista faktycznie niczego nie potrzeba” 
– żartowała Pani Bożenna. „Ale ona obiecała, 
że tylko wejdziemy, zobaczymy, pół godziny 
posiedzimy i wyjdziemy. Nie chciałam jej sa-
mej zostawić, bo było ślisko i nieprzyjemnie 
na dworze, bałam się, żeby sama wracała”. 
Pani Bożenna opowiada, że została wtajem-
niczona w  plan, który zakładał, że na tej pry-
watce pojawią się dwaj chłopcy, oficerowie, 
którzy mieli się bawić z dwiema dziewczy-
nami organizującymi tę prywatkę. „Ta szkoła 
podchorążych – co tu dużo mówić - nęciła se-
rockie dziewczyny, one wydzwaniały do nich, 
jeździły tam, no cuda się działy”. Zabawy 
odbywały się również w szkole, organizowa-
ne przez poszczególne roczniki. Przyjeżdża-
ły na nie autokarami dziewczyny z żeńskich 
szkół – nauczycielskich czy pielęgniarskich. 
Zasada była taka, że dziewczyn mogła wejść 
dowolna ilość, natomiast o tym, ilu mężczyzn 
może znaleźć się na sali, decydował rocznik 
organizujący zabawę. „Jak ja weszłam na 
tę prywatkę, to zobaczyłam przeuroczego 
mężczyznę, no bo naprawdę był bardzo ład-
ny. Szpakowate skronie, takie dobre oczy”.  
Plan dziewcząt – organizatorek prywatki - 
legł w gruzach, bo Rysiek do tańca prosił tyl-
ko ją. Ona jednak – widząc niezadowolenie 

koleżanek z tego powodu - chciała opuścić 
zabawę, dała się jednak namówić na pozo-
stanie pod warunkiem dołożenia dwudziestu 
złotych na wino, ale kiedy ogłoszono „białe 
tango” – ukradkiem wymknęła się do domu.

Jak się później okazało, ta prywatka 
była początkiem pięknej znajomości. Rysiek 
przyjechał do Serocka tydzień później, tylko 
po to, żeby spotkać się z Panią Bożenną i za-
prosić ją na zabawę do swojej szkoły. Organi-
zował ją młodszy rocznik, ale Rysiek obiecał, 
że będzie tańczył tylko ze swoją partnerką, 
więc zostali wpuszczeni. „Potem słyszałam, 
że sobie męża za dwadzieścia złotych kupi-
łam” – podsumowuje Pani Bożenna. Pry-
watka była na początku lutego, a zaręczyny 
w sierpniu. We wrześniu wzięli ślub cywil-
ny, a w lutym następnego roku – kościel-
ny – w Poznaniu. Zamieszkali w Serocku, 
w domu rodziców Pani Bożenny. Po trzech 
latach Pan Ryszard dostał przydział do Ze-
grza i mieszkanie, w którym zamieszkali 
z nowo narodzonym synem. Resztę wspól-
nego życia spędzili w Legionowie, ale do 

  Ul. Retmańska w Serocku 4 stycznia 1959 r. 
Barbara Kowalik z domu Rogowska

Piekarz Lucjan Wenda z ul. Retmańskiej 11 przygotowuje transport chleba do sklepu.
Z prawej strony Stanisława Wenda z termosami na lody

 Ul. Farna 1956 r.  
Od prawej Bożenna Wenda i Ewa Pintara

Początek ul. Brukowej, lata 50. XX w. Od prawej Bożenna Wenda i Halina Wenda

Serocka przyjeżdżali często na weekendy, na 
urlop, wakacje. Mąż Pani Bożenny rozkochał 
się w ogrodnictwie, z tkliwością dbał o każdą 
roślinkę. Chciał tu zamieszkać, jak będzie na 
emeryturze. Niestety zmarł w wieku 49 lat. 
Pani Bożenna mieszka w Serocku od ponad 
dwudziestu lat, opiekuje się dwoma kotami 
i psem. W wakacje i weekendy przyjeżdża do 
niej rodzina. W domu ma wiele zdjęć swoich 
bliskich, różnego rodzaju pamiątki, którymi 
się z nami podzieliła, wiszące na ścianach 
życiowe przesłania. Podpowiada mi, że-
bym jedno z nich uczyniła i swoim mottem: 
z każdym dniem rośnie liczba osób, które 
mogą mnie pocałować w nos (umówmy się, 
że był to nos, a nie inna część ciała ). Jej 
dom jest taki jak ona – ma wystarczająco 
przestrzeni aby pomieścić życzliwe osoby, 
ale jest zbyt mały dla tych nieprzychylnych. 
Klimatyczny, pełen wspomnień i pozytyw-
nej energii. Jak Pani Bożenna, której podob-
no imię nadał urzędnik, podczas rejestrowa-
nia faktu urodzenia, zapisując jej imię przez 
dwa „n”, bo miał taki kaprys. „Chyba, żebym 
miała w życiu śmiesznie” – podsumowuje 
moja rozmówczyni. 

Agnieszka Woźniakowska
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6 marca - 7 kwietnia
Urz¹d Miasta i Gminy Serock

Marta Ciszkowska - od urodzenia 

zwi¹zana z Serockiem. 

Aparatem fotograficznym czaruje 
rzeczywistoœæ, tworz¹c niebanalne 

sesje, szczególnie kobiece, 
noworodkowe, rodzinne, ci¹¿owe. 

Zajmuje siê równie¿ 

fotografi¹ kreatywn¹. 

Wystawa kobiety jest fotograficzn¹ 

opowieœci¹ o piêknie, sile 
i wyj¹tkowoœci pañ. Przedstawia 

klimatyczne portrety dwunastu 

kobiet, uwiecznionych w lekkim 
pó³mroku, z którego wydobywaj¹ce 

siê œwiat³o nieœmia³o otula 

kobiece twarze

W imieniu autorki fotografii 
serdecznie zapraszamy 

Marta Ciszkowska - od urodzenia 

zwi¹zana z Serockiem. 

Aparatem fotograficznym czaruje 
rzeczywistoœæ, tworz¹c niebanalne 

sesje, szczególnie kobiece, noworodkowe, 
dzieciêce, rodzinne, ci¹¿owe. Zajmuje siê 

równie¿ fotografi¹ kreatywn¹. 

Wystawa kobiety jest fotograficzn¹ 

opowieœci¹ o piêknie, sile i wyj¹tkowoœci 

pañ. Przedstawia klimatyczne portrety 

dwunastu kobiet, uwiecznionych w 
lekkim pó³mroku, z którego 

wydobywaj¹ce siê œwiat³o nieœmia³o 
otula kobiece twarze

W imieniu autorki fotografii serdecznie 
zapraszamy do ogl¹dania wystawy. 

wywiad z Martą Ciszkowską

  Od jak dawna zajmujesz się 
fotografią? 

Może zacznę zwyczajnie i banalnie, że fo-
tografia zawsze była obecna w moim życiu. Są 
dwie rzeczy które pamiętam z lat dziecięcych: 
mojego chrzestnego z aparatem w dłoniach 
i wujka zmieniającego biegi w Syrence. To chy-
ba dzięki nim kocham dziś fotografię i samo-
chody.  

Pierwszy swój aparat dostałam właśnie 
od chrzestnego w wieku 9 lat. „Cykałam” nim 
pierwsze zdjęcia – roślinom, zwierzętom. Mam 
nawet parę fajnych ujęć gór, z których jestem 
dumna do dziś.

Podobno miałam „dobre oko”, ale fotogra-
fia długo była tylko zabawą. 

 Czym zajmowałaś się wcześniej?
Wcześniej byłam mamą na pełnym etacie, 

zajmowałam się dwójką jeszcze małych dzieci. 
A przed urodzeniem dzieci pracowałam w kor-
poracji. Wiedziałam, że nie wrócę prędko do 
pracy, że chce być z dziećmi w tych najważniej-
szych dla nich latach. Ale nie należę do osób, 
które patrzą jednokierunkowo. Nie wyobraża-
łam sobie też życia bez pracy. Fotografią tak na 
poważnie zaczęłam zajmować się jak byłam 
w z trzecim dzieckiem. To było szaleństwo 
- brak czasu, sesje w różnych godzinach, ob-
róbka nocna. Ale zakochałam się w fotografii 
i w tym szaleństwie i dziś nie wyobrażam sobie 
bez nich życia.  

 Co Cię najbardziej kręci w tej pasji? 
Fotografia daje mi poczucie spełnienia. 

Podchodzę do fotografowania trochę egoistycz-
nie, wyciągam z niego maksimum radości. Na 

sesji z góry zakładam sobie plan, który potem 
realizuję. Wymyślam stylizacje, miejsca, wiem 
co i jak ma wyglądać już chwilę przed - to mi 
daje dużo radości. Do tego, kiedy widzę, że 
ludziom to moje fotografowanie się podoba – 
rosną mi skrzydła. Spotykam na swojej drodze 
mnóstwo ciekawych ludzi, z którymi również 
wiążę się emocjonalnie. Nie należę do osób, 
które odchodzą i zapominają. Wszystkie zna-
jomości, które zawarłam przez ten okres dwóch 
lat utrzymuję i staram się je pielęgnować. 

   Jak rozwijałaś 
swoją pasję fotograficzną? 

Kiedyś uważałam, że trzeba mieć dobry 
sprzęt i robić dużo zdjęć, żeby znaleźć swój 
styl i nabyć umiejętności. Dziś nie do koń-
ca się z tym zgadzam. Nie chciałam zaczy-
nać szkoły fotograficznej, bo nie chcę robić 
szablonowych zdjęć. Byłam na warsztatach 
fotografii dziecięcej u Gosi Jurasz, która 
pięknie rozwinęła to, co we mnie drzemało. 
Pokazała narzędzia i zafascynowała jeszcze 
bardziej fotografią. Zapytasz dlaczego fo-
tografia dziecięca? - bo to moje dzieci „po-
ruszyły” mnie do powrotu do zdjęć. Chcia-
łam mieć zdjęcie z każdego dnia, z każdego 
momentu - jak się śmieją, jak płaczą, jak 
rosną. Potem trafiłam na warsztaty do Basi 
Pietrzak, która zajmuje się fotografią nowo-
rodkową. Bardzo podobają mi się zdjęcia 
słodkich śpiących maluszków. Uwielbiam je 
układać – to jest możliwe tylko z noworod-
kami. Sama sesja trwa około trzy godziny i 
jest bardzo męcząca ale efekty są naprawdę 
cudowne.

W międzyczasie trafiłam na warsztaty 
Damiana Drewniaka, który zajmuje się foto-

grafią kreatywną. Jak tylko mam wolną chwilę, 
to staram się przenosić trochę w bajkowy świat 
elfów, wróżek, niebanalnych stylizacji. Najbar-
dziej chyba cenię sobie udział w warsztatach 
u Róży Sampolińskiej - między światłem, a cie-
niem. Poznałam wiele ciekawych dróg, uświa-
domiłam sobie co chcę robić, w czym będę się 
dalej rozwijać. 

  Jaka fotografia Cię najbardziej 
interesuje? Co fotografujesz? 

Moim oczkiem w głowie jest fotografia ko-
bieca. Uwielbiam klimatyczne zdjęcia w stylu, 
jaki prezentuję na wystawie przygotowanej 
dla Urzędu Miasta i Gminy Serock. Ja czuję 
taką trochę wewnętrzną misję sprawiania 
kobietom radości. Chcę żeby czuły się pięk-
ne, docenione. Kobiety są siłą, emocją i pa-
sją, wiarą, pięknem i miłością. Przy sesjach 
współpracuję z wizażystką Moniką Brejna-
kowską, która tworzy fotografowanym przeze 
mnie paniom wspaniałe makijaże, podkreśla-
jące piękno ich twarzy. Mam wrażenie, że ona 
czaruje paletą barw, jest naprawdę niesamo-
wita.  Często podczas sesji moje modelki się 
otwierają, stają się odważniejsze, szczęśliwsze 
– to jest dla mnie niesamowite móc uczestni-
czyć w tych przemianach. Z podobnego powo-
du lubię wydobywać piękno kobiet w ciąży, 
ukazywać ich emocje, miłość do nienarodzo-
nego jeszcze dziecka i miłość do partnera. Nie 
lubię mazania po brzuchu, różnego rodzaju 
karteczek i takiego „prześmiewania” tego wy-
jątkowego stanu. Elegancja i kobiecość - to 
moja myśl przewodnia. Robię również sesje 
rodzinne i dziecięce – dzieci są najlepszymi 
modelami – nie udają, dlatego ich zdjęcia są 
pełne emocji.

  Ile czasu zajmuje Ci realizacja tej 
pasji i jak ten czas dzielisz pomiędzy 
fotografię a życiem rodzinne?

Same sesje nie są długie, zajmują maksy-
malnie trzy godziny. W tym czasie dzieci zo-
stają z moim mężem lub rodzicami. Ale tak 
naprawdę cała praca jest później przy obróbce. 
Ponieważ dzień poświęcam całkowicie dzie-
ciom, więc nad fotografiami pracuję nocą. 

 Czy czujesz się spełniona? 
Czuję się spełniona w każdej dziedzinie. 

Zanim jednak osiągnęłam ten stan, sporo rze-
czy musiałam zmienić w sobie i w moim życiu. 
Miałam szczęcie spotkać człowieka, który „na-
tchnął” mnie do życia i do działania. Spełniam 
się w roli mamy i żony, czuję się szczęśliwa jako 
kobieta i fotograf. 

To, gdzie dziś jestem w fotografii i fakt, że 
w ogóle się nią zajmuję, zawdzięczam mojemu 
mężowi. To on zachęcał mnie bym się realizo-
wała i bardzo mi w tym pomaga. Zawsze mogę 
na niego liczyć,  wspiera mnie i motywuje. Przy 
nim mogę być taka, jaką chcę być, mogę się re-
alizować i spełniać marzenia. 

  A jeśli chodzi o te marzenia 
fotograficzne, co chciałabyś osiągnąć 
w najbliższych latach?

Mam bardzo wiele marzeń. Chciałabym 
zrobić ciekawą sesję dla Vogue'a. Chcę robić 
nietuzinkowe, cenione kadry, przekazywać 
fotografiami emocje, tworzyć nimi pewne opo-
wieści. Będę się nadal rozwijać, to jest dla mnie 
ważne – żeby się nie zatrzymywać. Nie lubię 
stagnacji, więc będę sobie stawiała nowe cele 
i podnosiła poprzeczki. Ale przede wszystkim 
nie chcę zatracić w sobie pasji do fotografowa-
nia, nigdy nie uczynię z niej po prostu sposobu 
na zarabianie. 

W Urzędzie Miasta i Gminy Serock pre-
zentujemy Twoją pierwszą wystawę – Kobiety. 
Wiem, że to Twoja pierwsza wystawa fotogra-
ficzna, co czujesz przed takim publicznym po-
kazaniem swojej twórczości?

Wystawa Kobiety – to swego rodzaju opo-
wieść o pięknie natury kobiecej. Tak, jak wspo-
mniałam wcześniej, mam jakąś misję, żeby 
uświadamiać kobietom, że są piękne i wyjąt-
kowe. Niestety na co dzień jesteśmy rzadko do-
ceniane, codzienność nie daje nam zbyt wiele 
czasu na dostrzeganie swoich wartości i magii 
kobiecości – z całą jej siłą, wyjątkowością. Fo-

tografie do tej wystawy zostały zrobione w spe-
cyficznym, trochę takim magicznym klimacie. 
Dużą rolę odgrywa tutaj światło, które – wyła-
niając się z półmroku – w pewien sposób otula 
kobiece twarze. 

Oczywiście towarzyszy mi pewien dresz-
czyk niepokoju – z jakim odbiorem spotka się 
wystawa, czy jej odbiorcy dostrzegą emocje, 
o których chciałam im opowiedzieć. Mam na-
dzieję, że fotografie przypadną Państwu do 
gustu, serdecznie zapraszam do oglądania wy-
stawy. Zdradzę również, że w podobnym kli-
macie, w okolicach wakacji chciałabym zrobić 
portrety mężczyznom. Ciekawa jestem, jaką 
opowieść fotograficzną „napiszą” panowie. 

Dziękuję za rozmowę. Życzę Ci spełnie-
nia – szczególnie w życiu osobistym i oczy-
wiście w Twojej fotograficznej wędrówce. 
I mam nadzieję, że jeszcze będzie mnóstwo 
okazji, żeby zaprezentować mieszkańcom 
Twoje inne prace. Wszystkiego dobrego. 

Zapraszam do oglądania wystawy 
Kobiety, wystawy - moim zdaniem - nie-
zwykłej.

Agnieszka Woźniakowska
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Benefis, który odbył się 4 lutego w Sali 
Widowiskowej, został zorganizowany głów-
nie z myślą o instruktorach Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku, z wdzięczności za 
ich odpowiedzialną i niełatwą pracę. 

Zanim jednak odbyła się część arty-
styczna, instruktorzy wzięli udział w spo-

tkaniu integracyjno – szkoleniowym, gdzie 
pod okiem Moniki Nowaczewskiej– tre-
nera biznesu i rozwoju umiejętności in-
terpersonalnych mogli poszerzyć swo-
ją wiedzę i umiejętności przywódcze.  
Wysłuchali wykładu motywacyjnego „Osią-
gnąć mistrzostwo zawodowe – inspiracje dla 

rozwoju Twojej pracy artystycznej i pedago-
gicznej” o relacjach mistrzów i ich uczniów. 

Benefis poprowadził - Tomasz Gęsi-
kowski – dyrektor Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Serocku, który na wstępie 
podkreślił ważną rolę Centrum w życiu 
społeczności serockiej. Przypomniał rów-

nież, że Powiat Legionowski jest w tym roku 
Stolicą Kultury Mazowsza, a gmina Serock 
z jubileuszem 600-lecia i zaplanowanymi 
z tej okazji wydarzeniami jest tej stolicy 
istotnym „partnerem”. 

Tego wieczoru zaprezentowały się nie-
które grupy i instruktorzy pracujący w Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, 
którym dedykowaliśmy nasz koncert. Podzi-
wialiśmy występ wokalny Ani Malinowskiej 
i Łukasza Dziaduszka- podopiecznych Mai 
Radomskiej oraz Krzysztofa Wilusza; Frag-
ment spektaklu „Go Ahead” w wykonaniu 
instruktorki m.in. tańca jazzowego i Hip-
-Hop - Kingi Gintowt oraz gościnnie Danusi 
Marcinkowskiej; Pary taneczne Agatę Stani-
szewską i Bartka Gorczyńskiego oraz Milenę 
Kopacz i Sebastiana Trzcińskiego w ukła-
dzie do muzyki lat 80-tych, przygotowanym 
przez instruktorkę tańca towarzyskiego 
Martę Kubiznę-Lemieszkiewicz; Instruktora 
nauki gry na pianinie Michała Junga w kon-
cercie d-dur (część pierwsza) J. S. Bacha; 
Instruktora gry na gitarze Aleksandra Kaba-
cińskiego w kosmicznej wariacji oraz utwo-
rze muzyki latynoamerykańskiej. Obejrze-
liśmy również prezentacje grup tanecznych 
Aleksandry Marek:  grupę młodszą „Alexia”, 
w solowym układzie Olę Wiszniewską oraz 
grupę „Alexia”, z którą zaprezentowała się 
sama instruktorka. 

Dla kontrastu mieliśmy okazję obejrzeć 
występy uczniów  oraz ich instruktorów we 
wspólnych i osobnych aranżacjach. Wystę-
py przeplatały się z utworami wykonanymi 
przez Gwiazdy   Wieczoru- artystów musi-
calowych Magdalenę Wilk i Mariusza Jaś-
ko, którzy tak wspaniale zaprezentowali się 
podczas koncertu inauguracyjnego z okazji 
600-lecia Miasta Serock. Dzięki połączeniu 
amatorskich występów z profesjonalnymi, 

W przerwie kawowej goście obejrzeli 
wystawę plakatów Centrum Kultury i Czy-
telnictwa oraz prace uczestników sekcji pla-
stycznej podopiecznych instruktorki Nowa-
czyk Pisarskiej.

Imprezie towarzyszyła także wystawa plaka-
tów Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
z ostatnich 2,5 roku, które graficznie opracowa-
ła Pani Monika Parzonko, a opiekę artystyczną 
sprawował Dyrektor Tomasz Gęsikowski.

Dziękujemy gościom za przybycie i zapra-
szamy na kolejne imprezy kulturalne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Wszystkie 
miłe słowa od Państwa są dla nas motywacją do 
dalszej pracy na rzecz rozwoju kultury i kształce-
nia artystycznej wrażliwości u kolejnych pokoleń.

Dziękujemy naszym Partnerom: Restau-
racji Złoty Lin, Hotelowi Narvil, PHU Impeks 
Sławomir Wroniak – fundatorom nagród dla 
publiczności. 

CKiCz w Serocku

Dnia 4 lutego w Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyło się pierwsze 
galaktyczne spotkanie w Serocku. Gości serdecznie powitał Dyrektor Cen-
trum wyrażając aprobatę i deklarując wsparcie przy organizacji spotkań 
miłośników sagi gwiezdnych wojen. Podczas spotkania swoją działalność 
przedstawili koledzy ze Star Wars Artistic Team, by pokazać wachlarz moż-
liwości i zachęcić do działania. "Zmotywowani i połączeni mocą Jedi po-
stanowiliśmy organizować regularne spotkania wraz z wieloma atrakcjami. 
Rozpoczniemy od prezentacji wybranych filmów i oswojenia się ze światem 
i historią głównych bohaterów. Będzie Nam bardzo miło, jeśli pojawi się nas 
więcej, bo do Star Wars Celebretion coraz bliżej. Osoby chcące podzielić się 
pasją do gwiezdnych wojen gorąco zapraszamy na następne już tematyczne 
spotkanie, by – cytując klasyka - Here’s where the fun begins."

CKiCz w Serocku

KULTURA

Benefis Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

KULTURA

Galaktyczne spotkanie w Serocku

można było dostrzec relację artystyczne in-
struktorów z uczniami w ich drodze do mi-
strzostwa. 

Dla uczczenia 10 letniej działalności ze-
społu Kantyczki, obecny skład zespołu: Ka-
tarzyna Lipska, Paulina Śledziewska, Julia 
Pawlak, Anna Życińska wraz z instruktorką 
Moniką Misiurą zabrały zgromadzoną pu-
bliczność w podróż sentymentalną- wesołą, 
a zarazem wzruszającą. Na przykładzie Kan-
tyczek świetnie pokazana została droga, jaką 
można od dziecka realizować swoje marze-
nia, rozwijając swój warsztat.

Podczas Benefisu Dyrektor podziękował 
pracownikom CKiCz za ich odpowiedzialną 
pracę, wręczył również nagrody dziewięciu 
sympatykom, którzy byli obecni na wszyst-
kich spektaklach i koncertach organizowa-
nych przez centrum. Wśród publiczności wy-
losowano także główną nagrodę ufundowaną 
przez Hotel Narvil Conference&Spa. 

KULTURA

Spotkanie na temat książki o Serocku w Izraelu
Pod koniec 2016 r. w Instytucie Polskim 

w Tel Awiwie odbyło się spotkanie na temat 
publikacji „Księga o Serocku. Niezatarte hi-
storie”.

Instytut jako agenda Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych powstał w 2000 r. Zajmuje się 
upowszechnianiem wiedzy o polskiej historii 
i kulturze, organizuje też kursy języka pol-
skiego i odczyty. Od 2007 r. mieści się w wie-
żowcu, z widokiem na  Morze Śródziemne, 
przy reprezentacyjnej Alei Rotshilda.

Na spotkanie przybyło blisko 40 osób, 
w dużej części byli to serockersi, m.in. uczest-
nicy czerwcowego przyjazdu do Serocka oraz 
osoby uczące się języka polskiego na kursach 
w Instytucie.

Obecny wśród zebranych Silvio Gutkowski 
mówił o genezie powstania książki i okoliczno-
ściach zainteresowania historią swojej rodziny. 
Aleksandra Jakubczak opowiedziała o swojej 
pracy nad przekładem książki z języka hiszpań-
skiego i konieczności sięgania do oryginalnych 
tekstów w języku hebrajskim i jidysz.

Sławomir Jakubczak w swoim wystąpie-
niu zatytułowanym „Polacy i Żydzi ponownie 
razem w Serocku”, mówił o swoich kontak-
tach z potomkami serockich Żydów z Kanady, 

USA, Argentyny, Brazylii, Australii i Izraela. 
Wizyty w Serocku oraz bezpośrednia lub ko-
respondencyjna wymiana informacji o wy-
darzeniach i ludziach z czasów wspólnej hi-
storii, wzbogacają doświadczenie kulturowe 
współczesnych mieszkańców miasta. 

Dr Rolanda Gampel z Wydziału Psy-
chologii Uniwersytetu w Tel Awiwie i Prezes 
Izraelskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 
m.in. autorka książki „Dziecko w czasach 
Shoah” i tak jak Silvio Gutkowski urodzona 
w Argentynie, odniosła się nie tylko do tre-
ści książki. Zauważyła, że wszystkie spotka-
nia i wydarzenia związane z jej wydaniem, 

też mają istotne znaczenie dla wzajemnych 
kontaktów polsko-żydowskich, tworząc nowe 
doświadczenia.

W dyskusji zabrała m.in. głos Mira Ba-
ron, przybyła z Haify córka malarza Jehoszuy 
Grossbarda. Wyraziła radość, że prace jej ojca 
wspaniale zostały wykorzystane w książce 
oraz zauważyła, że w przeciwieństwie do ojca 
Silvia Gutkowskiego, żył pamięcią o Serocku 
i Ciechanowie i dzielił się nią z dziećmi.

Rozmawiano też na temat przyszłości 
kontaktów z Serockiem, m.in. wymiany mło-
dzieży i dostępności terenu dawnego cmenta-
rza żydowskiego.



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

KULTURA

"Załóż czerwone spodnie"...

KULTURA

"Judy" Garland w Serocku

Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock 
wspólnie z Fundacją Suwak zorganizowała po-
kaz filmu dokumentalnego „Założę czerwo-
ne spodnie” w reżyserii Elżbiety Rutkowskiej. 
W spotkaniu wzięły udział bohaterki filmu - pani 
Wirginia Szmyt, czyli DJ Wika oraz artystka pla-
styk Elżbieta Hołoweńko, kobieta o wielorakich 
zainteresowaniach artystycznych i ogromnej pa-
sji twórczej, autorka m.in. oprawy plastycznej do 
książki Wisławy Szymborskiej „Zielniki”.

Film mówił o kobietach, które nie godzą 
się na smutną i skrzypiącą starość, o kobie-
tach pełnych życia i energii, które chcą i po-
trafią dzielić się z innymi ludźmi, zarażać ich 
własnym entuzjazmem i pogodą ducha.

Każda z przedstawianych pań prezen-
towała własny sposób na życie i aktywizację 
najbliższej sobie społeczności. Fragmenty 
relacjonowanych działań pań „w czerwonych 
spodniach” uzupełniały wypowiedzi lekarza 
i psycholożki.

SPORT

Relacja z ferii zimowych

ZDROWIE

Rehabilitacja 
lecznicza 
dla mieszkańców 

Ferie zimowe są czasem odpoczynku od 
zajęć szkolnych. Jak co roku, dzieci z gminy 
Serock chętnie uczestniczyły w zajęciach orga-
nizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w ramach akcji „Zima w Mieście”. OSiR przy-
gotował dla nich sporo atrakcji: m.in. zajęcia 
z animatorami, zabawy, konkursy, turnieje, 
a także wyjazd do Aquaparku. Amatorzy za-

baw na świeżym powietrzu korzystali tak-
że z górki saneczkowej przy budynku OSiR. 
Ośrodek udostępniał także swoją salę klubo-
wą, dla osób grających w piłkarzyki i darta.

W dniach 12-19 lutego odbyło się zimo-
wisko dla dzieci ze szkół z terenu naszej gmi-
ny, w ramach wymiany miast partnerskich 
z Dzierżoniowem. Grupa odwiedziła władze 

miasta Dzierżoniów, a także uczestniczyła 
w atrakcjach zapewnionych przez naszych 
partnerów. Dzieci zwiedzały Wrocław, jeź-
dziły na łyżwach i na nartach z wielkim en-
tuzjazmem - w tym roku warunki do nauki 
były optymalne. Więcej na temat wymiany 
przeczytacie Państwo na stronie www.osir.
serock.pl

Film niewątpliwie dawał wiele do my-
ślenia, ale prawdziwym rarytasem były 
wypowiedzi zaproszonych pań - bohaterek 
filmu. W przystępnej, lekkiej formie oma-
wiały tematy trudne, o których na ogół 
nie rozmawia się nawet między najbliższy-
mi. Otwartość, bezpośredniość i szczerość 
pani Wiki i pani Eli sprawiały, że kruszy-
ły się stereotypy, że uczestnicy spotkania 
uśmiechali się, pytali o interesujące ich 
rzeczy, przełamywali tabu dotyczące życia 
osób w starszym wieku.

To było bardzo wartościowe spotkanie, 
bardzo potrzebne! Oby takich więcej!

Barbara Biardzka

W niedzielne popołudnie na scenie Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa gościliśmy wy-
jątkową gwiazdę – światowej sławy aktorkę 
i piosenkarkę – Judy Garland, w rolę której 
wcieliła się Katarzyna Misiewicz-Żurek, na 
co dzień aktorka teatralna i filmowa oraz in-
struktorka zajęć teatralnych prowadzonych 
w CKiCz.

Spektakl był słodko-gorzką historią poka-
zującą życie wielkiej gwiazdy, pełne wzlotów, 
upadków i osobistych tajemnic. Judy Garland, 
przez wszystkich kojarzona z nieśmiertelnym 
standardem „Over the Rainbow”, który w wie-
ku 17 lat wykonała jako bajkowa Dorotka Gale, 
stała się przykładem, że amerykański sen nie 
zawsze kończy się happy endem. Po sukcesie 
filmu „Czarodziej z krainy Oz” studio MGM 
narzuciło jej morderczy plan pracy, nakręci-
ła dla nich prawie 40 filmów. Zmarła nagle, 
prawdopodobnie wskutek przedawkowania le-

ków, od których była uzależniona od wczesnej 
młodości. Przez show biznes była pozbawiona 
właściwej samooceny, poddawana ciągłej oce-
nie talentu oraz wyglądu (i braku szyi). Scenę 
traktowała jak dom, dom zaś jako scenę. Jej 
życie musiało przypominać rollercoaster – pró-
by samobójcze przeplatały się ze wspaniałymi 
dokonaniami artystycznymi. Liza Minnelli 
powiedziała o śmierci swojej matki: „To nie 
samobójstwo – była po prostu zmęczona, jak 
kwiat, który daje światu radość i piękno, a po-
tem więdnie”.

Historia Judy, powstała na podstawie tek-
stów Sławomira Chwastowskiego, z niebywa-
łą interpretacją pełną skrajnych emocji i au-
tentyczności wykreowana przez Katarzynę 
Misiewicz-Żurek. Reżyser Dominik Nowak 
wyszedł poza schemat spektaklu budowany 
przez inne teatry i m.in. zbudował dla aktorki 
więcej przestrzeni dzięki czemu mogła zapre-

zentować się od strony wokalnej przy akom-
paniamencie Przemysława Zalewskiego. 

Zaglądając do garderoby Judy podejrzeli-
śmy jej intymny świat, śmieliśmy się z aneg-
dot, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, 
ze świata „gdzieś tam ponad tęczą”.

Spektakl to prawie monodram, a odtwór-
czyni tytułowej roli, partnerował Lesław Żu-
rek - znany publiczności z telewizyjnych se-
riali takich jak „Kryminalni” „Londyńczycy” 
„Przepis na życie” oraz produkcji filmowych: 
„Mała Moskwa” „Nie ten człowiek” „Los nu-
meros”. 

Dziękujemy publiczności za ciepłe przy-
jęcie i owacje na stojąco, na które nie wszyscy 
wykonawcy mogą sobie zasłużyć. Zaprasza-
my do galerii zdjęć oraz kolejne spektakle 
o których już wkrótce będziemy informować 
na naszej stronie www.kultura.serock.pl.

CKiCz w Serocku

Miasto i Gmina Serock oraz Goldenmed Serock zapraszają do udziału  w programie profilaktyki zdrowotnej
Szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom  dla dzieci w wieku między 2 a 5 rokiem życia.

SEROCKSzczepienia przeciwko PNEUMOKOKOM

     Realizacja programu:  01 marca 2017r. - 31 grudnia 2018r.
Miejsce: Goldenmed Serock   ul. Pułtuska 53D, Serock

            Tel. 22/100 21 36

Zakres świadczenia:
• kwalifikacja lekarska   
• szczepienie p/pneumokokom 

SEROCK

Dbamy o naszych pacjentów

Program jest realizowany w ramach Profilaktycznego Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2017-2018 Miasta i Gminy Serock
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Informujemy, iż Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, 
ul. A.A. Kędzierskich 2, będzie realiza-
torem świadczeń zdrowotnych z zakresu 
rehabilitacji leczniczej, szczegółowo okre-
ślonych w programie polityki zdrowotnej 
przyjętym Uchwałą Nr 293/XXVIII/2016 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 
2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji 
Programu polityki zdrowotnej w zakresie 
rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2019. 
Program jest uzupełnieniem świadczeń 
z zakresu rehabilitacji leczniczej finanso-
wanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
ze względu na ograniczoną  ich dostępność 
(limity świadczeń). Program ma za zada-
nie uzupełnić potrzeby zgłaszane przez 
mieszkańców i zapewnić większy dostęp 
do bezpłatnych świadczeń rehabilitacyj-
nych. Zainteresowane osoby zapraszamy 
do Przychodni. 
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SPORT

Halowa Liga Serock
SPORT

Zaproszenie na fitness
Marzena Borzym

• Lat: trzydzieści parę 
• Z wykształcenia:  Logopeda
• Pracuje: w Poradni Psychologiczno-Pe-

dagogicznej w Pułtusku
• Dodatkowo: instruktor fitness w Ośrod-

ku Sportu i Rekreacji w Serocku

1. Czym dla ciebie jest fitness?
Dla mnie zajęcia fitness to doskonały spo-

sób na dbanie o swój wygląd jak również od-
stresowanie się. 

2. Od jak dawana współpracujesz 
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Serocku?

Od ok 6 lat i współpracę uważam za bar-
dzo owocną.

3. Opisz pokrótce rodzaj prowadzonych 
zajęć?

Zajęcia, jakie prowadzę, opierają się na 
ćwiczeniach wzmacniających wszystkie par-

tie ciała. Łączę trening cardio z treningiem 
wzmacniającym i rozciągającym. TBC, ABT, 
trening interwałowy.

4. Kto może przyjść na Twoje zajęcia?
W zajęciach mogą wziąć udział osoby 

które są zdrowe (brak przeciwskazań lekar-
skich do ćwiczeń) osoby w każdym wieku, 
osoby które chcą schudnąć, ale i te które chcą 
poprawić jakość swoich mięśni i kondycję.

Halowa Liga Serock w piłce nożnej co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lo-
kalnych drużyn. W obecnym sezonie, do rozgrywek zgłosiło się 7 drużyn, które rywalizują 
w 3 rundach. W niedzielę, 12.02.2017 r. zakończyły się ostatnie mecze 2 rundy spotkań, co 
oznacza, że Halowa Liga Serock powoli wkracza w decydującą fazę.

Rozgrywki zostały zdominowane przez drużynę Luxtorpedy, która po 12 kolejkach zdoby-
ła komplet 36 punktów. Liderzy mają także najlepszy bilans bramkowy. Interesująca wydaje się 
walka o 2 i 4 miejsce. Drużyna Balanga ma jedynie 4 pkt-y przewagi nad Nankatsu, a zajmu-
jący 4 miejsce Przecinaki w bezpośrednich meczach powalczą o 4 miejsce z GKS Łachą oraz 
UKSiakami.  Aktualna tabela, terminarze oraz informacje znajdują się na stronie ligi: ligase-
rock.futbolowo.pl

27 stycznia 2017 r. w Gimnazjum w Dąbrówce odbył się III turniej cyklu Grand 
Prix Jeziora Zegrzyńskiego w piłce siatkowej gimnazjalistek. W turnieju wzięło 
udział 6 drużyn: Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym I drużyna, Gimnazjum 
w Stanisławowie Pierwszym II drużyna, Gimnazjum nr. 4 w Legionowie, Gimna-
zjum w Dąbrówce, drużyna OSiR Serock oraz Gimnazjum w Chotomowie. Druży-
ny rywalizowały ze sobą w systemie gier "każdy z każdym", w dwóch setach. Za-
wodniczki trenera Daniela Kęsaka z turnieju na turniej prezentują się coraz lepiej, 
a w Dąbrówce zajęły 4 miejsce. Oby tak dalej!

Wyniki meczów z udziałem drużyny OSiR oraz klasyfikacja końcowa turnieju 
jest dostępna na stronie www.osir.serock.pl

SPORT

GP Jeziora Zegrzyńskiego - 4 miejsce podopiecznych 
Daniela Kęsaka podczas turnieju w Dąbrówce5. Co nowego w najbliższym czasie?

Co nowego?
W najbliższym czasie chcę postawić na 

poprawę swojej kondycji, ale i na zrzucenie 
kilku kilogramów (choć może zabrzmieć to 
dziwnie ), ale sobie też stawiam różne wy-
zwania. Ponadto z inicjatywy OSiR-u ma po-
wstać druga moja sekcja. Będę prowadzić za-
jęcia w Szkole Podstawowej w Jadwisinie dla 
osób, którym trudniej dojechać do Serocka. 
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wystawa w UMiG Serock 27 lutego - 5 marca 2017

Ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku został wprowadzony Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” obchodzony 1 marca jako święto państwowe ustanowione dla uczczenia 
pamięci członków antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. To dzień, który 
jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za ich męstwo, niezłomną postawę 
patriotyczną i przywiązanie do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie 
Ojczyzny. Jest także formą zadośćuczynienia za ból i cierpienia, jakich żołnierze drugiej 
konspiracji doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 r. 
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia, w 1951 r., w mokotowskim więzieniu 
komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość” – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie 
kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii 
Krajowej.

Źródło: ipn.gov.pl

Wystawa pt. „Czas Niezłomnych. 
Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956.”

będzie dostępna w serockim ratuszu w terminie od 27 lutego do 5 marca

Z a p r a s z a m y


