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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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99 lat temu, po 123 latach zaborów Polska odzyskała suwerenność.
Niezależna. Wolna. Niepodległa Polska!
Obchodzone 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości to dzień, kiedy ciesząc się 

z wolności nie zapominamy o tych, którzy za tę wolność oddali życie. Za wolny kraj, za wol-
nych obywateli, za nas. 

To radosny czas, kiedy trzymając w dłoni biało-czerwoną flagę cieszymy się z bycia Pola-
kami. Kiedy na każdej ulicy, przy każdym domu z dumą powiewa biało-czerwona. I nigdy tak, 
jak 11 listopada słowa wolność, patriotyzm, polskość i niepodległość nie brzmią tak głośno, 
silnie i dumnie. 

W imieniu władz samorządowych serdecznie zapraszamy do udziału w gminnych ob-
chodach Narodowego Święta Niepodległości. Szczegółowy program znajdziecie Państwo na 
plakacie informacyjnym. Organizacje, instytucje i mieszkańców, chcących złożyć kwiaty przy 
tablicy pamięci prosimy o zgłoszenie swojej obecności pod numer 22 782 80 70 lub mailowo 
biuro@kultura.serock.pl.

Zapraszamy na wystawê
 towarzysz¹c¹ obchodom 

Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci

dostêpn¹ w dniach 06.11. - 19.11.
w holu UMiG Serock

Gmina

Nieporêt

Projekt wystawy u¿yczony zosta³ przez Urz¹d Gminy Nieporêt

11 listopada

Narodowe
Święto Niepodległości
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Pod koniec listopada bieżącego roku, 
otworzymy konsultacje społeczne dotyczące 
projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego – sekcja B1, obejmujące-
go tereny w sąsiedztwie dawnego składowis-
ka odpadów w Dębem.

Szansę dla przeprowadzenia profes-
jonalnych konsultacji stworzyło zakwal-
ifikowanie gminy do udziału w projekcie 
organizowanym przez Ministerstwo Ro-
zwoju pn. „Przestrzeń dla Partycypacji”. 

Konsultacje społeczne organizują 
różne podmioty administracji rządowej 
i samorządowej, aby wypracować wraz 
z mieszkańcami takie rozwiązania, które 
będą uwzględniały potrzeby społecznoś-
ci lokalnej przy istniejących ograniczeni-
ach. Ostateczne projekty mogą zawierać 
większość zgłoszonych potrzeb, a czasem 
tylko niewielką ich część. Wszystko zależy 
od uwarunkowań i możliwości prawnych. 
Konsultacje społeczne to głos doradczy, 

• aby zebrać i wysłuchać Państwa argu-
menty za przyjęciem postulowanych ro-
związań;
• aby zwiększyć Państwa świadomość co 
do własnej odpowiedzialności za kształt 
przestrzeni, w której żyjemy oraz  
• aby Państwa zainteresowanie tym te-
matem przekuć w konstruktywny dia-
log, dzięki któremu trwale poprawimy 
wymianę informacji między władzami 
lokalnymi a mieszkańcami.

Sposób przeprowadzenia konsultacji
 i uprawnieni do udziału

Konsultacje prowadzone będą przy uży-
ciu kilku różnych technik. Poza tradycyj-
nym badaniem ankietowym i działalnością 
informacyjną, planujemy zorganizowanie 
kilku spotkań, w tym w formie warsztatowej. 
Szczegółowo o przebiegu konsultacji będzie-
my Państwa informować od połowy listo-
pada, za pośrednictwem strony internetowej, 
a także plakatów i ulotek, które poza źródłem 
internetowym, pobrać będzie można u soł-
tysów i w miejscowych sklepach. 

Konsultacje są procesem otwartym, 
w którym uczestniczyć mogą wziąć wszy-
scy zainteresowani. Do udziału w nich 
zapraszamy w szczególności mieszkańców 
miejscowości zlokalizowanych najbliżej ter-
enu objętego zmianą planu, a więc: Dębe-
go, Ludwinowa Dębskiego, Bolesławowa, 
Stanisławowa i Gutów. 

Po zakończeniu konsultacji zosta-
nie opracowany i podany do publicznej 
wiadomości raport, w którym szczegółowo 
omówimy wszystkie zagadnienia poruszane 
przez Państwa  podczas ich trwania.

Konsultacje społeczne – otwarty proces dialogu mieszkańców 
z władzami, mający na celu podjęcie przez władze 
optymalnych decyzji w sprawach publicznych

Konsultacje społeczne miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock – sekcja B1 
 
 
 Pod koniec listopada bieżącego 
roku, otworzymy konsultacje społeczne 
dotyczące projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
obejmującego tereny w sąsiedztwie 
dawnego składowiska odpadów w Dębem.  

Organizowane konsultacje są 
wydarzeniem z jakim dotychczas w naszej 

gminie nie mieliśmy do czynienia. Mamy 
nadzieję, że proces ten stanowił będzie 
dogodny sposób do wymiany wzajemnych 
poglądów co do przyszłego 
zagospodarowania terenów objętych 
opracowaniem nowego planu 
zagospodarowania, a dzięki temu szeroka 
partycypacja społeczna na stałe zagości w  
serockim planowaniu przestrzennym.  
 Co wymaga podkreślenia, 
konsultacje będą miały miejsce na 
pierwszym etapie opracowywania 
miejscowego planu, zanim jeszcze powstał 
jego projekt. Zebrane głosy będą dokładnie 
analizowane przez zespół projektowy 
odpowiedzialny za stworzenie nowego 
dokumentu. 

Organizowanie konsultacji na 
tym etapie tworzenia planu nie jest 
wymagane przepisami prawa.  

 
Po co organizujemy konsultacje: 
 aby przekazać Państwu wiedzę 
co do ograniczeń jakim musimy sprostać 
tworząc nowy dokument; 
 aby zebrać i wysłuchać Państwa 
argumentów za przyjęciem 
postulowanych rozwiązań; 
 
 aby zwiększyć Państwa 
świadomość co do własnej 
odpowiedzialności za kształt przestrzeni, 
w której żyjemy oraz   
 aby Państwa zainteresowanie 
tym tematem przekuć w konstruktywny 

dialog, dzięki któremu trwale poprawimy 
wymianę informacji między władzami 
lokalnymi a mieszkańcami. 
 
Rola konsultacji: 
 

Wnioski zebrane w procesie 
konsultacji nie muszą zostać wdrożone 
w końcowym dokumencie. Okoliczność 
ta, nie zmienia jednak znaczenia, jakie 
niesie Państwa udział w konsultacjach i 
jego doradcza rola. 

 

W czym się poruszamy 
 
 Tworząc nowy plan 
zagospodarowania tego terenu, nie mamy 
przed sobą białej kartki, na której 
moglibyśmy nanieść wszystkie 
rozwiązania jakie zostaną nam zgłoszone. 
 W terenie tym już obecnie 
funkcjonuje szereg przedsiębiorców, w tym 
związanych z branżą gospodarowania 
odpadami. W miejscu tym znajduje się 
również nieczynne składowisko odpadów. 
Niezmiernie ważna jest świadomość, że 
ewentualna próba wyeliminowania 
wspomnianych firm z terenu, na którym 
prowadzą obecnie działalność, 
uruchomiłaby wobec gminy roszczenia 
odszkodowawcze, których wysokość 
mogłaby istotnie ograniczyć chociażby 
gminne inwestycje. 

Ponadto dla tego terenu gminne 
studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania, jako przyszły  kierunek 
rozwoju wskazuje przemysł i usługi. 
Studium jest dokumentem, którego gmina 
musi  przestrzegać, tworząc nowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.  
 Biorąc pod uwagę jak prężnie 
rozwinęły się w ostatnich latach tereny 
objęte zmianą planu widzimy konieczność 
stworzenia takiego dokumentu, który nie 
utrudni dalszego ich rozwoju. Mamy 
również świadomość, że zmiana planu 
musi zagwarantować, że nigdy w 
przyszłości, na terenie naszej gminy nikt 
nie będzie próbował lokalizować 
zakładów, które niosą za sobą ryzyko 
realnego pogorszenia warunków 
mieszkaniowych czy jakości środowiska. 
Dostrzegamy również możliwość takiego 
zorganizowania przyszłego 
zagospodarowania tych terenów, aby 
najbliższe sąsiedztwo uzyskało  strefy 
buforowe, chroniące przed ewentualnymi 
niedogodnościami związanymi z 
przemysłowym sąsiedztwem.  
 
Sposób przeprowadzenia konsultacji i 
uprawnieni do udziału 
 
Konsultacje prowadzone będą przy użyciu 
kilku różnych technik. Poza tradycyjnym 
badaniem ankietowym i działalnością 
informacyjną, planujemy zorganizowanie 
kilku spotkań, w tym w formie 
warsztatowej. W ramach wspólnych 
spotkań chcielibyśmy wspólnie z 
państwem pracować nad rozwiązaniami, 
które być może w najbliższej przyszłości 
wdrożymy do funkcjonowania w 
użytkowanej przez nas przestrzeni. 
Szczegółowo o przebiegu konsultacji 
będziemy Państwa informować od 
połowy listopada, za pośrednictwem strony 
internetowej, a także plakatów i ulotek, 
które poza źródłem internetowym, pobrać 
będzie można u sołtysów i w miejscowych 
sklepach.  
Konsultacje są procesem otwartym, w 
którym udział mogą wziąć wszyscy 
zainteresowani. Do udziału w nich 
zapraszamy w szczególności mieszkańców 
miejscowości najbardziej 
zainteresowanych przyszłym kształtem 
tego planu miejscowego, a więc: Dębego, 
Ludwinowa Dębskiego, Bolesławowa, 

Stanisławowa i 
Gutów.  
Po zakończeniu 
konsultacji 
zostanie 
opracowany i 
podany do 
publicznej 
wiadomości 
raport, w 
którym 
szczegółowo 
omówimy 
wszystkie 

zagadnienia poruszane przez Państwa  
podczas ich trwania. 

Konsultacje społeczne – otwarty proces dialogu władz 
z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze 
optymalnych decyzji w sprawach publicznych 

Dzięki uczestnictwu w projekcie gmina 
Serock podjęła współpracę z ekspertami 
wyznaczonymi przez  Fundację Inicjatyw 
Społeczno – Ekonomicznych oraz Fundac-
ję Napraw Sobie Miasto. W ramach pro-
jektu gmina otrzymuje wsparcie eksperck-
ie w procesie planowania, organizowania 
i prowadzenia konsultacji społecznych mie-
jscowego planu.

Co wymaga podkreślenia, konsultac-
je będą miały miejsce na pierwszym etapie 
opracowywania miejscowego planu, zanim 
jeszcze powstanie jego projekt. Zebrane gło-
sy będą dokładnie analizowane przez zespół 
projektowy odpowiedzialny za stworzenie 
nowego dokumentu.

Mamy świadomość, że organizowanie 
konsultacji na etapie zbierania założeń do 
projektu planu miejscowego nie jest wyma-
gane przepisami prawa. Uważamy jednak, 
że konsultacje są szansą na to, aby dysku-
towany projekt uwzględnił interes społeczny, 
a nie wyłącznie partykularne interesy po-
szczególnych osób czy instytucji. Dzięki ud-
ziałowi w konsultacjach, możliwe będzie też 
poznanie sąsiadów, ekspertów i urzędników 
oraz zbudowanie nowych relacji, które mogą 
służyć przyszłej współpracy.

Rola konsultacji:
Konsultacje społeczne to forma dialogu, 

który prowadzi urząd z mieszkańcami, po to, 
by zasięgnąć ich opinii na temat różnych is-
totnych kwestii. Celem jest nie tylko poinfor-
mowanie mieszkańców o jakichś sprawach, 
ale także dowiedzenie się, co myślą na dany 
temat. 

z uwzględnieniem którego to organ pode-
jmuje ostateczną decyzję.

Po co organizujemy konsultacje:
• aby przekazać Państwu wiedzę co 
do ograniczeń jakim musimy sprostać 
tworząc nowy dokument;

Nowy pracownik samorządowy
Pani Marlena Strojecka z pozytywnym wyni-

kiem ukończyła służbę przygotowawczą upraw-
niającą do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy 
Serock na stanowisku podinspektora ds. obsługi 
Izby Pamięci i Tradycji Rybackich. 29 września 
Pani Marlena przyjęła gratulacje od Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock – Sylwestra Sokolnickie-
go i w jego obecności złożyła uroczyste ślubo-
wanie. Tekst wypowiedzianej roty brzmiał: „Ślu-
buję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku 
będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie 
samorządowej, przestrzegać porządku prawnego 
i wykonywać sumiennie powierzone mi zada-
nia. Serdecznie gratulujemy zakończenia służby 
przygotowawczej. Życzymy samych sukcesów 
w pracy na stanowisku urzędniczym.

INWESTYCJE

Inwestowanie w oświatę 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ja-

dwisinie, remont instalacji CO, łazienek, sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ze-
grzu, remont zaplecza sportowego w Szkole 
Podstawowej w Serocku, remont pomiesz-
czeń w Przedszkolu w Zegrzu – to zadania, 
które gmina zrealizowała w tym roku.

Rozbudowa szkoły w Jadwisinie trwa-
ła ponad 2 lata, prace zostały zakończone 
w tym roku, i od 1 września budynek został 
oddany do użytkowania. W ramach rozbu-
dowy powstała nowa część przedszkola, ciągi 
komunikacyjne łączące poszczególne części 
kompleksu szkolnego, przebudowano i zmo-
dernizowano świetlicę szkolną, toalety szkol-
ne oraz szatnie szkolne. Budynek wyposażony 
jest w windę. Wartość zadania 2.164.367,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Serocku wyko-
nano remont zaplecza sportowego sali gim-
nastycznej; przebudowano pomieszczenia 
dzięki czemu powstały funkcjonalne łazienki 
oraz szatnie dla uczniów z nowym wyposaże-
niem, wyremontowany został także pokój na-
uczycieli wychowania fizycznego oraz maga-
zynek sprzętu sportowego. Prace obejmowały 
również remont instalacji wodno – kanaliza-
cyjnej. Koszt zadania 327.858,00 zł. W waka-
cje wykonano też szereg drobnych remontów 
typu: adaptacja i malowanie sal lekcyjnych, 
stołówki szkolnej - za kwotę 30.000,00 zł.

W wakacje został przeprowadzony re-
mont kapitalny w budynku Szkoły Podstawo-
wej w Zegrzu, polegający na wymianie insta-
lacji wodociągowej, sanitarnej i centralnego 
ogrzewania wraz z remontem 4 łazienek i wy-
mianą podłogi w sali gimnastycznej. Koszt 
zadania 569.386,00 zł.

Remont przeprowadzony w przedszko-
lu w Zegrzu polegał na wymianie stolarki 
drzwiowej i podłóg w sali przedszkolnej. 
Dzięki remontowi wnętrze placówki uzyskało 
przestronność i estetyczny wygląd. Koszt za-
dania 35.335,00 zł.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Woli Kiełpińskiej zaaranżowano na nowo 
i wyremontowano łazienkę przedszkolną. 
Koszt zadania 14.500,00 zł 

W przedszkolu w Serocku – wyremonto-
wano podłogę w sali przedszkolnej za kwotę 
7.300,00 zł

Wszystkie główne prace remontowe wy-
konano w wakacje 2017 r. 

ZOSiP Serock  
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa informuje, że od dnia 6 listopada 
2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r. przyjmo-
wane będą deklaracje udziału w programie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez 
modernizację kotłowni na terenie Miasta 
i Gminy Serock. Program polega na pozy-
skaniu dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na zadanie polegające 
na likwidacji starych systemów grzewczych 
i zastąpienie ich ekologicznymi. Dofinan-
sowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia 
polegające na modernizacji indywidualnych 
źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub pale-
nisk węglowych na gazowe, olejowe lub opa-
lane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, 
olejowych lub opalanych biomasą na źródło 

o wyższej niż dotychczas sprawności wytwa-
rzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca 
na węgiel lub eko-groszek). Warunkiem przy-
stąpienia do programu jest wypełnienie i zło-
żenie deklaracji, która dostępna będzie na 
stronie internetowej www.serock.pl i w Refe-
racie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa - pokój nr 11, w ratuszu na parterze. 

Wymagane dokumenty do deklaracji: zgoda 
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości 
na zmianę ogrzewania, tytuł prawny do nie-
ruchomości, oferta cenowa i dokumentacja 
techniczna wybranego kotła, w przypadku 
wymiany kotła na piec gazowy również po-
zwolenie na budowę instalacji gazowej w bu-
dynku wraz z kopią ostatniego rachunku za 
gaz lub umową z gazownią na dostarczanie 
gazu. Program zostanie uruchomiony pod 
warunkiem uruchomienia programu przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 
do składania deklaracji. Szczegółowe infor-
macje pod numerem telefonu: 22 782 88 40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jak sobie radzić 
z dużą ilością liści jesienią?

Bieżące tygodnie to czas wzmożonych 
porządków w ogrodzie. Porządkujemy rabaty 
kwiatowe, przycinamy suche rośliny, a przede 
wszystkim grabimy opadłe liście.

To wszystko powoduje, że powstają bar-
dzo duże ilości odpadów biodegradowalnych, 
z którymi możemy postąpić na dwa sposoby.

Pierwszy i najlepszy sposób to kom-
postowanie odpadów biodegradowalnych. 
Kompost jest najlepszym i - jeśli zrobi się go 
samodzielnie - najtańszym nawozem orga-
nicznym. Nie tylko nawozi glebę, ale popra-
wia też jej strukturę. 

Z powodzeniem możemy kompostować 
również same liście, choć wymaga to od nas 
pewnego zaangażowania. Najszybciej i naj-
łatwiej uzyskamy kompost  z liści drzew 
i krzewów owocowych, a także gatunków 
takich jak brzoza, grab, jesion, klon, lipa, to-
pola, wiąz. Gorzej do kompostowania nadają 
się liście drzew takich jak buk, dąb, kaszta-
nowiec czy orzech, które mogą się rozkładać 
nawet przez 3 lata. Podstawowym proble-
mem, utrudniającym kompostowanie liści 
tych gatunków jest bardzo wysoka zawartość 
garbników, a także niekorzystny stosunek 
węgla do azotu. Z tym jednak również moż-
na sobie poradzić.

Jeśli jednak nie mają Państwo możliwości 
kompostowania odpadów biodegradowal-

nych na swojej nieruchomości, wtedy stosu-
jemy drugi prawidłowy sposób, czyli wysta-
wienie odpadów biodegradowalnych przed 
posesję w terminie odbioru tych odpadów, 
lub przywiezienie ich do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku 
przy ulicy Nasielskiej 21 w Serocku.

W sytuacji gdyby mieli Państwo niewy-
starczającą ilość worków niezbędnych do spa-
kowania liści informujemy, że liście można 
spakować w worki w innym kolorze, najlepiej 
w czarne zwykłe worki na śmieci. Firma od-
bierająca odpady ma obowiązek zabrać odpa-
dy biodegradowalne od Państwa nawet gdyby 
były wystawione w workach o innej kolory-

styce. Niemniej jednak niedopuszczalnym jest 
aby do pakowania odpadów biodegradowal-
nych stosować worki, przeznaczone do segre-
gacji odpadów. Kolorystyka tych worków jest 
zastrzeżona tylko do odpadów opakowanio-
wych – worek żółty – tworzywa sztuczne, me-
tal, opakowania wielomateriałowe, worek nie-
bieski – papier, tektura, worek zielony – szkło.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy 
o kontakt:

 Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku,
ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
Tel 22 782 75 73; 22 782 61 51
e-mail: mgzgk@serock.pl

Miejscowość Dzień odbioru Rodzaj odpadów Data odbioru

Gąsiorowo, Łacha, Wierzbica Poniedziałek
zmieszane 6, 20

segregowane 20
biodegradowalne 20

Cupel, Kania Nowa, Kania Polska, Nowa Wieś Poniedziałek
zmieszane 13, 27

segregowane 13
biodegradowalne 13

Dębinki, Karolino, Marynino Wtorek
zmieszane 7, 21

segregowane 21
biodegradowalne 21

Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Szadki, Wola 
Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe  Środa

zmieszane 8, 22
segregowane 22

biodegradowalne 22

Izbica, Jachranka, Skubianka Środa
zmieszane 15, 29

segregowane 15
biodegradowalne 15

Borowa Góra, Dosin, Stasi Las Czwartek
zmieszane 9, 23

segregowane 23
biodegradowalne 23

Jadwisin, Serock1) Czwartek
zmieszane 2, 16, 30

segregowane 16
biodegradowalne 16

Serock2) Piątek
zmieszane 3, 17

segregowane 17
biodegradowalne 17

Bolesławowo, Dębe, Guty, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo Piątek
zmieszane 10, 24

segregowane 24
biodegradowalne 24

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej w listopadzie 2017 r.

1)  dot. ulic: Arkadii, Asnyka, Batogowskiego, Brukowa, Centkiewicza, Cicha, Czeska, Farna, Fredry, Hubickiego, Karolińska, Kędzierskich, 
Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Koszykowa, Krasińskiego, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Niemena, Niska, Norwida, Orla, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Poniatowskiego, Prosta, Radziwiłła, Radzymińska, Reja, Retmańska, Rubinowa, Reymonta, Rybaki, Rynek, 
Sienkiewicza, Słowackiego, Stokrotki, Szczygielskiego, Św. Barbary, Św. Wojciecha, Tony Halika, Tuwima, Warszawska, Wąska, Witkiewicza, 
Włoska, Wolskiego, Wyzwolenia, Zachodzącego Słońca, Zdrojowa, Żeromskiego, 11-tego Listopada

2)  dotyczy ulic: Bajkowa, Bławatkowa, Błękitna, Chabrowa, Chopina, Chrobrego, Daliowa, Dłużewskich, Ekologiczna, Herberta, Głowackiego, 
Grzybowa, Jabłoniowa, Jagody, Jasiobędzkiego, Jaśminowa, Jorkuna, Krótka, Kuligowskiego, Ks. P. Skargi, Ks. J. Milewskiego, Kwiatowa, 
Leśna, Łokietka, Miła, Moczydło, Nasielska, Nodzykowskiego, Ogrodowa, Picassa, Pobyłkowska, Oleńki, Pod Lasem, Pogodna, Pułtuska, 
Podleśna, Pod Sosnami, Polna, Prusa, Sadowa, Sielankowa, Słodka, Słoneczna, Słoneczna Polana, Spokojna, Storczykowa, Szaniawskiego, 
Tchorka, Traugutta, 3-ego Maja, Kazimierza Wielkiego, Zacisze, Zielona, Zaokopowa, Zakroczymska, Żytnia

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej w miejscowościach: 
Zegrze, Jadwisin, Serock, Skubianka, Jachranka w listopadzie 2017 r.

ODPADY ZMIESZANE – każdy poniedziałek i czwartek miesiąca
ODPADY SEGREGOWANE – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. 
ODPADY BIODEGRADOWALNE – 14.11.2017 r. 

Uwaga:  Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Miejsko-Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73, 
mgzgk@serock.pl

Reklamacje  w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po 
terminie określonym w harmonogramie.
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Niebawem startują kolejne nabory LGD Zalew Zegrzyński
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 30 października do 20 listopada br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór 

wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 
objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze".

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikor-
skiego 11, pok. 413 oraz pod numerem telefonu (22) 76 40 413. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.

Źródło: LGDZZ

ZDROWIE

Zmiana lokalizacji apteki całodobowej
Informujemy, że od 1 października br. nastąpiła zmiana lokalizacji 

apteki pełniącej DYŻUR CAŁODOBOWY.

Nowa siedziba apteki znajdować się będzie 
przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 13 w Legionowie.

Oddychaj w Serocku
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego opracowało i jest realizatorem akcji promocyjno-edukacyjnej w za-

kresie ochrony powietrza pod nazwą „Czyste powietrze – szkolny program edukacyjny”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu 
EKOLOGIA, ogłoszonym w 2017 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

Za pomocą banera „Oddychaj w Serocku” na stronie www.serock.pl można przejść do strony projektu, na której między innymi można 
sprawdzić jakoś powietrza w naszej miejscowości – każdego dnia. 

Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, 

którzy terminowo dokonali wpłaty trzeciej 
raty podatku za 2017 rok.

Terminowe płacenie podatków zapewnia 
stabilną i pewną realizację zadań zaplanowa-
nych w budżecie miasta i gminy Serock. Pra-
widłowo i terminowo realizowane dochody 
pozwalają na prawidłową realizację wcześniej 
planowanych wydatków.

Ściąganie i dochodzenie podatków po-
woduje dla każdej ze stron (podatnik i organ) 
konieczność ponoszenia dodatkowych kosz-
tów, naraża na zapłatę odsetek. Ważne jest 
więc wykonywanie swoich obowiązków po-
datkowych wobec miasta i gminy w należyty 
sposób. 

Przypominamy o kolejnych termiach:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15 

listopada.
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 

dnia każdego miesiąca.
PODATEK ROLNY
Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15 

listopada.

Terminy płatności: osoby prawne – do 15 
listopada.

PODATEK LEŚNY
Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15 

listopada.
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 

dnia każdego miesiąca.
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Termin płatności: osoby fizyczne – do 15 

listopada 2017 roku.

SZANOWNI PAŃSTWO 
URZĄD MIASTA I GMINY 

W SEROCKU INFORMUJE, 
ŻE MOŻNA 

DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI 
ZA ZOBOWIĄZANIA WOBEC GMINY 

ZA POŚREDNICTWEM KART 
PŁATNICZYCH ORAZ TELEFONU 

Z WYKORZYSTANIEM KODÓW BLIK

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA 
Z USŁUG

Centrum Komunikacyjne w Legionowie 
już dostępne dla podróżnych!

W Legionowie zakończona została in-
westycja pn. „Centrum Komunikacyjne 
w Legionowie”, podnosząca jakość obsługi 
pasażerów publicznego transportu zbioro-
wego. Centrum Komunikacyjne to przede 
wszystkim nowoczesny obiekt dworca wraz 
z komercyjną ofertą handlową oraz Multi-
medialną Strefą Obsługi Pasażera realizującą 
funkcje kulturalne, węzeł autobusowy m.in. 
dla linii ZTM, transportu lokalnego i regio-
nalnego. Ponadto mieszkańcom i użytkow-
nikom transportu publicznego udostępniono 
wielopoziomowe parkingi na łączną liczbę 
ponad 1000 miejsc, stacje i ścieżki rowerowe. 
Centrum Komunikacyjne to idealny punkt 
przesiadkowy łączący zarówno transport au-
tobusowy jak i kolejowy.

OŚWIATA

Wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej
19 października 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki z 0,4% rezerwy 

subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2017 r.
Podstawą do złożenia wniosku było zwiększenie się liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia 

subwencji oświatowej na 2017 r.
ZOSiP Serock



10 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 11I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

1417-2017 1417-2017

OŚWIATA

Wyróżnienia dla nauczycieli
OŚWIATA

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jadwisinie 
sprzątają świat!

OŚWIATA

Dzień Ziemniaka w szkole w Jadwisinie

Zawód Nauczyciela to naprawdę wyjąt-
kowa profesja, od której oczekujemy bardzo 
dużo, ale i jesteśmy wdzięczni za trud, za-
angażowanie i zrozumienie dla codziennych 
spraw uczniów, rodziców. Z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej skierowaliśmy do nauczy-
cieli życzenia i podziękowania oraz wyróż-
niliśmy nagrodami finansowymi. W 2017 r. 
nauczycielom nagrody przyznali: Mazowiecki 
Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli.

Nagrody otrzymali:
• Mazowieckiego Kuratora Oświaty:
 Pani Ewa Żmijewska – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Serocku
• Burmistrza Miasta i Gminy Serock:
1. Szkoła Podstawowa w Serocku:
- Pani Barbara Pszczoła,
- Pani Elżbieta Borkowska,
- Pani Ilona Firmanty.
2. Szkoła Podstawowa w Zegrzu:
- Pani Danuta Prusinowska,
- Pani Magdalena Zalewska.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 

Kiełpińskiej:
- Pani Małgorzata Kolon,
- Pani Wioletta Niezgoda.

4. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie:
- Pani Maria Jacak.
5. Samorządowe Przedszkole w Serocku:
- Pani Anna Szymańska – nauczycielka
• Dyrektora szkoły:
1. Szkoła Podstawowa w Serocku:
- Pani Agnieszka Murza-Rzewnicka,
- Pani Aneta Nasalska,
- Pani Anna Korbuszewska,
- Pani Ewa Modzelewska,
- Pani Iwona Wykowska,
- Pan Janusz Nożykowski,
- Pani Katarzyna Humięcka,
- Pani Katarzyna Krokwińska,
- Pani Katarzyna Różycka,
- Pan Mariusz Rosiński,
- Pani Teresa Dytyniak.
2. Szkoła Podstawowa w Zegrzu:
- Pani Aleksandra Korytkowska,
- Pani Anna Futyma,
- Pani Anna Jaskulska,
- Pani Elżbieta Małecka,
- Pani Ewa Lisowska,
- Pani Maria Woźniak,
- Pani Maria Zielińska-Moch
- Pan Tomasz Jaczyński.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 

Kiełpińskiej:

- Pani Agata Augustyniak,
- Pani Agnieszka Szaga,
- Pani Anna Januszek,
- Pani Anna Oleszko,
- Pani Ewa Bella-Więcka,
- Pan Daniel Kęsak,
- Pani Danuta Parys,
- Pani Dorota Perczyńska,
- Pani Dorota Piotrkowska.
4. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie:
- Pani Anna Tuszyńska,
- Pani Anna Wrońska,
- Pani Katarzyna Godlewska,
- Pani Monika Krajewska.
5. Samorządowe Przedszkole w Serocku:
- Pani Beata Agacińska,
- Pani Dorota Wiktorzak,
- Pani Monika Zegadło.
6. Samorządowe Przedszkole w Zegrzu:
- Pani Izabela Miegoć,
- Pani Marzena Blak.
Nagrody od dyrektorów placówek otrzy-

mali także pracownicy administracji i obsługi 
szkół i przedszkoli.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Serocku

,,Nie ma śmieci - są surowce’’ – pod takim hasłem realizowaliśmy we wrześniu działania ekologiczne znane wszystkim jako sprzątanie 
świata. Uczniowie wraz z nauczycielami posprzątali teren przyszkolny, a przy okazji zauważyli jak mocno zanieczyszczone jest najbliższe nam 
środowisko. Oprócz sprzątania realizowane były z uczniami kompleksowe działania edukacyjne z wykorzystaniem materiałów udostępnionych 
przez Referat Ochrony Środowiska w Serocku. Dzieci wykonały foldery przyrodnicze i przypomniały sobie zasady recyklingu.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Aniela  Kowalska

Puree, zapiekanki, frytki, chipsy, w mun-
durkach, placki ziemniaczane. Aż ślinka ciek-
nie na myśl o królu polskiego stołu – ziemnia-
ku. Niezwykle popularny i często niedoceniany 
ziemniak gościł tym razem w ławach szkol-
nych. 27 września, w Szkole Podstawowej im. 
Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie obcho-
dzono Świetlicowy Dzień Ziemniaka.

O ziemniakach opowiadała dzieciom 
Krystyna Zarzyńska z Instytutu Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie. Świetli-
czaki dowiedziały się skąd pochodzi to popu-
larne warzywo, jakie ma wartości odżywcze 
i gdzie jest wykorzystywane. Dzieci z zain-
teresowaniem wysłuchały „Bajki o ziemnia-
ku”, która przybliżyła historię pojawienia się 

tej smacznej bulwy na polskich stołach. Po-
nadto uczniowie obejrzeli wystawę prezen-
tującą różne odmiany ziemniaka, stworzyli 
też własne dzieła - ziemniaczane cudaki. Na 
pamiątkę spotkania dzieci otrzymały drobne 
upominki i słodkości.

Monika Krajewska, Anna Tuszyńska, 
Monika Prusik

Powiatowy Zjazd Sołtysów
14 października br. odbył się IX Powia-

towy Zjazd Sołtysów. Doroczne spotkania 
sołtysów z terenu powiatu legionowskiego 
na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń 
samorządowych. Tematem przewodnim 
zjazdu były środki zewnętrzne, jakie sołec-
twa mogą pozyskać w 2018 roku na realiza-
cję swoich celów.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Ze-
grzu. W jego trakcie zaprezentowano i omó-
wiono możliwości  korzystania przez miesz-
kańców obszarów wiejskich ze środków 
zewnętrznych w celu podniesienia atrakcyj-
ności turystycznej powiatu legionowskiego. 
Witając gości starosta Robert Wróbel podkre-
ślił rolę sołtysów jako przedstawicieli miesz-
kańców obszarów wiejskich w kontaktach 
z lokalnym samorządem. Spotkanie z sołty-
sami było również okazją do przedstawienia 
przez prezesa Lokalnej Grupy Działania Za-
lew Zegrzyński Edwarda Trojanowskiego za-
łożeń wsparcia finansowego w ramach bieżą-
cego okresu programowania przypadającego 
na lata 2014-2020. Zgromadzeni otrzymali 
materiały informacyjne zawierające opis do-

brych praktyk stworzonych w oparciu o reali-
zację poprzedniego okresu programowania 
oraz założeń bieżących. Spotkanie uświetnił 
występem uczniowski teatr "Tam i z powro-
tem" z legionowskiego Gimnazjum nr 4.

Zjazdy sołtysów tworzą okazję do roz-
mów o potrzebach wsi, sprzyjają wymianie 
doświadczeń, dobrych praktyk i integracji 
środowiska sołtysów.

Źródło: powiat-legionowski.pl
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Historie ukryte w ciszy lasów...
czyli opowieść Pana Wiesława Żmijewskiego o okolicach Gąsiorowa

Wsie wciąż jeszcze żyją innym rytmem. Czas determinowany jest tutaj pora-
mi roku i religijnymi obrzędami. Na wsiach wciąż jeszcze żyją ludzie, którzy jak 
z rękawa wyciągają opowieści z dawnych lat, przekazując kolejnym pokoleniom 
historię swoich miejscowości i ich mieszkańców. O takich osobach, mówi się, że są 
LEGENDĄ.

mieszkańcy – nie chcieli, uciekali, ukrywali 
się. Ojciec był wojskowym i dzięki sprawno-
ści fizycznej i doświadczeniu niejednokrotnie 
uniknął śmierci. Jednego razu szli tutaj w oko-
licach budynku żandarmerii, taki Niemiec ojca 
złapał. Przez ramię miał przewieszoną broń. 
Po drodze spotkali drugiego Niemca, jak za-
częli rozmawiać, to ojciec – niewiele myśląc – 
uderzył tego z bronią w makówkę, zanim się 
zorientowali co się dzieje, to on już był w lesie”. 

Mieszkańcy, którzy pamiętają wojnę 
wspominają, że żołnierze radzieccy i nie-
mieccy byli z reguły bezwzględni wobec Po-
laków. Śmiałków więc, żeby stawiać im czoła 
nie było więc zbyt wielu. Wszyscy wiedzieli, 
z czym to się wiązało. Mimo to jednak ojcu 
Pana Wiesława nie brakowało odwagi, a może 
młodzieńczej zuchwałości, która pchała go 
w niebezpieczne sytuacje. Pan Wiesław po 
latach opowiada o nich z dumą: „Ojciec był 
strasznie silny. Kiedy przyszli tu Rosjanie, 
wycinali wszystkie drzewa - na mosty, prze-
prawy, okopy. U nas, tam gdzie teraz miesz-
kam, za gospodarstwem była taka wielka ol-
szyna. I oni ścięli tego grubego olszaka, nieśli 
go we trzech, jeden na początku, drugi po 
środku, trzeci na końcu. Ojciec jak ich zoba-
czył, pchnął tego jednego, to pozostali rzucili 
to drzewo, przewrócili się. Ojciec wziął ten 
bal sam i chciał uciec. Oczywiście chcieli go 
zabić, ale mama to wszystko widziała, dole-
ciała, zaczęła błagać tych żołnierzy, całować 
po nogach,  że dzieci, żeby mu darowali. I ten 
jeden mówi – dobrze, darujemy mu życie pod 
jednym warunkiem. Jak taki mocny jest, to 
się zmierzy z naszym. Jak wygra, to darujemy 
mu życie, ale jak przegra, to nie będzie lito-
ści, kula w łeb. No i przyprowadzili takiego 
z lasu jak zwierz zarośnięty, brudny, i dawaj 
się próbować. Ojciec go przewrócił od razu - 
za pierwszym razem. No to drugi raz zaczęli 
się próbować, znowu ojciec go przewrócił. No 
to mówią, no nie jest silniejszy. To jeszcze pół 
litra bimbru kazał ojcu przynieść, razem wy-
pili i mu życie darowali”. 

 
Im dalej w las, tym więcej drzew

Historie wojenne, to niejedyne, jakie z pa-
sją opowiada Pan Wiesław. Człowiek, który 
przepracował blisko trzydzieści lat jako ope-
rator serockiego kina, przez ponad trzydzieści 
lat był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gąsiorowie (a dziś pełni funkcję prezesa 

Na prośbę Pana Wiesława pro-
simy o kontakt osoby, które posiadają 
wiedzę o losach Wańki – wspomnianego ra-
dzieckiego żołnierza, którego mogiła znaj-
duje się w lesie, w pobliżu drogi krajowej nr 
62 (na Wyszków). Szczególnie zachęcamy 
do kontaktu osoby, które opiekują się tym 
miejscem.

(Redakcja, telefon 22 782 88 43, 
promocja@serock.pl).

Z Panem Wiesławem rozmawiały:
Beata Roszkowska 

 i Agnieszka Woźniakowska

Pan Wiesław Żmijewski zaprosił nas do 
Gąsiorowa, prosząc o pomoc w nagłośnieniu 
tematu mogiły nieznanego żołnierza, która 
znajduje się w lesie na granicy gmin Serock 
i Somianka. 

Usypana w urokliwym zakątku lasu mogi-
ła, ogrodzona brzozowymi palikami najpraw-
dopodobniej jest miejscem pamięci. Szczątki 
z podobnych mogił były po zakończeniu 
wojny przenoszone na okoliczne cmentarze, 
prawdopodobieństwo więc, że Wańka - któ-
rego imię odczytujemy z prowizorycznej ta-
bliczki - spoczywa tutaj nadal - jest znikome. 
Ktoś jednak opiekuje się tym miejscem, zapa-
la znicze, sprząta, zawiesza polskie, rosyjskie 
i ukraińskie flagi. Zapewne spędza tu czas na 
refleksji - o czym świadczyć może zamonto-
wana pod drzewem ławeczka. 

A miejsce do refleksji zachęca. Las jest 
tutaj wyjątkowo urokliwy. Wokół lasu kon-
centrowała się nasza rozmowa. Stał się on 
symbolem pamięci o dawnych dziejach oko-
licznych miejscowości i ludziach, którzy żyli 
tutaj w czasie II wojny światowej. Opodal ba-
gienko i brzozowa ściana, wrzosy wytyczające 
ścieżkę dla grzybiarzy. Przez wszechobecną 
ciszę przedziera się szum drzew, niektóre 
z nich pamiętają jeszcze czasy wojny.

Pan Wiesław opowiada o walkach, które 
toczyły się na tym terenie. W lesie, po którym 
spacerujemy w 1944/45 roku stacjonowali 
żołnierze Armii Czerwonej. Dowództwo zaję-
ło domy w okolicznych wsiach. Mieszkańców 
wysiedlili lub zesłali na roboty. Ale ogromna 
liczba żołnierzy mieszkała właśnie w lasach, 
w tak zwanych ziemiankach, które zachowa-
ne są w stanie pozwalającym zauważyć, gdzie 
były wejścia. Radzieccy żołnierze tutaj noco-
wali, palili ogniska, jedli posiłki – czasem zra-
bowane od mieszkańców kury, czasem kon-
serwy dostarczone przez koalicjantów.  

Front w Serocku i okolicach stacjonował 
tu, aby przeczekać Powstanie Warszawskie. 
Kiedy żołnierze radzieccy chcieli się Narwią 
przeprawić na drugi brzeg, przez brud w Klu-
sku, ostrzeliwano ich z kościoła w Dzierże-
ninie. „Ci starsi mieszkańcy opowiadali po 

wojnie, że woda w Narwi, to była czerwona” 
– wspomina Pan Wiesław.  

O czym szumią drzewa
Pan Wiesław wspomina, że kiedy jako 

dziecko chodził na nauki do Popowa, to 
w pobliskim lesie jeszcze leżały ludzkie czasz-
ki, kości. Wywożono je później na cmentarz 
w Pułtusku. „Wiadomo, to była wojna, tu 
ludzi zabijano z byle powodu” – opowiada 
Pan Wiesław i wspomina historie przekazane 
przez swojego ojca.

„Niemcy (bo wcześniej, zanim wszedł 
front, stacjonowały tu wojska niemieckie) 
brali ludzi na roboty różne – a to do kopania 
okopów, a to do odwalania w zimę śniegu, ko-
biety na kuchnię. A mój ojciec, jak zresztą inni 

rzyszyły lokalnej społeczności. Wszystko 
opatruje malunkami i pisanymi przez siebie 
wierszami. Pan Wiesław pisze również krót-
kie reportaże do Zwiastuna – gazetki wyda-
wanej w popowskiej parafii. O wielu wyda-
rzeniach opowiada ze wzruszeniem, choćby 
o tym, jak udało mu się zainicjować odpra-
wianie Eucharystii w Gąsiorowskiej remizie. 
„Jestem wierzący, ale nie święty. Jakby pani 
przyszło z tej mojej świętości brać przykład, 
to pewnie do nieba by pani nigdy nie trafiła” 
– żartuje, a ja wiem, że i wiary, i mądrości 
i ogromnego doświadczenia można mu po-
zazdrościć.  

honorowego), przez ponad dwadzieścia lat był 
sołtysem i przez kilka kadencji Radnym Rady 
Miejskiej. Pan Wiesław od dzieciństwa inte-
resuje się historią Polski, ale również historią 
lokalną. Opowieści rodziców, których pod-
słuchiwał ukradkiem (to były przecież czasy, 
w których o wielu rzeczach bezpieczniej było 
nie mówić) zaczął spisywać w swojej kronice 
poświęconej miejscowości Gąsiorowo. Na wła-
sną rękę odwiedzał również okoliczne insty-
tucje pozyskując materiały historyczne. „Za-
cząłem się interesować przede wszystkim skąd 
wzięła się nazwa wsi - opowiada. Ustaliłem, że 
tutaj były niegdyś tereny podmokłe, na których 
swoje ostoje miały dzikie gęsi. Udało mi się 
ustalić też, że tutaj było dwunastu osadników, 
którzy pracowali u dziedzica w Popowie. Na 
mocy ustawy uwłaszczeniowej z 1863 czy 1864 
roku musiał się zrzec części gruntów na rzecz 
tych pracowników, oczywiście za odpłatno-
ścią. A ponieważ to byli ludzie biedni, nie mieli 
czym zapłacić, więc odpracowywali dług – na 
polach, w sadach, w domostwach. I tych dwu-
nastu osadników utworzyło tę wieś Gąsiorowo. 
Wszyscy dostali po równo ziemi. Ale dwóch, 
w dowód wdzięczności pocałowało dziedzica 
w rękę, za co dołożył im więcej lasów”. 

Pan Wiesław spisuje dawną historię Gą-
siorowa i opisuje wydarzenia, które miały 
tu miejsce – wielką powódź w 1888 roku 
(w czasie której urodziła się jego babcia), 
historię szkoły, historię Ochotniczej Straży 
Pożarnej, wydarzenia religijne, które towa-
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100 lat Jubilatom!

Seniorzy z energią

W piątkowe popołudnie, 29 września 2017 
roku, sala widowiskowa serockiego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa była miejscem spotka-
nia par małżeńskich szczycących się 25, 50 oraz 
60-letnim pożyciem małżeńskim. Pary powitał 
burmistrz Sylwester Sokolnicki w towarzy-
stwie przewodniczącego Rady Miejskiej Artu-
ra Borkowskiego i zastępcy burmistrza Józefa 
Zająca. W składanych życzeniach podkreślano 
wartości szczególne w życiu człowieka, jaki-
mi są miłość i rodzina, a także przekazywanie 
wiedzy, doświadczeń i tradycji z pokolenia na 
pokolenie. Po raz pierwszy w tej niecodzien-

nej uroczystości, oprócz par obchodzących 
50-lecie ślubu, uczestniczyły pary obchodzące 
60-lecie oraz 25-lecie ślubu. Pary obchodzą-
ce Diamentowy Jubileusz otrzymały statuetki 
upamiętniające ten doniosły jubileusz, nato-
miast pary obchodzące Złoty Jubileusz otrzy-
mały specjalnie przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na tę okazję Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Srebr-
ni Jubilaci otrzymali pamiątkowe gratulacje. 
Całą uroczystość uświetnił występ artystyczny 
Agnieszki Wojciechowskiej i Mariusza Jaśko 
- solistów teatrów muzycznych, oraz Micha-

ła Junga - instruktora nauki gry na pianinie 
w Centrum Kultury, a także Łukasza Parchety 
- skrzypka. Na koniec wspólnie zaśpiewano sto 
lat, a na salę wjechał piękny tort.

Tegoroczni Jubilaci:
1. Krystyna i Jerzy Jakubczakowie
2. Janina i Zenon Książyk
3. Wiesława i Stanisław Adamowscy
4. Alicja i Grzegorz Bąk
5. Waleria i Marian Godlewscy
6. Agnieszka i Marian Grabowscy
7. Janina i Jan Kopka
8. Kazimiera i Tadeusz Kowalewscy
9. Teresa i Witold Kowalscy
10. Barbara i Władysław Pielach
11. Halina i Antoni Sosnowscy
12. Jadwiga i Edward Wichiciel
13. Krystyna i Stanisław Wszołek
14. Alicja i Tadeusz Zdunek
15. Danuta i Arkadiusz Danił
16. Dorota i Józef Dyga
17. Dorota i Jerzy Gajewscy
18. Ewa i Stanisław Gryc
19. Elżbieta i Piotr Kopka
20. Martyna i Jan Kulikowscy
21. Renata i Włodzimierz Zdunek
Wszystkim jubilatom życzymy przede 

wszystkim zdrowia, szczęścia i dalszych lat 
życia w spokoju i radości.

Wrześniową wycieczką na Podlasie roz-
poczęliśmy trzeci rok samodzielnej działal-
ności Serockiej Akademii Seniora. Byliśmy 
w Białymstoku, gdzie podziwialiśmy pięknie 

odrestaurowany Pałac Branickich oraz sta-
rówkę, a w Muzeum Ikon w Supraślu obej-
rzeliśmy zbiór cennych ikon, fresków i przed-
miotów sakralnych. Zwiedziliśmy tu również 

monastyr i zrekonstruowaną  prawosławną 
cerkiew. Nocowaliśmy w Centrum Piel-
grzymkowo–Turystycznym w Świętej Wo-
dzie. Pomodliliśmy się w kaplicy Matki Bo-
żej Bolesnej, czerpaliśmy wodę ze źródełka, 
a pobyt nasz upamiętniliśmy krzyżem posta-
wionym na Górze Krzyży. Byliśmy w Bohoni-
kach i Kruszynianach, gdzie od ponad 300 lat 
mieszkają Tatarzy. Zwiedziliśmy tam meczet, 
jurtę i cmentarz tatarski, skosztowaliśmy też 
przysmaków tatarskiej kuchni. Była to piękna 
i pouczająca wędrówka po ziemi podlaskiej, 
śladami różnych kultur i religii. 

Oficjalne rozpoczęcie roku akademic-
kiego 2017/2018 Serockiej Akademii Se-
niora odbyło się 5 października. W części 
oficjalnej odczytany został list Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokol-
nickiego z życzeniami owocnej pracy po-
zwalającej na osobisty rozwój słuchaczy. 
Delegacja z Legionowa przekazała także ży-
czenia od Dyrektora Legionowskiego UTW 
Romana Biskupskiego. Seniorzy wysłuchali 

wykładu J. Szwalbe inspirującego do pozy-
tywnego myślenia, aktywności, realizacji 
swoich zainteresowań i marzeń. Uroczy-
stość uświetnił występ dzieci z samorządo-
wego przedszkola w Serocku. Występ wzru-
szył i rozrzewnił seniorów tak, że nie obyło 
się bez bisów. 

W ramach wykładów mieliśmy spotkanie 
z Amazonkami z Legionowa na temat profi-
laktyki nowotworów piersi. Panie, które same 
doświadczyły tej choroby mówiły jak waż-
na jest samokontrola oraz przeprowadzanie 
okresowych badań medycznych. 

Na drugim wykładzie podróżnik A. Pa-
sławski zabrał nas na Cypr - poznawaliśmy 
piękne i mniej piękne, bo zniszczone konflik-
tem wojennym zakątki tej wyspy. 

Temat kolejnego wykładu to „Konstanty 
Radziwiłł, bohater Ziemi Serockiej”.  

Poza wykładami w akademii odbywają się 
też różne zajęcia dla seniorów np.: 

- treningi pamięci, na których seniorzy zdo-
bywają wiedzę psychologiczną i ćwiczą pamięć,

- konsultacje komputerowe pomagające 
doskonalić indywidualne umiejętności infor-
matyczne 

- warsztaty ogrodnicze, gdzie pasjonaci 
ogrodnictwa zdobywają praktyczną wiedzę 
i dzielą się swoimi doświadczeniami.

Dzięki zajęciom w akademii można rów-
nież poprawić swoją kondycję fizyczną i roz-
ruszać bolące stawy w trakcie gimnastyki, 
o której nasza koleżanka L. Dąbrowska napi-
sała wierszyk: 

„W naszym Serocku nikt lat nie liczy,
grupa przyjaciół ambitnie ćwiczy.
Głos Kingi miły, ciepły zarazem,
zachęca byśmy ćwiczyli razem…
Po pół godziny w poziomie, w pionie,
a najważniejsze że w miłym gronie.”

Ponadto organizujemy wyjazdy do te-
atrów, muzeów oraz spotkania integracyjne. 

W październiku byliśmy w mateczniku 
Zespołu Mazowsze w Otrębusach. Zwie-
dziliśmy byłą siedzibę Zespołu w pałacy-
ku, który obecnie pełni funkcję muzeum. 
Zapoznaliśmy się tam z historią Zespołu 
Mazowsze, obejrzeliśmy piękne stroje i pa-
miątki przywiezione z podróży. Następnie 
obejrzeliśmy widowisko muzyczne „Kalej-
doskop barw Polski”, przepiękny barwny 
spektakl składający się z pieśni, piosenek, 
tańców narodowych i regionalnych w wy-
konaniu Zespołu Mazowsze. 

Mamy jeszcze wiele pomysłów i planów 
- jesień na pewno nie będzie dla nas szara 
i ponura. 

Mirosława Sujkowska



16 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 17I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

1417-2017 1417-2017

Święto Wojsk Łączności i Informatyki 
w zegrzyńskim Centrum

W Centrum Szkolenia Łączności i Infor-
matyki w dn. 18 października 2017 r. odbyły się 
obchody święta Wojsk Łączności i Informatyki.

Święto Wojsk Łączności i Informatyki ob-
chodzone jest w Siłach Zbrojnych RP na pa-
miątkę wykonania stałego połączenia pocz-
towego pomiędzy Krakowem a Wenecją. To 
ważne przedsięwzięcie zrealizowano 18 paź-
dziernika 1558 roku, dzięki staraniom króla 
Zygmunta II Augusta.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą 
o godz. 8.00 w Kościele Garnizonowym w Ze-
grzu pod przewodnictwem Dziekana Deka-
natu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego ks. płk. 
Zenona Surmy.

W uroczystości, która odbyła się w Klubie 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 
uczestniczyli zaproszeni goście: Dziekan De-
kanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego ks. płk 
Zenon Surma, także były proboszcz Parafii 
Garnizonowej w Zegrzu i kapelan CSŁiI, Za-
stępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan 
Józef Zając, byli komendanci (i zastępcy ko-
mendantów) WSOWŁ i Centrum, przedstawi-
ciele lokalnych jednostek wojskowych, władz 

SMS w Bieszczadach

i instytucji współpracujących z CSŁiI oraz 
żołnierze i pracownicy Centrum. Dowódcą 
uroczystości był zastępca dowódcy batalionu 
zabezpieczenia Centrum mjr Piotr Osiński.

Zabierając głos Komendant CSŁiI płk 
dr Ireneusz Fura powiedział, że w Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki szkolą się 
specjaliści łączności i informatyki, którzy 
mają sprostać wyzwaniom współczesnych 
potrzeb wojska, a przy tym pogłębiać swoje 
wiedzę, podwyższać kwalifikacje oraz posze-
rzać ofertę szkoleniową Centrum.

Życzył wszystkim łącznościowcom i in-
formatykom wszystkiego najlepszego, satys-
fakcji ze służby i pracy, ale również realizacji 
planów zawodowych i prywatnych.

Następnie wręczył statuetkę z okazji 
20.lecia CSŁiI ks. płk. Zenonowi Surmie 
i podziękował mu za okazywaną życzliwość, 
za działalność władz kościelnych na rzecz ze-
grzyńskiej społeczności.

Podczas uroczystości wręczone były tak-
że akty mianowań, listy gratulacyjne oraz 
odznaczenia resortowe, a zakończyła się ona 
pieśnią reprezentacyjną WP i meldunkiem 
o jej zakończeniu.

Źródło: tekst i zdjęcia – Krzysztof Baran

Jesień, to idealna pora roku na wędrów-
ki po górach. Jesienne słońce i barwy malują 
piękne górskie krajobrazy. To między inny-
mi dla takich widoków Stowarzyszenie Mi-
łośników Skubianki udało się na wycieczkę 
integracyjną w Bieszczady. Fundusze na wy-
jazd zbierali od początku roku, między inny-
mi częstując Państwa pysznościami podczas 

gminnych uroczystości. W trakcie wyjazdu 
uczestnicy zwiedzili Połoninę Wetlińską, 
zatrzymując się na nocleg w Chatce Puchat-
ka słynącej ze spektakularnych wschodów 
i zachodów słońca. Odwiedzili Majdan, skąd 
wyruszyli w malowniczą podróż starą Biesz-
czadzką Kolejką Leśną. Zdobyli najwyższy 
szczyt – Tarnicę o wysokości 1346 m n.p.m. 

oraz udali się nad Jezioro Solińskie. Na za-
kończenie zwiedzili Rzeszów – z malowni-
czym rynkiem, kościołem, deptakiem i mu-
zeum dobranocek. 

Relację uczestników wyjazdu można 
przeczytać na stronie www.serock.pl.

Uczestniczka wycieczki 
Ania Krajewska

Muralowe warsztaty uczniów z Zegrza

Ogłoszony na początku roku szkolnego 
konkurs plastyczno–przyrodniczy „Zwie-
rzęta znad Zalewu Zegrzyńskiego” rozstrzy-
gnięty! 9 października, podczas warsztatów 
plastycznych z Rafałem Roskowińskim - ar-
tystą, autorem ilustracji, grafik, komiksów 
i murali – m.in. muralu zegrzyńskiego, zwy-
cięzcy przenieśli swoje dzieła - rysunki zwie-
rząt - z kartek na ścianę. Pod okiem artysty 
powstała kompozycja, którą można podzi-

wiać na szczytowej ścianie garażu przy ul. 
prof. Janusza Groszkowskiego. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego 
w Zegrzu wnieśli dzięki temu wkład w aran-
żowanie przestrzeni, która służyć będzie nie 
tylko mieszkańcom, ale i turystom odwiedza-
jącym Zegrze. Ponadto warsztaty okazały się 
też wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. 

Mimo niekorzystnej pogody młodzi ar-
tyści dołożyli starań i doprowadzili zadanie 

do końca. Do szkoły wracali dumni ze swojej 
pracy.  Poniżej fotorelacja z wydarzenia. Za-
praszamy również do obejrzenia muralu na 
żywo. 

Ewa Lisowska
Organizatorami konkursu byli: Ewa Li-

sowska – nauczycielka edukacji wczesnosz-
kolnej, Anna Futyma – nauczycielka plasty-
ki i Mariusz Kusiak – przedstawiciel Rady 
Osiedla Zegrze.
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Dyniowy festyn w Stanisławowie
Święto Dyni w Stanisławowie ma już 5-let-

nią tradycję. Tegoroczny dyniowy festyn zor-
ganizowany przez Radę Sołecką przy współ-
udziale strażaków miejscowej OSP zgromadził 
wielu gości. Wśród nich znaleźli się uczestnicy 
konkursów i zawodów, których to popular-
ne, ozdobne i niezwykle zdrowe warzywo nie 
tylko zachwycało wielkością, kształtami, ko-
lorystyką, ale również inspirowało do tworze-
nia kulinarnych przysmaków czy dyniowych 
rzeźb. Jak zwykle prowadząca imprezę pani 
sołtys Anna Romanowska powołała kapitu-
ły sędziowskie, które wyłoniły zwycięzców 
w konkursach "Rzeźba z Dyni”, „Dynia na 
słodko”, „Dynia inaczej” i w specjalnym kon-

Święto Latawca w Jadwisinie
W sobotę, 14 października 2017 r. po 

raz kolejny w Jadwisinie odbyło się „Święto 
Latawca,” zorganizowane przez Społeczność 
Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniaw-
skiego w Jadwisinie, Sołectwo Jadwisin i Radę 
Rodziców .

Pomimo pochmurnej i niezbyt sprzyjającej 
pogody, i tym razem w imprezie wzięło udział 
mnóstwo osób. Niebo nad boiskiem szkolnym 
w godzinach między 13.00 a 14.00 przepełni-
ło się kolorowymi, przeróżnymi latawcami, 
zarówno gotowymi modelami, jak również 
zaprojektowanymi i ręcznie złożonymi przez 
poszczególnych uczestników. Od kilku już lat 
nasza impreza skupia amatorów dobrej zabawy 
– w tym przede wszystkim rodziny z dziećmi.

W czasie, gdy konkursowicze prezento-
wali swoje prace i oczekiwali na werdykt jury 
wszyscy goście mogli cieszyć się występami 
artystycznymi między innymi Janusza God-
lewskiego, Zespołu SMS ze Skubianki oraz 
szkolnego zespołu wokalno-tanecznego „Vio-
linki”, z którym gościnnie wystąpiła Katarzy-
na Lipska.

Podczas imprezy można było podziwiać 
i zakupić barwne wianuszki wystawione przez 
Stowarzyszenie Miłośników Skubianki SMS, 
„wyczarować” coś ciekawego z kolorowej kre-
piny, umalować buzię albo zmienić głos dzięki 
helowym balonikom. Na aktywnych czekała 
bramka do strzelania goli oraz dmuchany za-
mek i zawody sportowe na boisku szkolnym. 
Przygotowana loteria wzbogaciła wszystkich 
kupujących w masę ciekawych gadżetów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
gofry i domowa kawiarenka, która kusiła ko-
lorami, zapachami i smakami. Smakosze tor-
tów mogli delektować się wykonanym przez 
państwa Magdalenę i Rafała Młynarczuk 
smacznym i pięknym smakołykiem, który 
został zlicytowany przez Mieszkańców z ulicy 
Bursztynowej.

Nad oprawą muzyczną uroczystości czu-
wał pan Robert Sowiński, a pan Michał Beli 
nad stroną techniczną całej imprezy.

Dyrektor szkoły pani Małgorzata Lesz-
czyńska wspólnie z radnym Krzysztofem Pie-
lachem wręczyli zwycięzcom poszczególnych 

czali nagrody: pani Monika Ordak – Skarbnik 
MiG Serock oraz pan Tadeusz Kanownik – Se-
kretarz MiG Serock. Miłym akcentem dynio-
wego spotkania była obecność pana Tomasza 
Gęsikowskiego Dyrektora Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku oraz występ Ani Ma-
linowskiej - wychowanki pani Mai Radomskiej 
prowadzącej zajęcia wokalne w serockim Cen-
trum, które zapewniło nagłośnienie imprezy.

Oprócz artystyczno-kulinarnej dyniowej 
rywalizacji rozegrano tradycyjnie Zawody 
Sołectw o Puchar Jesieni. Zgłosiło się do nich 
5 międzypokoleniowych, damsko-męsko-
dziecięcych reprezentacji, które dzielnie wal-
czyły o puchary i nagrody w rzucie strażac-

kim kaloszem, w biegu z dynią i rzucie dynią 
do donicy. Wszyscy uczestnicy tej sportowej 
rywalizacji wykazali się niezwykłą wolą wal-
ki, kondycją i poczuciem humoru.

Sobotnie popołudnie w Stanisławo-

wie, mimo typowo jesiennej aury, upłynę-
ło w sympatycznej atmosferze. W imieniu 
organizatorów dziękujemy uczestnikom 
konkursów za przygotowanie smakołyków, 
wykonanie pięknych rzeźb, wyhodowanie 

imponujących rozmiarami okazów dyń i za 
przywiezienie ich do Stanisławowa. Repre-
zentantom sołectw dziękujemy za zaangażo-
wanie w sportową rywalizację, a gościom za 
wspólną zabawę. Do zobaczenia za rok.

kategorii przygotowane przez naszą placów-
kę dyplomy i puchary. W tym roku nagrody 
w konkursie ufundował również Dyrektor In-
stytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prof. 
dr hab. inż. Ryszard Szczepanik.

Zwieńczeniem uroczystości i niepowta-
rzalnym punktem naszej imprezy były wy-
puszczone w przestworza kolorowe balony, 
które z zachmurzonego nad boiskiem szkol-
nym nieba, uczyniły wielobarwny, kwiatowy 
ogród.

„Święto Latawca” to kreatywna zabawa dla 
każdego, która co roku zyskuje większy roz-
mach. Cieszymy się, że wrosła w tradycję Ja-
dwisina i łączy różne pokolenia, angażuje coraz 
więcej osób i stowarzyszeń. Szczególne podzię-
kowania kierujemy pod adresem sponsorów: 
pana Grzegorza Pieńkosza, Volpol sp. z o.o. DH 
Wodnik, gospodarstwo Owocowo-Warzywne 
mgr Joanna Zakrzewska Zakroczym.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, bar-
dzo dziękujemy za udział w konkursie, zachęca-
my też do aktywności w przyszłorocznej edycji 
naszego święta. Zapraszamy do udziału za rok!

Fundacja Nowa Wieś po raz kolejny za-
prosiła mieszkańców Gminy Serock oraz 
gości z całej Polski na koncert poetycko-mu-
zyczny. 

22 października odbył się spektakl „Przy-
jaciele dla Przyjaciół” poświęcony wspomnie-
niom o Małgorzacie Bartyzel wybitnej kobiecie, 
która była cenionym teatrologiem, krytykiem 
literackim, dziennikarzem, posłanką na Sejm 
RP, działaczką opozycyjną. Była osobą wyjątko-
wo skromną, życzliwą i przyjacielską, dla której 
region gminy Serock i Nowej Wsi stał się oazą 
spokoju i wytchnienia, gdzie przyjeżdżała przez 
kilka lat z największą radością biorąc czynny 
udział w życiu społeczności nowowiejskiej.

Wraz z Agatą Steczkowską była pomysło-
dawczynią i uczestniczką poetycko-muzycz-
nych Koncertów Pod Brzozami, które orga-
nizowane są od 4. lat przez Stowarzyszenie 
Sympatyków Nowej wsi, i które na stałe zago-
ściły w kalendarium imprez Nowowiejskich. 
„Przyjaciele dla Przyjaciół” - koncert, w któ-
rym wzięła udział plejada znakomitych mu-
zyków, kompozytorów, aktorów i piosenkarzy 
był spotkaniem przyjaciół artystów z przyja-

ciółmi życiowej drogi Małgosi. Wszyscy przy-
jechali tu do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku, aby przypomnieć nam tą znako-
mitą i niezłomną w walce kobietę, kochającą 
teatr, sztukę i Polskę, a w niej polskie Tatry. 

Na scenie w Serocku pojawili się Andrzej 
Frajndt – kompozytor, piosenkarz, solista 
zespołu Partita. Kazimierz Mazur – reżyser 
i aktor filmowy, Alicja i Andrzej Wysoccy 
- znakomici instrumentaliści i nauczyciele 
akademiccy. Bożena Intrator - światowej sła-
wy pisarka i scenarzystka, Krzysztof Wnuk 
- uznany kompozytor pianista koncertujący 
na scenach ponad 60. krajów jako Chris Ra-
fael Wnuk, Hubert Giziewski – akordeonista, 
twórca zespołu Harmonium Duo. Na sce-
nę w Serocku przybył prosto z lotniska po 
koncertach w Japonii. Nie zabrakło Agaty 
Steczkowskiej i jej chóru dziecięco-żeńskiego 
z piosenkami, które grzały serce Małgorza-
ty. Wielką niespodzianką dla gości koncertu 
były wywiady z prof. Jackiem Bartyzelem 
i Katarzyną Gartner - kompozytorką i przyja-
ciółką Małgorzaty oraz naszej nowowiejskiej 
społeczności.

Akademia Wilanowska Witolda Plusa 
i młodzi aktorzy Sceny Młodych z Wilanowa 
wspominali czas wilanowskiej pracy naszej 
bohaterki. Młodzi adepci sztuki aktorskiej 
przedstawili fragment sztuki Sławomira 
Mrożka „Strip-tease”.

Założeniem Fundacji Nowa Wieś jest 
promocja młodych zdolnych artystów, twór-
ców. W koncercie nie zabrakło wyjątkowo 
zdolnej młodzieży, a wśród nich Anety Strze-
szewskiej i Magdy Zimny, a także piszące-
go wiersze dojrzałego już mieszkańca No-
wej Wsi Dariusza Stradomskiego – prezesa 
Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi. 
Uchwałą Rady Fundacji, której przewodniczy 
Kazimierz Mazur powołany został Klub Kul-
tury im. Małgorzaty Bartyzel, którego inaugu-
racją jest spektakl „Przyjaciele dla Przyjaciół”. 

Zapraszamy na kolejne spotkania, gdyż 
będzie to impreza cykliczna promująca kul-
turę przez duże „K” oraz na debaty o kulturze 
i koncerty z artystycznym przesłaniem.

Fundacja Nowa Wieś 
Irena Buczyńska, Ewa Kopeć, 

Grzegorz Kowalski

KULTURA

Spektakl "Przyjaciele dla Przyjaciół"

kursie pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock - „Dynia 600-lecia” - ogło-
szonym z okazji jubileuszu 600-lecia nadania 
Serockowi praw miejskich. Pana Burmistrza 
Sylwestra Sokolnickiego reprezentowali i wrę-
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KULTURA

Wystawa Fotoklubu Serock w ratuszu

KULTURA

„WIWISEKCJA” - wystawa grafiki artystycznej 
Anny Dybowskiej i Marcina Dybowskiego

Wystawę grafiki artystycznej „WIWI-
SEKCJA” Anny Dybowskiej i Marcina Dy-
bowskiego można było oglądać w serockim 
ratuszu od 2 do 15 października 2017 r.

WIWISEKCJA to wystawa prac dwojga 
autorów, którzy w swojej twórczości podejmują 
kwestie odmienne formalnie i treściowo. Gra-
fiki Anny Dybowskiej są esencją wewnętrzne-
go świata autorki, wyrazem indywidualnych 
właściwości postrzegania. Ukazany fragment 
cyklu „Omamy” został wykonany w technice 
linorytu z wykorzystaniem technik miesza-
nych. Prace uzewnętrzniają osobiste przeżycia 
inspirowane obserwacją tworów natury, sta-
nowiąc zarazem o relacji dzieła artystycznego 
w kontekście odbioru świata z psychologiczny-

mi wrażeniami fenomenu widzenia rzeczy zo-
baczonej wzrokiem twórcy. Każde z przedsta-
wień zawiera w sobie rodzaj metaprzestrzeni 
silnie oddziaływującej uchwyconym kontek-
stem. Idea wewnętrznego pejzażu przekazana 
przez doznania wzrokowe i przetworzona po-
przez potencjał twórczy autorki ulega sforma-
lizowaniu w interpretacji dla niej najbliższej. 
Prace graficzne Marcina Dybowskiego ujęte 
w oszczędnej stylistyce ukazują charaktery-
styczną inwencję artystyczną autora. Grafiki 
powstały w technice suchej igły. Prezentowa-
ne prace cechuje jednolite napięcie plastyczne 
z idealnym wykorzystaniem kompozycji oraz 
iluzyjnymi półtonami, co daje im wyraz wła-
ściwej przestrzeni i dystansuje poszczególne 

formy. Wzajemna zależność relacji fizycznych 
i społecznych, cielesności i duchowości nasu-
wa efekty przeskalowania, redefiniując zasady 
proporcji i równowagi. Fragment cyklu „Pro-
ste historie” to obraz codzienności i życio-
wych sytuacji ujęty w groteskowej konwencji, 
skonfrontowanej ze sceptycznym spojrzeniem 
na życie. Wystawa podkreśla istotę własnej, 
odrębnej eksploracji zagadnień z otaczającej 
rzeczywistości, podejmowanej środkami gra-
ficznego języka. Niejednorodne wypowiedzi 
artystyczne autorów są ciekawym elementem 
ogromnego wachlarza realizacji zgłębiającego 
tajemnice świata nam bliskiego, jak i tego nie-
oczywistego, będącego głębią naszych indywi-
dualnych osobowości.

Powiało, zaszumiało! - 
Dąb gada uroczyście 
I z wyraźną pochwałą 
Zniża ku tobie liście... 

Ten fragment wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pt. „Dębowe liście” uświetnia jedną z fotografii, którą można podziwiać w ra-
tuszu. Członkowie Fotoklubu Serock prezentują tu swoje dzieła. Wyboru poezji dokonał Zdzisław Lewandowski a całość nosi tytuł „Drzewo”. 
Wystawę prezentowana będzie do 3 listopada. 

KULTURA

Koncert Fair Play Quartet “Jackson on strings”
Jackson on strings to kombinacja wyni-

kająca z połączenia instrumentów smyczko-
wych i muzyki pop. Nieoczywiste i energe-
tyczne zestawienie klasyki z nowoczesnością.  
Takie, jak podczas niedzielnego koncertu ze-
społu Fair Play Quartet w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku.  

Salę Widowiskową wypełniły przeboje 
Michaela Jacksona – idola muzyków z cza-
sów ich dzieciństwa. Usłyszeliśmy najbardziej 
znane utwory Króla Popu takie jak Thriller, 
Bad czy Smooth Criminal, w wirtuozerskich 
aranżacjach wiolonczelisty Jana Stokłosy. 

Jackson on strings to najnowszy pro-
jekt koncertowy Fair Play Quartet związany 
z nadchodzącą jeszcze w tym roku premierą 
płyty o tym samym tytule. To propozycja za-
równo dla koneserów muzyki klasycznej, któ-
rzy docenią brzmienie smyczków w rozryw-
kowej odsłonie, jak i dla fanów popu – którzy 
przekonają się, że instrumenty kojarzone 

z filharmonią mogą nadać popularnym utwo-
rom zupełnie nowy wymiar. Fair Play Quartet 
w swoich wykonaniach wykracza poza trady-
cyjne ramy, skojarzenia i stereotypy. 

Artyści koncertowali w Niemczech, Chi-
nach, Słowenii, Katarze i na Litwie. Wystą-
pili w składzie: Paulina Mastyło-Fałkiewicz 

(I skrzypce), Justyna Milkiewicz (II skrzyp-
ce), Agnieszka Zagroba-Klahs (altówka) i Jan 
Stokłosa (wiolonczela oraz aranżacje). 

Serdecznie dziękujemy za Państwa obec-
ność i już teraz zapraszamy na grudniowy 
koncert zespołu Hańba!

CKiCz w Serocku

Dnia 16.10 zaprosiliśmy do Centrum Kultury i Czytelnictwa uczniów ze szkół w Serocku, Jadwisinie, Woli Kiełpińskiej i Zegrzu na spektakl 
„Powstanie Warszawskie. 63 dni chwały”, żeby przypomnieć i upamiętnić historię z życia ich dziadków i pradziadków. Uczniowie, którzy wypełnili 
całą salę widowiskową, w skupieniu obejrzeli przedstawienie w reżyserii Tomasza Gęsikowskiego. Na scenie pojawili się aktorzy teatrów warszaw-
skich – Joanna Mądry, Katarzyna Gajowniczek, Milena Staszuk, Artur Gotz, Andrzej Precigs oraz Karina Seweryn, która prowadzi zajęcia teatralne 
w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Dziękujemy za wspólną lekcję historii. Nawet tę koszmarną i trudną warto pielęgnować.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Spektakl „Powstanie Warszawskie. 63 dni chwały” 
dla uczniów ze szkół gminy Serock
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KULTURA

Spotkanie autorskie 
z Jackiem Kurowskim i Andrzejem Szarmachem

W cyklu „Spotkania z Książką” mieli-
śmy przyjemność gościć dwie wspaniałe 
osobowości świata sportu.

W piątkowy wieczór miejsca na sali wi-
dowiskowej wypełniły się niczym trybuny 
piłkarskie, a to za sprawą legendy polskiego 
futbolu, „króla strzelców” - Andrzeja Szarma-
cha, któremu towarzyszył autor jego biogra-
fii - znany dziennikarz sportowy TVP, Jacek 
Kurowski.

Gdyby nie piłka nożna, Andrzej Szar-
mach pewnie pracowałby w stoczni. Nie 
mieściło mu się w głowie, że pojedzie na 
mistrzostwa świata, a strzelał tam gole 
najlepszym. Był postrachem bramka-
rzy i przekleństwem futbolowych po-
tęg. Andrzej Szarmach – piłkarz, trener, 
„diabeł” na boisku. Zdobywca kilkudzie-
sięciu goli dla polskiej reprezentacji, ty-
tułowany królem strzelców. Zawodnik 
m.in. Arki Gdynia i Górnika Zabrze oraz 
AJ Auxerre.

Skromny chłopak z Gdańska, który dzię-
ki zadziorności i zuchwałości wdrapał się 
na szczyt. As w talii Kazimierza Górskiego. 
Andrzej Szarmach – anioł, który strzelał jak 
diabeł. Jeden z lepszych zawodników, który 
strzelił tyle samo goli prawą i lewą nogą, co 
samą głową.  

Usłyszeliśmy wiele ciekawych historii 
i anegdot z życia sportowego, a te najciekaw-
sze pomógł przypomnieć Jacek Kurowski, 
który z niezwykłą lekkością poruszał się po 
najważniejszych etapach piłkarskiej kariery 
Pana Andrzeja. W szczerej rozmowie Pan 
Andrzej opowiadał o piłce, mistrzostwach 
i karierze w trudnych czasach. Odsłonił ku-
lisy gry w polskich klubach, międzynarodo-
wych transferów i konfliktów w drużynie. 

Padły podziękowania od zarządu miej-
scowego klubu piłkarskiego - Sokoła Serock 
oraz organizatorów.

Ponieważ w Serocku piłka nożna nożna 
jest bardzo popularna, dyrektor OSiR-u Ma-

ciej Goławski zaprosił na spotkanie młodych 
adeptów piłkarstwa. Miło było patrzeć jak na 
koniec spotkania do naszych gości tłumnie 
podchodzili także najmłodsi fani piłki  noż-
nej. Kolejkom po autografy i pamiątkowe 
zdjęcia oraz rozmowom nie było końca. Spo-
tkanie było tak atrakcyjne, że przedłużyło się 
do późnych godzin wieczornych.

Dyrektor CKiCz Tomasz Gęsikowski 
od jakiegoś czasu próbował zaprosić do 
Serocka tych wspaniałych gości i w końcu 
się udało. Dodajmy, że podczas tego pobytu 
pana Andrzeja Szarmacha w Polsce odbyło 
się tylko pięć spotkań, w tym właśnie w Se-
rocku.

Na kolejne spotkanie w ramach cyklu 
„Spotkania z książką” zapraszamy już 22 li-
stopada. Naszym gościem tym razem będzie 
aktor - Piotr Gąsowski, który opowie o swojej 
autobiograficznej książce „ Co mi w życiu nie 
wyszło”.

CKiCz w Serocku

W 1417 roku Serock otrzyma³ potwierdzenie, 

nadanych przez ksiêcia Janusza I Mazowieckiego, 

praw miejskich 

   

www.historia.serock.pl

1417 - 2017

Zapraszamy do zwiedzania 

DNI I GODZINY OTWARCIA od 1.10.2017 do 30.04.2018 r.:
KA¯DY CZWARTEK - 10.00 - 15.00

PIERWSZY WEEKEND MIESI¥CA (Sobota, Niedziela) - 12.00 - 17.00

Izba Pamiêci i Tradycji Rybackich, to placówka o charakterze 
muzealnym. W zrewitalizowanym budynku dawnej szko³y utworzono 
nowoczesn¹ multimedialn¹ ekspozycjê, poœwiêcon¹ dziejom Serocka 
i okolic.

Regulamin i wiêcej informacji na stronie www.historia.serock.pl

Serock, ul. œw. Wojciecha 1
tel. 22 768 32 95
izbapamieci@serock.pl
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Niezwykły wyczyn polskich pilotów 
Motoparalotniowej Kadry Narodowej

Paweł Kozarzewski oraz Marcin Krako-
wiak z Motoparalotniowej Kadry Narodowej, 
to pierwsi piloci na świecie, którzy wykonali 
lot motoparalotniami wewnątrz obiektu. Pio-
nierski lot z pobitymi rekordami odbył się 
pod zamkniętym dachem PGE Narodowego 
w Warszawie.

12 października 2017 r. w warszawskim 
Centrum Olimpijskim PKOl odbyła się pre-
miera filmu z tego wyjątkowego widowiska.

Jest odwaga,
jest wyzwanie i są już rekordy
Miasto i Gmina Serock jest jednym z part-

nerów wspierających Pawła Kozarzewskiego  
w lataniu zawodniczym oraz jego projektach 
lotniczych. Nasz Mistrz w roku 600-lecia na-
dania praw miejskich Serockowi promuje 

gminę Serock występując w kombinezonie 
opatrzonym jubileuszowym logotypem.

Na motoparalotni w zamkniętym obiek-
cie nie poleciał dotąd nikt. Paweł Koza-
rzewski i Marcin Krakowiak udowodnili, że 
w lotnictwie wciąż jest miejsce dla pionierów. 
Piloci wystartowali z płyty PGE Narodowe-
go – Marcin Krakowiak na wózku jednooso-
bowym, a Paweł Kozarzewski z napędem, 
startując z nóg. W trakcie lotu oprócz oblotu 
wnętrza warszawskiego giganta sportowego, 
wykonali slalomy pomiędzy pylonami, takie 
jak wykonują zawodniczo podczas między-
narodowych imprez sportowych.

Polak potrafi
W trakcie pionierskiego lotu wewnątrz 

PGE Narodowego, polscy piloci ustanowi-

li kilka rekordów. Pierwszy raz na świecie 
w zamkniętym obiekcie poleciała trajka mo-
toparalotniowa. Polacy stali się także prekur-
sorami w wykonaniu lotów w budynku przez 
dwóch pilotów motoparalotniowych w tym 
samym momencie. To była również pierwsza 
konkurencja zawodnicza - slalomy pomiędzy 
pylonami - wykonana w takich warunkach 
i najlepszy osiągnięty czas slalomowy we-
wnątrz budynku.

Piloci wykonali na PGE Narodowym tak-
że najdłuższy lot w obiekcie zamkniętym, je-
den z lotów trwał blisko 30 minut.

Film z przedsięwzięcia można obejrzeć 
na naszej stronie www.serock.pl. 

Zdjęcia: http://rd33.net/


