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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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rynek w Serocku

warsztaty ekologiczne dla dzieci

konkursy z ekonagrodami 

zbiórka nakrętek i baterii

stoiska i prezentacje branżowe

upominki ekologiczne

ekosmakołyki Kół Gospodyń Wiejskich

* "wymień elektroodpad  na sadzonkę” - 
odbiór sadzonek (sprawdź na www.serock.pl)

II Półmaraton Zegrzyński
26 MAJA 2018 

WIELISZEWZEGRZESEROCK

Dla wszystkich uczestników bufety na trasie 
i energetyczny posiłek na mecie. 

 

Zapisy na WWW.POLMARATON.ZEGRZYNSKIE.COM 
Więcej informacji WWW.ZEGRZYNSKIE.COM 

Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY

Najpiękniejsza  trasa  
półmaratonu na Mazowszu 

START SEROCK 
META WIELISZEW 

 

Gmina Wieliszew Gmina Nieporęt Gmina Serock Gmina Radzymin Gmina Jabłonna Gmina Legionowo Gmina Dąbrówka

szczegóły wkrótce na www.osir.serock.pl

4 maja
Z okazji Dnia Strażaka 
wszystkim strażakom z gminnych 
Ochotniczych Strażach Pożarnych 
dziękujemy za ofiarną służbę  
i nieocenioną pomoc w różnego 
rodzaju sytuacjach kryzysowych. 
Życzymy przede wszystkim, aby 
akcji pożarniczych było jak najmniej, 
natomiast wdzięczności za Wasze 
bohaterstwo 
– jak najwięcej. Niech towarzyszy 
Wam odwaga i zdrowie, 
a zamierzeniom osobistym – 
powodzenie. 
Wszystkiego dobrego.

26 maja
Najserdeczniejsze życzenia składamy 
także wszystkim Mamom, 
które swoje święto obchodzą 26 maja. 
Niech macierzyństwo będzie dla 
Was drogą, na której realizują się 
marzenia o szczęściu rodzinnym  
i pragnienia o życiowym spełnieniu. 
Niech towarzyszy Wam cierpliwość, 
a radosne chwile i okazywana przez 
dzieci wdzięczność – wynagradza 
trudne doświadczenia wychowawcze. 
Wszystkiego dobrego.

Na okładce: Ikona przekazana Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Serock Sylwestrowi Sokolnickiemu przez księ-
dza kanonika Jana Kasprowicza, kustosza i proboszcza 
Katedry Gnieźnieńskiej, 1 kwietnia 2006 roku, w dniu 
przejęcia relikwii św. Wojciecha.
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GEODEZJA

Plany zagospodarowania przestrzennego

INWESTYCJE

Przebudowa dróg gminnych w Wierzbicy 
- konsultacje społeczne

INWESTYCJE

Wniosek o dofinansowanie drogi gminnej

Referat Gospodarki Gruntami Pla-
nowania Przestrzennego i Rozwoju in-
formuje, że od dnia 4 kwietnia 2018 r. 
zostały wyłożone projekty zmiany miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego:

• miasta Serock – obszar B (obręby ewi-
dencyjne: 06, 07, 08, 09), 

• miasta Serock – obszar C (obręby ewi-
dencyjne: 13, 14, 15), 

• gminy Serock – sekcja C1 (obręb ewi-
dencyjny Borowa Góra), 

• gminy Serock – sekcja E (obręby ewi-
dencyjne Dębinki, Karolino, Ludwinowo Ze-
grzyńskie, Marynino, Stasi Las), 

wraz z uzasadnieniem do odstąpienia od 

sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko.

Co się zmienia:
• rozróżnieniu podlega sprawa budowy 

odcinków tłocznych sieci kanalizacyjnych 
i ich parametry,

• zmianie podlegają dopuszczalne para-
metry sieci wodociągowych, dopuszcza się 
budowę ujęć własnych na terenach niezwo-
dociągowanych,

• rozszerza się możliwość w zagospodaro-
waniu wód opadowych. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jektach planów rozwiązaniami odbyła się 
w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 14.00.

Projektów planów wyłóżone były w sie-

dzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku 
do dnia 26 kwietnia 2018 r. Projekty zmiany 
planów są również zamieszczone na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.
serock.pl w zakładce ogłoszenia.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie do Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
18 maja 2018 r.

Referat Gospodarki Gruntami Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju

W dniu 12.04.2018 r. w Wierzbicy od-
było się ponowne spotkanie dotyczące 
rozwiązań projektowych przebudowy dróg 
gminnych. Mieszkańcy, po przeanalizowa-
niu zaproponowanych tydzień wcześniej  
koncepcji, wyrazili swój zdecydowany 
sprzeciw dla  wariantu II północnego od-
cinka drogi przez wieś Wierzbica, pole-
gającego na poszerzeniu pasa drogowego, 
głównie z uwagi na konieczność budowy 
urządzeń odwadniających.

W związku z taką decyzją zgroma-

13 kwietnia br. Miasto i Gmina Serock zło-
żyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. 
Rozbudowa drogi gminnej nr 180420W – ulicy 
Długiej, na odcinku od ulicy Nasielskiej do gra-
nicy działki nr 71/66 w miejscowości Stasi Las 
i Borowa Góra gm. Serock. Złożony wniosek 
jest odpowiedzią na ogłoszony przez Wojewo-
dę Mazowieckiego nabór wniosków w ramach 
"Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

dzonych i w wyniku przeprowadzonych 
rozmów Gmina zobowiązała się podjąć 
próbę rozwiązania kwestii odwodniania 
tej części drogi bez konieczności jej po-
szerzania tj.  za pomocą kanalizacji desz-
czowej. Jednak z uwagi na brak dostępu do 
odbiornika wód opadowych, możliwość 
wdrożenia takiego rozwiązania uzależnio-
na jest od uzyskania zgód osób fizycznych 
na przeprowadzenie po ich terenie sieci 
kanalizacji deszczowej. Podjęto już nawet 
próby rozmów z takimi osobami. Na dzień 

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej." 
Planowana do realizacji inwestycja polega na 
rozbudowie drogi gminnej nr 180420W - uli-
cy Długiej o łącznej długości 811,92 m. Zakres 
prac obejmuje wykonanie jezdni dwukierun-
kowej, chodnika, oświetlenia i odwodnienia 
na wskazanym odcinku, co wpłynie na realiza-
cję celów szczegółowych Programu, jakimi są: 
rozwój infrastruktury drogowej o charakterze 
lokalnym w celu poprawy dostępności komu-

dzisiejszy nie uzyskano jeszcze żadnych 
konkretnych deklaracji.

W przypadku wykluczenia możliwości 
budowy kanalizacji deszczowej z uwagi na 
brak dostępu do odbiornika, zorganizowane 
zostanie kolejne spotkanie z mieszkańcami, 
podczas którego wrócimy do rozmów nad 
wyborem rozwiązań projektowych spośród 
pierwotnie zaproponowanych rozwiązań. 
Będziemy Państwa informować o postępach 
w pracach nad tą  sprawą i ewentualnym ter-
minie następnego spotkania.

nikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności 
lokalnych do ośrodków życia gospodarczego 
i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwe-
stycyjnych, powiązanie lokalnych ośrodków 
gospodarczych z regionalnymi i krajowymi 
oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach lo-
kalnych. Wnioskowana kwota dotacji na reali-
zację zadania wynosi 1 176 048,00 zł.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

INWESTYCJE

Działania w celu gazyfikacji

INWESTYCJE

Budowa placu zabaw w Skubiance

INWESTYCJE

Budowa punktów świetlnych 
na terenie Miasta i Gminy Serock

Działania w celu  gazyfikacji wsi Łacha, 
Gąsiorowo, Cupel, Nowa Wieś, Kania Nowa 
i Kania Polska.

W III kwartale 2017 roku informowali-
śmy Państwa, że  w wyniku podjętych wspól-
nych działań Sołtysów wszystkich wymienio-
nych wyżej sołectw, przedstawiciela lokalnej 
społeczności oraz przedstawiciela gminy Se-
rock udało się uzyskać zapewnienie Polskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Za-
kład Gazowniczy w Warszawie, iż możliwa 
jest realizacja  projektu o nazwie „Dostar-
czenie gazu ziemnego do odbiorców w miej-
scowościach Łacha i Gąsiorowo” jako I etapu 
dużej inwestycji mającej na celu gazyfikację 
terenów Gminy Serock zlokalizowanych po 
drugiej stronie Narwi.

Wstępne zapewnienia określały co praw-
da terminy rozpoczęcia fazy projektowej jesz-

cze na przełomie III i IV kwartału roku 2017 
roku, ale z przyczyn nam nieznanych tych ter-
minów nie udało się zachować przez Spółkę. 
Mając na uwadze opóźnienia, wspólnie z za-
interesowanym przedstawicielem miejsco-
wości Gąsiorowo wystosowaliśmy prośbę do 
PSG w celu określenia i zadeklarowania  kon-
kretnych terminów realizacji dalszych prac. 
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informacje 
i jednoznaczną deklaracje, że PSG Sp. z o.o. 
zamierza do I połowy roku 2018 dokonać 
wyboru Wykonawcy projektu i zakończyć 
fazę projektową w ciągu dwóch lat od dnia 
podpisania umowy. Miejmy nadzieję, iż  tym 
razem uda się spółce dotrzymać terminów 
i będziemy mogli Państwu podać do wia-
domości w połowie bieżącego roku, że PSG 
rozpoczyna działania związane z ustalaniem 
trasy gazociągu.

Przypomnimy tylko tym, którzy czytają tę 
informację po raz pierwszy, że na roboczym 
spotkaniu w czerwcu zeszłego roku określo-
no główny cel całego przedsięwzięcia, jako 
gazyfikację terenów sołectw: Łacha, Gąsioro-
wo, Cupel, Nowa Wieś, Kania Nowa i Kania 
Polska. W celu przyspieszenia realizacji ope-
racji projekt został podzielony na etapy, gdzie 
w pierwszej jego części poddana zostanie 
gazyfikacji wieś Łacha i Gąsiorowo. Pozostałe 
miejscowości mają zostać zgazyfikowane po 
zakończeniu I etapu inwestycji i przyłączeniu 
się do nowej sieci większości mieszkańców 
objętych I etapem. Będzie to miało dla spółki 
bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia 
warunków ekonomicznych dla dalszej reali-
zacji przedsięwzięcia.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Na bieżący rok zaplanowano przebu-
dowę placu zabaw w miejscowości Sku-
bianka. W ramach inwestycji przewiduje 
się budowę terenu rekreacyjnego w po-
dziale na trzy strefy: sportową w postaci 
boiska wielofunkcyjnego oraz stołu do 
ping-ponga; dla dzieci starszych i mło-

dzieży wyposażony w urządzenia zabawo-
we i sprawnościowe oraz dla najmłodszych 
w wieku 1-4 lata z urządzeniami dedyko-
wanymi dla takich właśnie maluchów. 
W ramach inwestycji przewiduje się także 
wymianę ogrodzenia oraz budowę nowego 
oświetlenia.

Mamy nadzieję, że do połowy maja uda 
się wyłonić wykonawcę i zawrzeć umowę na 
wykonanie zadania. Planujemy, że zadanie 
wykonamy w terminie 3 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

W dniu 4 kwietnia br. rozpoczęte zosta-
ły roboty budowlane związane z realizacją 
pierwszych zaplanowanych na ten rok inwe-
stycji z zakresu budowy oświetlenia dróg i ulic. 
Prace rozpoczęto na ul. Matejki i Niemena 
w Serocku oraz w Jadwisinie na ul. Szkolnej. 
W ramach zadania realizowanego w Serocku 
wybudowanych zostanie 14 nowych punk-
tów świetlnych wyposażonych w oprawy LED 
o mocy 27W. Wykonawcą tych prac jest fir-
ma Energo-Bud Grzegorz Chmiel z siedzibą 
w Brwinowie. Termin zakończenia prac, po-
dyktowany głownie długim czasem oczeki-
wania przez Wykonawcę na dostawę opraw 
oświetleniowych, ustalono na dzień 18 maja 
br. Koszt realizacji inwestycji 60.270,00 zł 
brutto. Zadanie realizowane w Jadwisinie 
obejmuje natomiast budowę 15 nowych 
punktów świetlnych wyposażonych w opra-
wy LED o mocy 36W. Wykonawcą prac jest 
firma ELVOT Bogdan Uziębło z siedzibą 

w Warszawie-Wesoła. Termin zakończenia 
prac, uwzględniający termin dostaw opraw, 
ustalono na dzień 31 maja br. Koszt realiza-
cji inwestycji 68.400,30 zł brutto.

W najbliższym czasie podpisane zosta-
ną kolejne umowy na budowę oświetlenia 
m.in. na ul. Malowniczej i Powielińskiej 
w Zalesiu Borowym, ul. Babie Lato w Ka-
rolinie i ul. Leszczynowej w Maryninie. 
Na wybór Wykonawcy czeka inwestycja 
związana z modernizacją oświetlenia w Ze-
grzu na ul. Groszkowskiego. Ogłoszony zo-
stał również przetarg na budowę oświetlenia 
w Jachrance na ul. Wczasowej. Do końca 
kwietnia planujemy również wszcząć postę-
powania o udzielenia zamówienia publicz-
nego na budowę oświetlenia na ul. Długiej 
w Dosinie oraz drodze wewnętrznej odcho-
dzącej od ul. Lipowej w Borowej Górze.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji



6 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 7I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

Współcześni mieszkańcy Serocka korzystają z doświadczeń 
swoich przodków, którzy przez wieki budowali potencjał tego miej-
sca, czyniąc użytek z jego położenia, walorów naturalnych i zna-
czenia w regionie. 

Urokliwe nadnarwiańskie zakątki, średniowieczny rynek z nowo-
czesnym ratuszem – symbolem samorządności, sieć szlaków pieszo–
rowerowych, prowadzących nad Jezioro Zegrzyńskie do rezerwatów 
przyrody i miejsc historycznych, liczne hotele i ośrodki wypoczyn-
kowe oraz nowoczesna infrastruktura - wszystko to zdecydowało, że 
Serock stał się atrakcyjnym mazowieckim kurortem. 

Wiele osób, urzeczonych klimatem tej niewielkiej podwarszaw-
skiej gminy, decyduje się osiąść tu na stałe. Serock ma bowiem dużo 
atutów. Warto zwrócić uwagę na: czyste środowisko, możliwość ko-
rzystania z dofinansowania na działania proekologiczne, wsparcie dla 
lokalnych przedsiębiorców, autobusową komunikację lokalną, bazę 
oświatową, bogatą ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych czy dobrą opiekę zdrowotną i społeczną. 

Bez wątpienia w Serocku priorytetem są jego mieszkańcy i ich 
potrzeby. Działające stowarzyszenia, organizacje i grupy są dobrym 
przykładem społeczeństwa obywatelskiego, które wspiera działania 
samorządowe i nierzadko wyznacza ich kierunki.

Zakup nieruchomości - mądra inwestycja
Inwestowanie w nieruchomości gruntowe, to niewątpliwie nie-

zwykle bezpieczna lokata kapitału. Z tego powodu nieprzerwanie od 
wielu lat obserwuje się rosnącą popularność tej formy lokowania pie-
niędzy.

Do zapewnienia sukcesu prowadzonej inwestycji niezmiernie 
ważna jest dla inwestora możliwość zaufania sprzedającemu. 

Pośród mnogości ofert dostępnych na rynku nieruchomości, tyl-
ko niewielka część z nich pochodzi od jednostek sektora publicznego. 
Zakup nieruchomości stanowiącej własność gminy, dzięki drobiazgo-
wemu uregulowaniu w przepisach prawa jest procesem przejrzystym 
i w pełni bezpiecznym dla kupującego, co nie zawsze jest równie jed-
noznaczne przy zakupie nieruchomości z innego źródła.  

Pewny partner
Gmina Serock od lat stawia na rozwój swoich terenów. Wychodząc 

naprzeciw potrzebom inwestorów Miasto i Gmina Serock, jako jedna 
z nielicznych w skali kraju, na całym swoim  terenie uchwaliła miej-
scowe plany zagospodarowania przestrzennego. Fakt, że działki poło-
żone na terenie gminy objęte są obowiązującymi planami zagospoda-
rowania, znacznie usprawnia proces ich zagospodarowania, ponieważ 
zwalnia inwestorów z obowiązku bardzo czasochłonnego uzyskiwania 
decyzji o warunkach zabudowy. 

Nieruchomości gminne  do sprzedaży
Rozumiejąc potrzeby inwestorów, Miasto i Gmina Serock prze-

znaczyła do sprzedaży część nieruchomości stanowiących własność 
samorządową. Nieruchomości te charakteryzują się zróżnicowanym 
położeniem, uzbrojeniem, zagospodarowaniem i przeznaczeniem 
w planach miejscowych. Duża różnorodność gruntów przeznaczo-
nych do sprzedaży sprawia, że w ofercie nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży, każdy kupujący odnajdzie działki speł-
niające jego indywidualne wymagania. 

Lokalizację działek przeznaczonych do sprzedaży przedstawia po-
niższa mapa.

Szczegółowe informacje o działkach przedstawionych na mapie  
odnajdziecie Państwo na stronie internerowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku www.serock.pl, w zakładce "dla inwestora", a także w sys-
temie informacji przestrzennej Miasta i Gminy Serock, dostępnym 
pod adresem http://serock.e-mapa.net. Wszelkich informacji udzie-
lają również pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pod nr 
telefonów: 22 782 88 28 oraz 22 782 88 31.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych ofert dotyczących sprze-
daży nieruchomości stanowiących własność gminy. Wszystkie osoby 
zainteresowane nabyciem wybranej nieruchomości zapraszamy do 
kontaktu z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Rozwoju UMiG w Serocku, a także do składania 
ofert na ich zakup, nawet jeśli w danym momencie nie jest prowadzo-
ne wobec niej postępowanie przetargowe. Każdy otrzymany sygnał nie 
pozostanie bez odpowiedzi.

1. Serock ul. Niska, dz. 38/2 obr. 08:
Działka o powierzchni 533 m2. Przeznaczona pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Położona  w bardzo bliskim sąsiedztwie 
Jeziora Zegrzyńskiego, przy drodze gminnej utwardzonej. Możliwość 
przyłączenia wszystkich mediów.

2. Skubianka, działki nr 30/3 – 30/6:
Działki zalesione o powierzchni ok. 1600 m2 (dz. 30/6 2100 m2). 

Przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną eksten-
sywną. Położone  w bliskim sąsiedztwie Jeziora Zegrzyńskiego. Dojazd 
po drodze gminnej, możliwość przyłączenia prądu, wody i gazu.

3. Wierzbica, działki nr 166/1, 166/2, 166/5, 166/6 i 166/7:
Działki o powierzchniach od 0,0847 ha do 0,1088 ha. Przeznaczo-

ne pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe. 
Położone pomiędzy drogą krajową Warszawa - Serock i drogą gminną 
przez wieś Wierzbica. Dojazd do działek od strony drogi gminnej. Ist-
nieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

4. Wola Smolana, działki nr 137/2 i 137/4:
Działki o powierzchni 0,1097 ha i 0,1077 ha. Przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe. Posia-
dają bezpośredni dostęp do drogi gminnej  o nawierzchni asfaltowej. 
Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, wodociągu.

5. Skubianka ul. Piwonii, działki nr 344/5 i 345/4 stanowiące 
jedną nieruchomość:

Działki o łącznej powierzchni 0,1225 ha. Nieruchomość przezna-
czona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciąż-
liwe. Położona przy drodze gminnej gruntowej. Dojazd od drogi 
powiatowej Zegrze – Dębe. Istnieje możliwość podłączenia energii 
elektrycznej, gazu, kanalizacji i wodociągu.

6. Serock ul. Herberta, działka nr 56/14 obr. 02:
Działka o powierzchni 1923 m2. Przeznaczona pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe. Położona w Se-
rocku w końcowym odcinku ul. Herberta (droga gruntowa) odcho-
dzącej od ul. Traugutta (droga asfaltowa), w sąsiedztwie działek nie-
zabudowanych. Graniczy z obwodnicą m. Serock. Pełne uzbrojenie 
w ul. Traugutta.
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Komunikat Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 
w sprawie budowy wysypiska w Jaskółowie

Odnosząc się do  niepokojących opinię 
publiczną doniesień, o toczącym się postę-
powaniu w zakresie wydania pozwolenia na 
wybudowanie wysypiska śmieci w Jaskóło-
wie, Rada Miejska w Serocku podziela głę-
bokie zaniepokojenie tym faktem. Szczególne 
obawy budzi kwestia jego lokalizacji u granic 
Gminy Serock i skali przedsięwzięcia oraz 

brak informacji i pominięcie zastosowania 
mechanizmu konsultacyjnego w tej niezwy-
kle istotnej dla społeczności Gminy sprawie.

Jednocześnie wobec wystąpienia Bur-
mistrza Miasta i Gminy Serock do władz 
powiatu nowodworskiego i gminy Nasielsk 
o udostępnienie informacji i kopii dokumen-
tów źródłowych pozwalających ocenić pełen 

zakres przedsięwzięcia, ostateczne stanowi-
sko w przedmiotowej sprawie uzależnione 
będzie od uzyskania dostępu do ww. materia-
łów i zostanie wypracowane niezwłocznie po 
zapoznaniu się z ich treścią.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
Artur Borkowski

Relacja z XLII sesji Rady Miejskiej
26 marca 2018 r. odbyła się XLII sesja 

Rady Miejskiej w Serocku. Do ustalonego po-
rządku obrad została zaproponowana zmiana 
polegająca na usunięciu punktów 16. i 17., 
dotyczących rozpatrzenia projektu uchwały, 
w sprawie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta i Gminy Serock oraz rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Serock – sekcja F2, obejmującego działkę 
111/12 w obrębie Jadwisin, gmina Serock.

W głosowaniu zmiana nie zdobyła bez-
względnej większości głosów ustawowego 
składu rady w związku z tym, porządek pozo-
stał niezmieniony.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni 
przystąpili do jego realizacji. Przewodniczący 
Rady Miejskiej oraz Pan Burmistrz przedsta-
wili krótkie sprawozdanie ze swojej działalno-
ści w okresie między sesjami. W punkcie inter-
pelacje i zapytania radnych, radny Stanisław 
Krzyczkowski złożył zapytanie z prośbą o in-
formacje i wyjaśnienia o próbie utworzenia za-
kładu gospodarowania odpadami w Jaskółowie. 
Z inicjatywy Burmistrza, radni podjęli uchwa-
łę w sprawie określenia warunków tworzenia 
oraz trybu finansowania zadań sprzyjających 
rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy 
Serock. Finansowanie lub dofinansowanie 
odbywać się będzie poprzez udzielanie dota-
cji klubom sportowym działającym na terenie 
Miasta i Gminy Serock. 

W dalszej kolejności radni podjęli uchwa-
łę zmieniającą w sprawie partnerskiej współ-
pracy przy realizacji projektu Regionalne 
partnerstwo samorządów Mazowsza dla akty-
wizacji społeczeństwa informacyjnego w za-
kresie e-administracji i geoinformacji. Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckie-
go w Warszawie przekazał aneks do umowy 
zmieniający kwotę wkładu własnego Miasta 
i Gminy Serock na lata 2016-2019. Wysokość 

wkładu własnego Miasta i Gminy Serock na 
kolejne lata wynosi 25.329,48 zł.

Ponadto Rada Miejska wyraziła zgodę 
na udzielenie pomocy finansowej w kwo-
cie 30.000 zł. dla Powiatu Nowodworskiego. 
Dofinansowanie w formie dotacji dotyczyć 
będzie projektu pn. „Poprawa efektywności 
systemu ratownictwa w powiecie nowodwor-
skim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego Nowodwor-
skiego Centrum Medycznego”. Założeniem 
inwestycji jest w szczególności wyremonto-
wanie obecnej części Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego oraz dobudowa nowej wraz 
z infrastrukturą techniczną. Planowany koszt 
inwestycji wynosi 6.770.901,50 zł. Na ten cel 
pozyskano fundusze zewnętrzne w wysokości 
5.416.721,20 zł.  

Następnie zostały podjęte uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 
2018-2027 oraz w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock 
w 2018 roku. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej polega na dostosowaniu docho-
dów i wydatków do wprowadzonych zmian 
w budżecie Miasta i Gminy Serock. W wyni-
ku dokonanych zmian w budżecie, dochody 
zostały zwiększone  o kwotę 482.311,24 zł, na-
tomiast wydatki również zostały zwiększone  
o kwotę 994.207,73 zł. 

W dalszej kolejności radni podjęli uchwa-
łę w sprawie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psycholo-
gów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
oraz doradców zawodowych zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez  Miasto i Gminę Serock. Zgodnie 
z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o fi-
nansowaniu zadań oświatowych określono, 
że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć dla pedagogów, psychologów, logope-
dów, terapeutów pedagogicznych oraz do-

radców zawodowych nie może od 1 września 
2018 r. przekraczać 22 godzin.

Rani podjęli także uchwałę dotyczącą 
rozszerzenia informacji zawartej w Progra-
mie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 r. przy-
jętym Uchwałą Nr 426/XL/2018 Rady Miej-
skiej  w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. 
o nazwy oraz adresy konkretnych schro-
nisk dla zwierząt. Ponadto podjęto uchwałę 
zmieniającą w sprawie uchwalenia Planu go-
spodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto 
i Gmina Serock- aktualizacja planu gospo-
darki niskoemisyjnej odbywa się na wniosek 
Beneficjenta - Hotele Korona Spółka z o.o. 
Wniosek dotyczy planowanego do realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Wykonanie odwiertów 
geotermalnych w Jachrance 74”.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy w związ-
ku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowa-
nia niektórych organów publicznych Rada 
Miejska podjęła uchwałę dokonując podziału 
gminy na 7 obwodów głosowania, oraz ustali-
ła ich numery, granice oraz siedziby obwodo-
wych komisji wyborczych. 

Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę 
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunię-
cia naruszenia prawa w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock - sekcja F1 obręb Jadwisin. 
W punkcie sprawy różne radni, przedstawi-
ciele sołectw oraz osoby obecne na sali zgło-
sili bieżące problemy.

Szczegółowe informacje na temat prze-
biegu sesji znajdą się w protokole z XLII sesji 
Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Organizacyjno-Prawny 
 i Obsługi Rady Miejskiej

Konstytucja biznesu

Serocki bon żłobkowy

Prawo przedsiębiorców – najważniejsza ustawa wchodząca w skład tzw. Konstytucji biznesu – weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. Ter-
min wejścia w życie tej ustawy wynika wprost z artykułu 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) 
i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 
Cały pięciopak ustaw, uchwalonych (po poprawkach Senatu) 6 marca 2018 r., został ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 30 marca 2018 r., 
a zatem, trzeba się przygotować do stosowania nowych przepisów!

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszła w ży-
cie uchwała Nr 441/XLI/2018 z dnia 26 lutego 
2018 r. „Serocki bon żłobkowy”.

Rodzice dzieci w wieku do lat 3, za-
mieszkujący na terenie miasta i gminy Se-
rock  mogą ubiegać się o przyznanie świad-
czenia pieniężnego w wysokości 300 zł 
miesięcznie.  

Rodzice dziecka (dzieci) ubiegający się 
o przyznanie świadczenia – bonu żłobkowego 
nabędą do niego prawo po spełnieniu łącznie 
niżej wymienionych warunków:

• zamieszkują na terenie miasta i gminy 
Serock

• rozliczają się z podatku dochodowego 
od osób fizycznych ze wskazaniem adresu za-
mieszkania na terenie miasta i gminy Serock 
(warunek ten nie dotyczy osób, które z racji 
wykonywania innej pracy zarobkowej nie 
podlegają obowiązkowi rozliczania się z po-
datku dochodowego od osób fizycznych)

• dziecko w wieku od 1 roku do lat 3 jest 
objęte opieką przez niepubliczny żłobek lub 
klub malucha przez co najmniej 8 godzin 
dziennie

• pracują zawodowo lub wykonują inna 
pracę zarobkową oraz nie korzystają z urlopu 
wychowawczego

• nie są dłużnikami gminy, gminnych za-
kładów i jednostek budżetowych, oraz nie są 
dłużnikami alimentacyjnymi.

Bon żłobkowy przyznawany jest  na rok 
szkolny. Obecnie świadczenie przyznawa-
ne jest do 31 sierpnia 2018 r, na kolejny rok 
szkolny 2018/2019 wnioski będzie można 
składać od 1 lipca.

Realizatorem Serockiego bonu żłobkowe-
go jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Seroc-
ku ul. Kościuszki 15.

Tekst uchwały wraz z wnioskiem jest opu-
blikowany na stronie internetowej Ośrodka 
Pomocy Społecznej www.ops.serock.pl.

Serocka kranówka
Można powiedzieć, że mieszkańcy Seroc-

ka nie gęsi i swoją „serocką kranówkę” mają. 
Woda produkowana i dostarczana przez 
Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy, 
w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców gminy Serock jest przede 
wszystkim:

BEZPIECZNA
Woda pozyskiwana z ujęć czwartorzędo-

wych z głębokości około 50 – 60 mppt charak-
teryzuje się pewnym zwiększeniem zawarto-
ści tlenków żelaza i manganu w porównaniu 
z bardzo rygorystycznymi normami określo-
nymi przez Ministra Zdrowia. Jednak zasto-
sowane filtry na stacjach uzdatniania wody 
redukują nadmiar niepożądanych elementów. 
Bakteriologicznie jest ona wolna od mikro-
organizmów. Na potwierdzenie powyższego 
zakład prowadzi monitoring jakości wody 
u źródła i u odbiorcy, a jednocześnie jest pod 
nadzorem lokalnej placówki SANEPID. Jed-
nym z mitów jest, że wodę z kranu można pić 
tylko po przegotowaniu. Niestety podgrzewa-
nie wody czwartorzędowej powoduje wytrąca-
nie się związków wapiennych i magnezowych 
czyli jednych z najcenniejszych mikroelemen-
tów niezbędnych dla naszego zdrowia. 

SMACZNA
Czwartorzędowa woda trafiająca do od-

biorców jest poddana tylko niezbędnym zabie-
gom uzdatniania lub dezynfekcji. Uzdatnienie 
wody odbywa się na filtrach bursztynianowo-
-piaskowych, a dezynfekcja podchlorynem 
sodu przeprowadzana jest tylko w sytuacjach 
wynikających z konieczności. Pamiętać należy, 
że prawie 1/3 odbiorców stanowią odbiorcy 
sezonowi korzystający z wody tylko w sezonie 
turystycznym. Woda czwartorzędowa charak-
teryzuje się wysokim stopniem twardości.

DOSTĘPNA
Serocka woda z wodociągów jest do-

stępna dla wszystkich mieszkańców gminy 
a wykonane plany stwarzają możliwość roz-
budowy w przyszłości sieci wodociągowej na 
tereny nowe. Na terenie miasta Serock do-

stępne są zdroje uliczne z których w sezonie 
wszyscy bez żadnych opłat mogą skorzystać 
z wody wodociągowej. Na przestrzeni ostat-
niego roku wyposażyliśmy  gminne placówki 
oświatowe w tak zwane poidełka dla uczniów. 
Zimną wodę prosto z kranu możemy zabrać 
ze sobą wszędzie w bidonie i bezpiecznie ko-
rzystać w ciągu dnia.

TANIA
W sklepach za 1 litr wody musimy za-

płacić od 1 do 2,5 zł. Woda w kranie kosztu-
je odbiorcę niecały 1 grosz za 1 litr wody. Jest 
jeszcze wiele mitów o naszej wodzie z kranu, 
które trzeba obalić. Cieszy jednak fakt, że coraz 
więcej osób z niej korzysta nie dając się nabić 
w butelkę. Korzystając z wody pamiętajmy 
jednak o jednej, generalnej zasadzie korzysta-
nia z bogactw przyrody. Nie są one wieczne 
a korzystając z nich musimy również myśleć 
o następnych pokoleniach, które też chcą mieć 
dostęp do bogactw przyrody. Nie marnujmy 
wody czwartorzędowej do podlewania a spró-
bujmy wykorzystać wodę deszczową dużo, 
dużo lepszą do tego celu. Są dostępne i urzą-
dzenia, i metody gromadzenia deszczówki do 
późniejszego jej wykorzystania.

MGZW

Ośrodek Pomocy Społecznej
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Msza w intencji 
mieszkańców 
gminy Serock

Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego 
i Pielęgnacyjnego

W ramach projektu współfinansowane-
go ze środków UE „Serockie Centrum Usług 
Społecznych" została uruchomiona Wypoży-
czalnia Sprzętu Wspomagającego i Pielęgna-
cyjnego, która ma siedzibę w

Serocku ul. Pułtuska 16
tel. 504 44 78 25
Wypożyczalnia jest czynna:
Środa w godz. 8.00 – 13.00
Czwartek w godz. 11.00 – 16.00

Wypożyczalnia posiada następujący 
sprzęt (patrz tabelka obok):

l.p. Nazwa Ilość 

1. Schodołaz kroczny 3
2. Balkonik 

rehabilitacyjny
10

3. Chodzik 
rehabilitacyjny

10

4. Wózek inwalidzki 5
5. Kule rehabilitacyjne 5 

(zestawów)
6. Uchwyty 

rehabilitacyjne
5

7. Ławeczka wannowa 20
8. Mata antypoślizgowa 20
9. Siedzisko wannowe 

obrotowe
15

10. Taboret pod prysznic 15
11. Podnośnik wannowy 3
12. Laska dla osób 

niewidomych
2

13. Naklejka brajlowska 
na klawiaturę

1

14. Szyny podjazdowe 
teleskopowe

2 (zestawy)

Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku www.ops.serock.pl został opublikowany Regulamin Wypożyczalni, 
w którym zostały określone szczegółowe warunki wypożyczenia sprzętu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Mobilny system informacji SISMS
Od kilku lat Urząd Miasta i Gminy Serock 

oferuje mieszkańcom bezpłatny system infor-
macji SMS, za pomocą którego przekazujemy 
najważniejsze informacje z gminy. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom użytkowników 
w tym roku poszerzamy usługi informacyjne  
o możliwość pobrania aplikacji mobilnej na 
smartfony.

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

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

UWAGA: Prosimy, aby wybrać tylko 
jedną usługę – użytkownicy tradycyjnych 
telefonów komórkowych – usługę informa-
cyjną sms, natomiast użytkownicy smartfo-
nów aplikację BLISKO. Ściągając aplikację 
BLISKO mają Państwo możliwość podania 
swojego numeru telefonu, wówczas będziecie 
mogli również otrzymywać wiadomości SMS.

Aplikacja BLISKO:
• jeśli masz smartfona pobierz bezpłatną 

aplikację BLISKO
• wpisz w wyszukiwarce swoją miejsco-

wość

• sprawdź z jakich kanałów komunikacji ko-
rzystają nadawcy (Aplikacja Blisko, SMS, E-mail)

• jeśli chcesz otrzymywać wiadomości 
SMS lub E-mail, zarejestruj się przez formu-
larz on-line

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

Wiadomości SMS:
• tradycyjne krótkie komunikaty teksto-

we dostępne na wszystkie typy telefonów ko-
mórkowych

• rejestracja przez formularz on-line lub 
kod SMS

Zachęcamy również do zapisania się do 
gminnego newslettera na stronie interneto-
wej www.serock.pl.

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy

Pokorny biskup, przyjaciel władców, 
bogobojny misjonarz, męczennik Kościoła 
– św. Wojciech. Jeden z trzech głównych pa-
tronów Polski (obok NMP Królowej Polski 
i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa 
i męczennika). 

W ikonografii biskup przedstawiany jest 
w stroju biskupim, w paliuszu, z pastora-
łem. Jego atrybutami są także: orzeł, wiosło 
i włócznie, od których zginął. Postać święte-
go Kościół Katolicki wspomina 23 kwietnia, 
w rocznicę śmierci biskupa. 

Święty Wojciech 
 w Serocku

Trudno dziś jednoznacznie określić 
dokładnie, od kiedy Serock wiązać należy 
z kultem św. Wojciecha. Krzewicielami kultu 
biskupa męczennika byli niewątpliwie na Ma-
zowszu benedyktyni. Dzięki ich działalności 
wiele najstarszych świątyń na Mazowszu nosi 
takie właśnie wezwanie. Przykładami mogą tu 
być Czerwińsk, Płock, a później Zambski. Se-
rocki gród w XI wieku trudno jednak wiązać 
z benedyktynami i krzewionym przez nich 
kultem. Jeśli przyjąć, że na terenie tutejszego 
grodu znajdowała się jakaś kaplica grodowa, 
to rzeczywiście już wówczas mogła ona nosić 
bardzo popularne w całej archidiecezji gnieź-
nieńskiej wezwanie św. Wojciecha, lansowane 
przez władzę piastowską i Kościół polski. 

Kolejna faza nasilenia kultu święte-
go przypadła na przełom XIV i XV wieku. 
W XIV stuleciu księgi liturgiczne wspomi-
nają o święcie upamiętniającym męczeństwo 
biskupa praskiego. Wielkim krzewicielem 
kultu św. Wojciecha był arcybiskup gnieź-
nieński Mikołaj Trąba. W 1420 roku w swo-
ich statutach nakazał on obchodzenie w dniu 
23 kwietnia pamiątki męczeństwa jako jed-
nego z najważniejszych świąt w gnieźnień-
skiej prowincji kościelnej. Okres ten zbiega 
się dokładnie z ważnymi w dziejach Serocka 
wydarzeniami. Pierwsza wzmianka o pro-
boszczu i parafii serockiej pochodzi z 1379 
roku, a w roku 1417 Serock otrzymuje prawa 
miejskie. Według badań ks. Tadeusza Że-
browskiego w wielu miastach północnego 
Mazowsza już wówczas rozpowszechnione 
było przekonanie, że św. Wojciech podążał 
na swoją misję do Prus właśnie szlakiem 
prowadzącym przez północne Mazowsze. 
Musiał więc nawiedzić i zatrzymać się w tu-
tejszych ośrodkach grodowych. To spo-
wodowało, że właśnie w XIV i początkach 
XV wieku wiele miast w tym rejonie przyj-
mowało św. Wojciecha jako swego patrona. 

Są to: Ciechanów, Szreńsk, Raciąż, Stupsk, 
Rypin, Steklin, Malużyn, Solec. 

Przyjęcie wezwania św. Wojciecha przez 
parafię i miasto Serock wiązać więc należy 
z trzema elementami: najstarszym kultem 
tego świętego z okresu pierwszych Piastów 
prawdopodobnie sprawowanym w tutejszej 
kaplicy grodowej, nasileniem kultu świętego 
w okresie kształtowania się średniowiecznego 
miasta i parafii na przełomie XIV i XV stulecia 
i wreszcie z rozpowszechnianym w średnio-
wieczu poglądem o przejeździe Wojciecha 
do Prus przez północne Mazowsze. Dlatego 
na najstarszych pieczęciach miejskich poja-
wia się jego wizerunek jako patrona miasta. 
W roku 1618 serocki kościół farny zmienił 
wezwanie na obecne, czyli Zwiastowania 
NMP, ale jeszcze w 1784 roku św. Wojciech 
wspominany jest w wizytacji jako „patron 
mniej pryncypalny”. Zawirowania polityczne 
w XIX i XX wieku sprawiły z kolei, że św. Woj-
ciech przestał być oficjalnym patronem mia-
sta. Powrócił on w tej funkcji dzięki uchwale 
samorządu w 1995 roku. W swym obecnym 
oficjalnym heraldycznym wizerunku jego po-
stać nawiązuje do najstarszych przedstawień 
znanych ze sfragistyki miejskiej. 

(autor tekstu „Święty Wojciech w Serocku 
– dr Radosław Lolo)

Relikwie św. Wojciecha 
 w Serocku

1 kwietnia 2006 roku do serockiego ko-
ścioła sprowadzone zostały relikwie mę-
czennika. W pielgrzymce do Gniezna wzięła 
udział ponad stuosobowa grupa przedstawi-

cieli Miasta i Gminy Serock. Po uroczystej 
Mszy świętej celebrowanej przez księdza ka-
nonika Jana Kasprowicza – proboszcza i ku-
stosza Katedry Gnieźnieńskiej oraz księdza 
prałata Jana Kasińskiego – proboszcza parafii 
pw. św. Anny w Serocku, relikwie przewiezio-
no do serockiej świątyni. Co roku uroczysta 
Eucharystia, podczas której wystawione zo-
stają relikwie patrona, inauguruje gminne 
Wojciechowe świętowanie.

30 kwietnia 2017 roku Biskup Diecezji 
Płockiej Piotr Libera przekazał mieszkań-
com Serocka dekret papieski potwierdzający 
patronat św. Wojciecha nad miastem. Doku-
ment ten jest ważnym elementem w budo-
waniu tożsamości lokalnej i stanowi piękną 
klamrę tego wielowiekowego patronatu.

Rejsy sponsorowane przez MiG Serock "Albatrosem" 
po Jeziorze Zegrzyńskim

REJSY ALBATROSEM 
W SEZONIE 2018

W letnie weekendy - od 2 czerwca do 
3 września 2018 r. -  na mieszkańców i gości 
odwiedzających Serock we wszystkie soboty, 
niedziele i święta, przy serockim molo, przy 
plaży miejskiej w Serocku czekać będzie sta-
tek „Albatros”.

Statek zabiera na pokład 35 pasażerów 
w 45 minutowe rejsy promocyjne, sponsoro-
wane przez Miasto i Gminę Serock.

• Godziny rejsów: 11:00, 12:00, 13:00.
• Trasa rejsów: Serock Molo - Jezioro Ze-

grzyńskie – Serock Molo
• Telefon do kapitana jednostki: 798 795 266
• Bilety w sezonie żeglugowym 2018 do-

stępne są wyłącznie u kapitana statku przed 
każdym rejsem

- normalne w cenie 15 zł
- ulgowe w cenie 10 zł (dzieci i młodzież 

do  lat 18 oraz seniorzy)
Zapraszamy
Więcej informacji na stronie www.zeglu-

gamazowiecka.pl 

Patron Serocka

22 kwietnia, w przeddzień liturgiczne-
go wspomnienia świętego Wojciecha, jak co 
roku, wierni uczestniczyli w Mszy świętej 
sprawowanej w intencji mieszkańców gminy 
Serock. Eucharystię celebrowano przy wysta-
wionych relikwiach św. Wojciecha, którego 
patronat nad Serockiem, w ubiegłym roku, 
potwierdzony został dekretem papieskim 
przekazanym przez Biskupa Płockiego Piotra 
Liberę. Uroczysta Msza święta, którą uświet-
nił wytęp chóru Miasta i Gminy Serock Can-
tores Adalberti, rozpoczęła tegoroczne Woj-
ciechowe świętowanie.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Ważna informacja dotycząca dotacji do kotłów!

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wymień elektroodpad na sadzonkę!

Szanowni Państwo, 
Informujemy, że Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w bieżącym roku nie ogłosił 
programu, w ramach którego gmina mogłaby 
pozyskać dla swoich mieszkańców dofinanso-
wanie na modernizację kotłowni indywidula-
nych, tak jak miało to miejsce w roku 2017 r. 

W zamian pojawiła się informacja, ze do 
końca II kwartału br. na stronie www.wfosigw.pl 

zostanie przedstawiona oferta skierowana do 
osób fizycznych. Przewiduje się, iż zakres dofi-
nansowania przedsięwzięć w formie pożyczek 
i dotacji, realizowanych przez osoby fizyczne, 
obejmie kompleksową termomodernizację 
budynków (w tym wymianę źródeł ciepła, 
mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii). 
Szczegółowe zasady naboru wniosków o do-
finansowanie wraz z drukami zostaną z wy-
przedzeniem zamieszczone na stronie inter-

netowej Funduszu, przed ogłoszeniem naboru 
wniosków. Szczegółowych informacji udziela: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (cen-
trala) ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, 
tel. (22) 504 41 00, oraz Referat Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem 
telefonu: 22 782 88 40, 22 782 88 39.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Urząd Miasta i Gminy w Serocku infor-
muje, że od 19 kwietnia 2018 r. do 12 maja 
2018 r. istnieje możliwość wymiany zużytych 
sprzętów elektrycznych i elektronicznych na 
sadzonkę. Zużyte sprzęty należy dostarczać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, ul. Nasielska 21, 05-140 Se-
rock. Punkt PSZOK czynny jest cały tydzień 

od godz. 7.00 do godz. 17.00, z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

Na miejscu, oddając niepotrzebny sprzęt 
otrzymamy specjalny kupon uprawniający do 
odbioru sadzonki podczas Pikniku Ekolo-
gicznego (13 maja 2018 r.) w stoisku promo-
cyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Szczegóły akcji dostępne są w Referacie 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa pod numerami telefonów 22 782 88 39 
i 22 782 88 40, w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. 
nr 11. 

Zachęcamy Państwa do udziału!
 Referat Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Obowiązek opłat za deszczówkę

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaczynamy wiosenne porządki

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła 
w życie nowa ustawa Prawo wodne wpro-
wadzająca m.in. obowiązek opłat za zmniej-
szenie naturalnej retencji terenowej, czyli za 
oprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych z terenów nieskanalizowanych. Pod-
stawą prawną jest art. 269 ustawy. Jest to tzw. 
„podatek od deszczu”.

Obowiązek dokonywania opłat dotyczy 
właścicieli nieruchomości o powierzchni 
powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją 
działkę w co najmniej 70%. Podatek dotyczy 
sklepów wielkopowierzchniowych, magazy-
nów, choć także spółdzielni mieszkaniowych 
i wspólnot, lecz może on również dotyczyć 
części siedlisk rolniczych. Opłat nie będzie 
się ponosić za jezdnie dróg publicznych oraz 

drogi kolejowe, z których wody opadowe 
lub roztopowe są odprowadzane do wód lub 
do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych 
umożliwiających retencję lub infiltrację tych 
wód. Zwolnione z niej są kościoły, związki 
wyznaniowe a także drogi publiczne.

Wysokość opłaty za zmniejszenie natu-
ralnej retencji będzie ustalał wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta. Właściciele nierucho-
mości objęci obowiązkiem jej uiszczenia zo-
staną poinformowani pisemnie o sposobie 
obliczenia opłaty i jej wysokości.

Właściciel takiej nieruchomości będzie 
wnosił opłatę na rachunek bankowy właści-
wego urzędu miasta lub gminy w terminie 
14 dnia od dnia, w którym doręczono mu 
informacje o opłacie. 90% z tej kwoty gmina 

przekaże na rachunek bankowy nowej insty-
tucji państwowej – Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie, pozostałe 10% 
będzie stanowiło dochód gminy.

Jeżeli podmiot, o którym mowa wyżej 
zaniecha obowiązku dokonania opłaty wójt, 
burmistrz, prezydent miasta  określi wyso-
kość wskazanej opłaty w drodze decyzji. De-
cyzję podmiot będzie mógł zaskarżyć, ale nie 
będzie to wstrzymywało jej wykonania.

Z uwagi na trudności interpretacyjne zwią-
zane z zagadnieniem „podatku od deszczu”, 
celem wypracowania właściwej metodyki jego 
ustalania i poboru, Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock wystąpił do Prezesa Wód Polskich z zapy-
taniem w tym zakresie. Do czasu uzyskania nie-
zbędnych wyjaśnień opłata nie będzie ustalana.

„Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 
- Zaczynamy wiosenne porządki.

Skoczył wietrzyk zamaszyście, 
Pookurzał mchy i liście. 

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 
Powymiatał brudny śnieżek”

JAN BRZECHWA
,,Wiosenne porządki”

Ciepłe wiosenne dni zachęcają do wio-
sennych porządków w naszych przydomo-
wych ogrodach. Grabimy liście, skopujemy 
grządki, sadzimy pierwsze kwiaty… 

Z naszej strony zachęcamy Państwa do 
udziału w akcji wiosennego sprzątania tere-
nów publicznych. Celem akcji jest uprząt-

niecie miejsc publicznych, lasów, trawników 
z odpadów tam zalegających. Poprzez udział 
w akcji zmniejszamy negatywny wpływ na 
środowisko, zwiększamy świadomość ekolo-

giczną, wyrabiamy w sobie poprawne nawyki 
postępowania z odpadami. Wspólne akcje 
sprzątania, to również okazja do integracji. 
W tym roku akcja przeprowadzana będzie od 
19 kwietnia do 12 maja. Do udziału w akcji 
zapraszamy szkoły, przedstawicieli sołectw, 
dzieci, młodzież a także zorganizowane gru-
py społeczne. 

Zainteresowanych włączeniem się w akcję 
prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 39 
i 22 782 88 40, e-mail: ochronasrodowiska@
serock.pl, w celu ustalenia terminu oraz ob-
szaru sprzątania. Urząd zapewni odpowied-
nią ilość worków i rękawic do sprzątania oraz 
odbiór zebranych śmieci. Wspólnie zadbajmy 
o wizerunek naszej miejscowości.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Odznaka krajoznawcza "Ziemia Serocka"
Oddział Warszawski PTTK ustanowił odznakę 

krajoznawczą „Ziemia Serocka”. Zdobyć ją może 
każdy, kto spełni pewne warunki. Po pierwsze nale-
ży odwiedzić 10 obiektów, spośród wymienionych 
w kanonie (Załącznik do Regulaminu). Po drugie 
fakt ten należy udokumentować – zdjęcie, piecząt-
ka, bilet wstępu, podpis nauczyciela z pieczątką 
szkoły. Ostatnim krokiem jest przekazanie doku-
mentacji – w dowolnej formie np. tradycyjnego al-
bumu czy zeszytu lub zeskanowanej i zapisanej na 
płycie CD – do Oddziału Warszawskiego PTTK lub 
pozostawienie w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich 
w Serocku. Po weryfikacji, jeśli wszystko zgadza się 
z Regulaminem, wystawiana jest legitymacja, która 
uprawnia do odebrania odznaki. 

Więcej informacji na stronie www.historia.
serock.pl

Miło nam poinformować, że w najnow-
szym wydaniu Gazety powiatowej, Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Serocku, został najlepiej oceniony w powiecie 
legionowskim w kategorii godzin otwarcia 
i dostępności dla mieszkańców.

„Zdecydowanie najlepiej pod tym wzglę-
dem wypada Serock. Formalnie godziny otwar-
cia PSZOK to od poniedziałku do piątku 7:00 

– 15:00, w sobotę 8:00 – 16:00. Jednak jak moż-
na usłyszeć dzwoniąc do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, w tygodniu i w soboty również po 
godzinach pracy istnieje możliwość dostarcze-
nia odpadów, bo pracownik pilnujący terenu 
jest na miejscu i wystarczy zadzwonić domofo-
nem. Można to zrobić nawet w niedzielę.”

W ślad za artykułem informujemy, iż 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, znaj-
dujący się w Serocku przy ulicy Nasielskiej 
21, jest otwarty codziennie, również w soboty 
i niedziele, z wyjątkiem dni ustawowo wol-
nych od pracy.

Właściciele nieruchomości mogą przy-
wieźć do PSZOK większość rodzajów odpa-
dów powstających w ich gospodarstwach do-
mowych np. odpady opakowaniowe, odpady 
biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny a tak-
że odpady problematyczne np. opakowania po 
farbach, lakierach, świetlówki, zużyte opony 
czy odpady poremontowe z drobnych remon-
tów przeprowadzanych we własnym zakresie.

Ale uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie 
z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej zasada-
mi oraz z regulaminem PSZOK, z Punktu Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą 
korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości 
położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, 
którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów. Obowiązuje zakaz przy-
wożenia do PSZOK odpadów powstających 
w wyniku prowadzenia działalności gospodar-
czej. Prowadzący działalność gospodarczą mu-
szą mieć podpisane indywidualne umowy na 
odbiór odpadów powstających w wyniku pro-
wadzenie tejże działalności.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Serocku dostępny codziennie

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku
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Majowe rocznice i święta
 1 maja 
12. rocznica wejścia Polski 
do Unii Europejskiej 
1 maja 2004 roku Polska stała się peł-

noprawnym członkiem Unii Europejskiej. 
Jednak zanim to nastąpiło, nasz kraj musiał 
przejść długą drogę, aby wstąpić do unijnych 
struktur. Pierwszym krokiem było podpisanie 
16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego 
ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy 
Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich pań-
stwami członkowskimi. W czerwcu 1993 sze-
fowie państw i rządów krajów wspólnotowych 
w czasie szczytu w Kopenhadze potwierdzili, 
iż przystąpienie krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej do UE jest wspólnym celem, ale 
uwarunkowanym spełnieniem przez te kraje 
tzw. kryteriów kopenhaskich. Symbolicznym 
momentem było złożenie przez Polskę for-
malnego wniosku o członkostwo: przesłanego 
(faksem) 5 kwietnia 1994 roku przez premie-
ra Waldemara Pawlaka do siedziby Rady Unii 
Europejskiej oraz następnie złożonego 8 kwiet-
nia 1994 r. w Atenach przez ministra spraw 
zagranicznych Andrzeja Olechowskiego na 
ręce greckiej prezydencji. Właściwe negocja-
cje rozpoczęły się 3 kwietnia 1998 roku, a ich 
pierwszy etap polegał na porównaniu prawa 
polskiego z prawem unijnym. Ukoronowa-
niem negocjacji był szczyt Rady Europejskiej, 
który odbył się 12–13 grudnia 2002 r. w Ko-
penhadze. Podjęto wtedy ostateczną decyzję 
dotyczącą polskiego członkostwa w UE. Do-
pełnieniem działań dyplomatów było podpi-
sanie 16 kwietnia 2003 roku w Atenach trak-
tatu akcesyjnego i jego późniejsza akceptacja 
w ogólnonarodowym referendum przeprowa-
dzonym 7–8 czerwca 2003 roku. Traktat został 
następnie ratyfikowany przez prezydenta Alek-
sandra Kwaśniewskiego w dniu 23 lipca 2003 
r. W efekcie 1 maja 2004 roku Polska stała się 
pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. 
(źródło: http://telewizjarepublika.pl)

 2 maja 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Święto państwowe ustanowione zosta-

ło przez Sejm w lutym 2004 r. Obchodzone 
2 maja kieruje nasze myśli ku narodowym 
symbolom – znakom państwa polskiego, 
które towarzyszą nam od wieków, które są 
zewnętrznym emblematem naszej przynależ-
ności narodowej. Zachęcamy wszystkich, by 
2 maja uczcić Święto Flagi wywieszając ją, do-
ceniając fakt, że żyjemy w czasach, które nie 
odżegnują się od narodowych symboli. Tego 
dnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
rozdamy 100 flag na 100-lecie niepodległości.

 3 maja 
Konstytucja 3 maja
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 

3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą 
w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na 
Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stron-
nictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu 
ze stronnictwem królewskim, była wynikiem 
dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych 
w Rzeczpospolitej po I rozbiorze - ustalała 
podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Historyczna sesja izb połączonych obra-
dująca 3 V 1791 w Sali Senatorskiej na Zam-
ku Królewskim obfitowała w gwałtowne spory 
i dramatyczne gesty ze strony zwolenników 
i przeciwników konstytucji. Przekupiony poseł 
kaliski Jan Suchorzewski wielokrotnie występo-
wał przeciwko projektowi, którego nie czytałem 
wprawdzie, ale który, jak mi mówiono, „wywra-
ca wolność polską”. Ostatecznie król zaprzysiągł 
konstytucję na ręce bpa krakowskiego Feliksa 
Turskiego, dodając: „Przysięgałem Bogu, żało-
wać tego nie będę”. Następnie w kolegiacie św. 
Jana nastąpiło powtórne zaprzysiężenie konsty-
tucji, jako wyraz sankcji ze strony Kościoła ka-
tolickiego. Ustawa Rządowa została uchwalona 
(bez dokładnego przeliczenia głosów) w nadzwy-
czajnym trybie, przy zastosowaniu uproszczonej 
procedury, co uzasadnia twierdzenie, że akt ten 
doszedł do skutku w drodze swoistego zamachu 
stanu. Protestacja opozycjonistów (4 V 1791) 
okazała się bezskuteczna. Po dokonaniu oblaty 
w grodzie warszawskim Ustawa Rządowa stała 
się z dniem 5 V 1791 aktem prawnie obowiązu-
jącym. Uchwalona tego samego dnia Deklaracja 
Stanów Zgromadzonych uchyliła moc prawną 
aktów sprzecznych z konstytucją. Upamiętnie-
niem uchwalenia konstytucji miał być kościół 
„najwyższej Opatrzności poświęcony”. (Za prof. 
dr. hab. Marianem Kallasem)

Konstytucja, będąca kompromisem mię-
dzy stronnictwem królewskim a patriotycz-
nym przyniosła ze sobą gruntowane reformy 
państwowe. Wprowadzała dziedziczność tro-
nu, znosiła złote wolności, zgubne liberum 
veto oraz podział na Koronę i Wielkie Księ-
stwo Litewskie. W konstytucji widoczne są 
również wpływy oświeceniowe, jak na przy-
kład myśl Monteskiusza o trójpodziale władzy 
na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
Powołanie instytucji odpowiedzialności par-
lamentarnej ministrów, instytucje kontrasy-
gnaty, prawo o miastach to kolejne dokonania 
ustawy zasadniczej z 1971 roku. Konstytucja 
uderzyła w interesy magnaterii, wzmacniając 
tym samym pozycję szlachty średniej, wzięła 
również pod opiekę chłopów, łagodząc najgor-
sze nadużycia pańszczyzny. Jej twórcy podej-

mując się trudnego zadania reformy państwa 
chylącego się ku upadkowi, wyparli istniejącą 
anarchię na rzecz demokratycznej monarchii 
konstytucyjnej. Konstytucja obowiązywała do 
1792 r., obalona przez Targowicę.

 8 maja 
Dzień Zwycięstwa
To był dzień zwycięstwa nad nazizmem 

i kilkuletnim koszmarem, jaki ogarnął cały 
świat. Kiedy 8 maja 1945 roku o godzinie 
15.00 ogłoszono koniec wojny światowej, nie 
spodziewano się, że jeszcze długo nie będzie-
my cieszyć się  wolnością. W 1945 roku na 
konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie rządy 
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 
w porozumieniu z ZSRR, oddały państwa 
Europy Środkowej i Wschodniej w sowiecką 
strefę wpływów. Dla nas oznaczało to jedno 
– znowu nie byliśmy wolni. Pozostało tak aż 
do 1989 r. kiedy rozpoczęliśmy budowanie 
polskiej demokracji. Ale wtedy 8 maja 1945 r. 
Polska, która zbrojnie uczestniczyła w więk-
szości kampanii wojennych i bitew II wojny 
światowej, odniosła niepodważalny triumf.

 27 maja 
Dzień Samorządu Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego to święto 

uchwalone przez Sejm RP w 2000 r., obchodzo-
ne  na pamiątkę pierwszych demokratycznych 
wyborów samorządowych w Polsce. W 1990 
roku utworzono gminy, jako wspólnoty miesz-
kańców z mocy prawa, z odrębnym budżetem 
i mieniem komunalnym. Wprowadzono bez-
pośrednie wybory do rad gminnych, odpowie-
dzialność lokalną władzy wykonawczej (wójta, 
burmistrza) przed odpowiednią władzą legisla-
cyjną (rada gminy), samodzielność finansową 
ośrodków samorządowych, kontrolę władzy 
wykonawczej nad lokalną administracją (urzę-
dem gminy). Po 45 latach rządów komunistycz-
nych Polska stała się krajem w pełni demokra-
tycznym, a 27 maja 1990 roku przeprowadzono 
pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wybo-
ry samorządowe. Powstała także gmina Serock, 
a w pierwszych demokratycznych wyborach, na 
burmistrza Miasta i Gminy Serock, wybrano 
Sylwestra Sokolnickiego.

W 1998 roku, w drugim etapie reformy 
samorządowej, powstał samorządowy powiat 
i województwo. Dzisiaj przed samorządem 
stoją nowe wyzwania, wyzwania podnoszone  
poprzeczką europejską, wyzwania na rzecz 
rozwoju lokalnego. Nadajemy tym wyzwa-
niom kształt współpracy z mieszkańcami na-
szej gminy, poszanowaniem ich praw i dbało-
ścią o ich dobro.

W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości. To 
święto wszystkich Polaków. Do jego radosne-
go przeżywania zachęca między innymi Pre-
zydent RP. Wiele samorządów, w tym Serock, 
i instytucji organizuje szereg wydarzeń zwią-
zanych z tą ważną rocznicą.

To również dobry moment, aby wyra-
zić swoją wdzięczność Ojczyźnie. Zachęca-
my Państwa do złożenia życzeń Polsce. Na 
specjalnie przygotowanej kartce urodzino-
wej, którą można pobrać poniżej, możecie 
Państwo zamieścić swoje życzenia, wydru-
kować je i wywiesić w widocznym miejscu 

– w domu, w pracy, w instytucjach, którymi 
zarządzacie. Zachęcamy również, aby skan 
życzeń lub zdjęcie z wywieszonym projektem 
przesłać na nasz adres mailowy – zamieścimy 
je na naszej stronie internetowej.

Poślijmy Polsce i Polakom 
piękne życzenia!

100 życzeń dla Polski na 100-lecie niepodległości

Niepodległościowe wydarzenia
W bieżącym roku Polska świętuje 

100-lecie odzyskania niepodległości. Wie-
le samorządów organizuje przedsięwzięcia 
towarzyszące tej wielkiej rocznicy. Również 
w serockim kalendarzu imprez zaplanowali-
śmy szereg wydarzeń „niepodległościowych”.

• 22 lutego odbyła się konferencja histo-
ryczna Serockie drogi do Niepodległości, 
której celem było, nie tylko przybliżenie hi-
storycznych uwarunkowań - politycznych, 
militarnych, społecznych, czy religijnych, któ-
re wpłynęły na dążenia  niepodległościowe 
Polaków w czasie 123-letniej niewoli. Równie 
ważne było zwrócenie uwagi na historię lo-
kalną - fakty, wydarzenia oraz patriotów lo-
kalnych działających w tych latach, w Serocku 
i okolicach. Konferencję można obejrzeć na 
Kanale Kronika Serocka na portalu youtube. 

• W lutym wystartował cykl warsztatów 
artystyczno-historycznych pn. "Myślę o Nie-
podległości" organizowany przez Izbę Pamięci 
i Tradycji Rybackich w Serocku przy współpra-
cy z prowadzącą warsztaty panią Betiną Du-
biel, animatorką kultury, reżyserem, specjalistą 
z dziedziny teatru. W ramach spotkań z miesz-
kańcami Miasta i Gminy Serock reprezen-
towanymi przez np. przedszkolaki, uczniów, 
seniorów czy urzędników rozmawiamy o tym, 
jak rozumieją dzisiaj pojęcie "Niepodległość".

• Muzeum Historyczne w Legionowie we 
współpracy z Izbą Pamięci i Tradycji Rybac-
kich w Serocku przygotowało cykl wykładów 
w szkołach podstawowych na terenie gminy 
Serock  pod wspólnym tytułem „Ścieżki do 
niepodległości w powiecie legionowskim”. 
Wygłosił je dr Mirosława Pakuła. Podczas 
spotkań przedstawiane były wydarzenia jakie 
miały miejsce na naszym terenie w okresie od 
Powstania Kościuszkowskiego w 1794 r.  do 
odzyskania wolności w 1918 r. 

• Na 25 sierpnia zaplanowaliśmy wielki 
koncert niepodległościowy „Na chwałę Nie-

podległej”, z udziałem Reprezentacyjnego Ze-
społu Artystycznego Wojska Polskiego, który 
wystąpi na serockim rynku. 

• Jak co roku, a w tym roku szczególnie, 
Niepodległość świętować będziemy również 
na sportowo. 28.10.2018 r. w ramach XVI. Bie-
gu Niepodległości odbędą się: ,,I Ogólnopol-
ski Bieg Wojska Polskiego'' – mistrzostwo dla 
służb mundurowych na dystansie 10 km ko-
biet i mężczyzn; bieg na dystansie 10 km dla 
kobiet i mężczyzn – 7. Serocka Dycha (bieg 
główny); „Serocki Champion” - mistrzostwa 
dla mieszkańców gminy Serock na dystan-
sie 10 km w kategoriach kobiet i mężczyzn;  
marsz Nordic Walking na dystansie 5 km; 
bieg rodzinny na dystansie ok. 330 m oraz 
Turniej Tenisa Stołowego (02.11) i Turniej 
Piłki Siatkowej OPEN (04.11).

• Materiały promocyjne gminy oraz ko-
respondencja wysyłana z serockiego urzędu 
w tym roku opatrzone zostają okolicznościo-
wym logotypem. Na rynku, w sezonie letnim, 
stanie wystawa outdoorowa, poświęcona pol-
skim drogom do niepodległości oraz seroc-
kim akcentom niepodległościowym. 

• Akcenty nawiązujące do ogólnopol-
skiego święta widoczne będą również w 
mieście. Przy okolicznościowych tablicach 
wjazdowych do miasta oraz na serockim 
rynku pojawi się biało-czerwone ukwie-
cenie. 11 listopada serocki ratusz zostanie 
podświetlony na biało-czerwono. Na bloku 
przy ul. Pułtuskiej powstanie mural okolicz-
nościowy, a na ścianie ratusza – 25 maja – 
odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca 
100. rocznicę odzyskania niepodległości. W 
parku miejskim również tego dnia zasadzi-
my wspólnie Dąb Niepodległości. 

• Na terenie miasta zamontowano trzy 
włazy studzienkowe z logotypem okolicz-
nościowym, przygotowane przez Miejsko-
-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku. 

• 2 maja, w Dzień Flagi RP mieszkań-
com i sympatykom gminy Serock rozdamy 
100 polskich flag, a młodzieży, która w tym 
roku osiągnie pełnoletność – podarujemy pa-
kiety jubileuszowe: flagę, Niezbędnik miesz-
kańca, książkę o tematyce niepodległościowej 
oraz pamiątkowy medal. 

• Na stronach internetowych gminnych 
szkół pojawiły się zakładki niepodległo-
ściowe, w których zamieszczane są relacje 
z przedsięwzięć szkolnych organizowanych 
z okazji jubileuszu. 

• W ramach akcji „100 życzeń dla Polski 
na 100-lecie odzyskania niepodległości” na 
specjalnie przygotowanej kartce urodzinowej, 
którą można pobrać ze strony www.serock.pl 
mogą Państwo zamieścić swoje życzenia, wy-
drukować je i wywiesić w widocznym miej-
scu – w domu, w pracy, w instytucjach, który-
mi zarządzacie. Zachęcamy również, aby skan 
życzeń lub zdjęcie z wywieszonym projektem 
przesłać na nasz adres mailowy – zamieścimy 
je na naszej stronie internetowej. 

• Tradycyjnie 11 listopada na serockim 
rynku odbędzie się niepodległościowy Apel 
Pamięci, poprzedzony uroczystą Mszą świę-
tą w intencji osób, które poległy w walkach 
o wolność Ojczyzny. 

• Serockie wydarzenia niepodległościowe 
objęte zostały honorowym patronatem Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy, którego potwier-
dzeniem jest otrzymany przez Urząd Miasta 
i Gminy w Serocku prezydencki Dyplom 
okolicznościowy.

W historię polskich dróg do niepodległości 
wpisane są lokalne „ścieżki” - serockie, pułtuskie, 
warszawskie... Drogie (w wymiarze duchowym 
i moralnym) drogi w miejscach, gdzie walka to-
czyła się o małe ojczyzny. Zachęcamy Państwa do 
włączenia się w serockie świętowanie i zachęca-
my do udziału w ogólnopolskich inicjatywach. 
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W 1417 roku Serock otrzymał potwierdzenie, 

nadanych przez księcia Janusza I Mazowieckiego, 

praw miejskich 

   

www.historia.serock.pl

1417 - 2017

Zapraszamy do zwiedzania 

DNI I GODZINY OTWARCIA od 2.05.2018 do 30.09.2018:
ŚRODY I CZWARTKI - 10.00 - 15.00

PIĄTKI, SOBOTY I NIEDZIELE 11.30 - 17.30

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich, to placówka o charakterze 
muzealnym. W zrewitalizowanym budynku dawnej szkoły utworzono 
nowoczesną multimedialną ekspozycję, poświęconą dziejom Serocka 
i okolic.

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

Serock, ul. św. Wojciecha 1
tel. 22 768 32 95
izbapamieci@serock.pl

W i e c z ó r  w  I z b i e
19 maja w całej Polsce organizo-

wana jest „Noc muzeów”. Tego dnia, 
a właściwie wieczora, zapraszamy rów-
nież do Izby Pamięci i Tradycji Rybac-
kich w Serocku, gdzie od godziny 16.00 
do 20.00 trwać będzie prezentacja, pt. 
„Kawaleria w wojnie o odzyskanie nie-
podległości 1918 – 1921” prowadzona 
z ułańską fantazją przez dr. hab. inż. 
Krzysztofa Falkowskiego, przy współpra-
cy Stowarzyszenia VII Pułku Lansjerów 
Nadwiślańskich. Podczas spotkania pre-
zentowane będzie umundurowanie, wy-
posażenie i broń kawalerii. 

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y !

30 kwietnia minął rok od otwarcia Izby 
Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku - sa-
morządowej placówki o charakterze muzeal-
nym. W ciągu tych dwunastu miesięcy Izbę 
odwiedziło wiele grup zorganizowanych, 
mieszkańców gminy Serock i Powiatu Legio-
nowskiego, turystów z całej Polski i świata. 
Cieszymy się, że muzealna ekspozycja, w któ-
rej zgormadzona została bogata historia Se-
rocka i okolic, spotyka się z uznaniem gości. 
Wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego, 
Izba będzie otwarta pięć dni w tygodniu. Ser-
decznie zapraszamy do zwiedzania.

Historia Serocka i okolic 
– na wyciągnięcie ręki

Prezentowana w Izbie ekspozycja opie-
ra się na multimedialnym i interaktywnym 
przekazie.  Większość informacji znajduje się 
w dotykowych monitorach. Treści wzbogaco-
ne są zdjęciami – wiele z nich pochodzi z ar-
chiwów muzeów znajdujących się na terenie 
całego kraju i poza jego granicami. 

- zasłużonych dla miasta mieszkańcach, 
szczególnych postaciach i rodach związanych 
z miastem i gminą

W tej sali znajdują się również kopie 
zabytków archeologicznych znalezionych 
podczas badań prowadzonych na grodzisku 
Barbarka w latach 60. XX wieku – np. pocho-
dząca z XI wieku moneta – dirhem arabski, 
naczynie ceramiczne czy bransoleta o zoo-
morficznych kształtach. Tu też znajdują się 
kopie najstarszych dokumentów mówiących 
o Serocku, np. Falsyfikatu Mogileńskiego, 
dokumentu potwierdzającego nadanie praw 
miejskich a także innych, ważnych dla miasta.  

Na ścianach znajdują się liczne mapy 
– między innymi mapa rzecznych szlaków 
handlowych, przy których położony był Se-
rock.

Druga sala poświęcona jest historii Ze-
grza, powstaniom narodowym, postaci Na-

poleona oraz pierwszej i drugiej wojnie świa-
towej. Znajduje się tu również interaktywna 
mapa będąca krótką wędrówką przez dzieje 
Serocka, obrazująca najważniejsze wydarze-
nia z jego ponad 1000-letniej historii. W ga-
blotach prezentowane są artefakty pocho-
dzące z dawnej kolekcji militariów Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, 
ofiarowane przed kilku laty Urzędowi Miasta 
i Gminy Serock.

Trzecia sala poświęcona jest współcze-
sności. Znajdują się tu pamiątki z obcho-
dzonego w roku 2017 jubileuszu 600-lecia 
nadania Serockowi praw miejskich a także 
dekret papieski potwierdzający patronat 
św. Wojciecha nad miastem. Duży ekran 
dotykowy z interaktywną mapą pomoże 
zwiedzającym znaleźć najważniejsze infor-
macje związane z turystycznym charakte-
rem Serocka. Znajdziemy tu również mapę 
miasta, w klasycznym, papierowym wyda-
niu, która pomoże podczas wędrówek po 
terenie gminy.  

Nowe godziny otwarcia
Od 2 maja 2018 r. w Izbie Pamięci i Tra-

dycji Rybackich zacznie obowiązywać nowy 
regulamin porządkowy. Oznacza to m.in. 
zmianę godzin otwarcia – w środy, czwart-
ki od  godz. 10.00 do 15.00, w piątki, sobo-
ty i niedziele od 11.30 do 17.30. W dalszym 
ciągu, w uzasadnionych przypadkach, dla 
grup zorganizowanych, po wcześniejszym 
uzgodnieniu możliwe jest udostępnienie eks-
pozycji w innym czasie. Wystarczy telefon do 
Izby (22 768 32 95) lub Referatu Komunikacji 
Społecznej UMiG w Serocku (22 782 88 43). 
Zwiedzanie Izby pozostaje bezpłatne.

Od maja Izba Pamięci i Tradycji Rybackich 
otwarta pięć dni w tygodniu

W pierwszej sali rzucająca się w oczy oś 
czasu pozwali prześledzić najważniejsze wy-
darzenia w historii Serocka. Tu dowiemy się 
o etymologii nazwy miasta i o tym, jak zmie-
niała się na przestrzeni wieków. W monito-
rach prezentowane są informacje na temat:

- wykopalisk archeologicznych prowa-
dzonych na terenie dawnego grodu - Bar-
barki, 

- kościoła - zarówno tego, który istnieje 
w Serocku do dziś, jak i kościoła Św. Ducha, 
który dwa wieki temu zniknął z mapy miasta 

- powstania miasta,  jego symbolach 
i życiu mieszkańców w średniowiecznym 
Serocku

- społeczności żydowskiej, która przed 
II wojną światową stanowiła połowę miesz-
kańców miasta,

- flisaków, rybaków i retmanów – silnie 
związanych przez wieki z historią Serocka
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Wyróżnienie dla REMIZY

14 kwietnia b.r. Grupa Teatralna REMI-
ZA uczestniczyła w Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Teatrów Amatorskich SPOT w Warsza-
wie, który po kilkuletniej przerwie znowu 
pojawił się w kalendarzu teatralnych wyda-
rzeń. REMIZA po raz pierwszy wzięła udział 
w festiwalu skierowanym do starszej młodzie-
ży, stając w szranki  z pełnoletnimi artystami, 
licealistami i studentami. 

W jury tegorocznego konkursu zasiedli: 
Ewa Domańska, aktorka Teatru Polskiego 

w Warszawie, Aneta Płuszka, aktorka war-
szawskiego Teatru Baj i aktor Przemysław 
Wyszyński na stałe związany z Teatrem Pol-
skiego Radia, wykładowca Akademii Teatral-
nej w Warszawie.

Grand Prix trafiło w ręce Teatru Scena 
Kotłownia z Ostrowii Mazowieckiej, nagrodę 
za reżyserię przyznano Stanisławowi Demb-
skiemu, a nagrodę dla zespołu aktorskiego 
odebrał Teatr Nietentego działający przy Te-
atrze im. A. Sewruka w Elblągu. REMIZA 

natomiast zdobyła wyróżnienie dla spektaklu 
„Dziób w dziób”. Jury zwróciło uwagę na doj-
rzałość młodych artystów (najmłodszych na 
Przeglądzie), niesamowitą energię, wrażli-
wość i zespołowość.

Grupa Teatralna REMIZA otrzymała 
również zaproszenie organizatorów XXIII 
Zamkowych Spotkań Teatralnych w Szydłow-
cu do wzięcia udziału w kolejnym konkursie 
o laur Złotego Gargulca.

Anna Kutkowska

W każdą środę i czwartek Klub Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki 8 w Serocku 
tętni życiem. Przez uchylone okna dobiega gwar i śmiech gminnych artystów - twórców w róż-
nym wieku. Ilość lat nie ma tu znaczenia. Każdy odkrywając w sobie bezkresne dziecko two-
rzy piękne przedmioty. Zarówno uczestnicy zajęć jak i prowadząca je Bogusława Żaczkiewicz, 
z Pracowni ceramiki i witrażu Mecholówka, czekają na warsztaty z utęsknieniem. Tworzenie 
przy dźwiękach muzyki i w przyjaznym gronie stało się dla grupy mieszkańców gminy sposo-
bem spędzania wolnego czasu. Swoje prace eksponują na wystawach w ratuszu. Zapraszamy do 
udziału w zajęciach. Informacje na stronie www.osp.serock.pl.

Twórcze warsztaty z Mecholówką 
w Klubie Aktywności Społecznej w Serocku

2 kwietnia przypada rocznica urodzin 
duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana 
Andersena. Tego dnia obchodzimy również 
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, 
kiedy bardziej niż zwykle wspieramy czytanie 
najmłodszym i celebrowanie zwyczaju wspól-
nej lektury. Jest to szczególny dzień, więc nie 
mogło zabraknąć spotkania z naszymi naj-
młodszymi odbiorcami.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w dniu 
7 kwietnia zaprosiło do naszej biblioteki naj-
młodszych na przygodę z książką. By móc 
przekroczyć próg naszej biblioteki, przyby-
łym gościom zostały wręczone przepustki 
uprawniające do wejścia w cudowny świat 
bajki – książki.

Oglądając pełne humoru rysunki, dzieci 
poznały zalety czytania, a my zdradziliśmy im 

tajemny „sposób na połykanie książek, nawet 
jeśli nie lubi się czytać”, co bardzo je rozbawiło.

Następnie przeczytaliśmy krótkie frag-
menty i opowiedzieliśmy o wybranych przez 
nas książkach. Chcieliśmy, aby każde dziecko 
poczuło się WYJĄTKOWO i samo wybrało 
interesujący je tytuł. Książki, które najbar-
dziej przypadły dzieciom do gustu to: „Idol. 
Maria Skłodowska-Curie”, „Ale auta – od-

KULTURA

Światowy Dzień Książki dla Dzieci

Oddaliśmy hołd zamordowanym w Katyniu

W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w południe, na serockim rynku uczciliśmy zamordowanych w sowieckich obozach śmierci. 
W Apelu Pamięci udział wzięła Kompania Honorowa z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, przedstawiciele policji, wojska, serockiego 
samorządu, księża, reprezentanci stowarzyszeń, harcerze, delegacje ze szkół i instytucji,  mieszkańcy miasta i gminy Serock. Po wzruszającej 
części artystycznej uroczystości i Apelu Pamięci, przy tablicy upamiętniającej poległych i pomordowanych za ojczyznę, złożone zostały wieńce 
i kwiaty. W niedzielę 15 kwietnia o godz. 11.00, w kościele Zwiastowania NMP w Serocku odbyła się msza święta w intencji zamordowanych.
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OŚWIATA

Międzynarodowy Dzień Teatru w Szkole Podstawowej 
im. Wojska Polskiego w Zegrzu

Nagrody w konkursie 
„Moja pierwsza mapa Serocka” rozdane!

KULTURA

Prelekcja dla młodzieży o Katyńskich Mogiłach

W czwartek 12 kwietnia 2018 roku w Sali Widowiskowej w Se-
rocku zgromadziła się bardzo licznie młodzież z całej gminy, by 
wysłuchać prelekcji historyka wojskowości - Erazma Domańskiego 
pt. „Martyrologia Polaków na Wschodzie. Serocczanie w Katyń-

skich Mogiłach”. Na wstępie prelegent podkreślił, że kwiecień jest 
miesiącem pamięci o martyrologii narodu polskiego, której jednym 
z symboli jest Katyń 1940. Ten rok na wschodnich ziemiach Polski 
był czasem mordów na jeńcach wojennych w lesie katyńskim, w ka-
towniach NKWD w Twerze i w Charkowie  oraz rokiem czterech 
fal masowych deportacji obywateli Rzeczypospolitej do syberyjskich 
łagrów. Historyk przedstawił również sylwetki oficerów i policjan-
tów, związanych z ziemią serocką i z garnizonem Zegrze, zamordo-
wanych w miejscach straceń na terenach dzisiejszej Rosji i Ukrainy. 
Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna. Na jednym ze 
zdjęć  można było zobaczyć Ewę Degę, córkę porucznika rezerwy 
Ryszarda Urbańskiego, urodzonego w Jadwisinie, zamordowanego 
w Katyniu. Fotografię wykonano w Sali Widowiskowej w Seroc-
ku 13 kwietnia 2016 roku podczas prelekcji Erazma Domańskiego 
„Zbrodnia Katyńska w pamięci pokoleń Polaków i w upamiętnie-
niach lokalnych”. Podtrzymywanie tradycji corocznych prelekcji ka-
tyńskich dla młodzieży jest ważne dla przypominania najmłodszym 
pokoleniom tragicznych losów Polaków na Wschodzie.

CKiCz w Serocku

W piątek 13 kwietnia, w holu serockiego ratusza spotkali się lau-
reaci konkursu plastycznego „Moja pierwsza mapa Serocka”. Zastępca 
Burmistrza – Józef Zając pogratulował zwycięzcom i wręczył nagrody. 
Przypominamy laureatów:

Uczniowie klas I-IV: 
I. Zuzanna Zając - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie 
II. Aleksandra Żurawska - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie 
III. Kamil Dudek - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

 Wyróżnienie: 
Filip Kalinowski - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

Uczniowie klas V-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych:
I.  Martyna Przybysz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kieł-

pińskiej
II. Anna Krajewska Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
III. Mira Wolska  Szkoła Podstawowa w Jadwisinie 

Wyróżnienia:
Maja Janiszewska - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie 
Ania Koziarek - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie 
Maja Sochacka - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

Konkurs plastyczny „Moja pierwsza mapa Serocka” został zorga-
nizowany przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich - dla dzieci i mło-
dzieży ze szkół, z terenu Miasta i Gminy Serock. Zadanie konkursowe 
polegało na stworzeniu Mapy Serocka - podzielone było ze względu 
na wiek uczestników. Uczniowie klas I-IV poproszeni zostali o wyko-
nanie rysunków obiektów historycznych i rekreacyjnych, uczniowie 
klas V-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych - planu miasta. Do kon-
kursu nadesłano 41 prac, wybrane zostaną wykorzystane do stworze-
nia Mapy Serocka dla dzieci.

23 marca 2018 roku odbył się w naszej 
szkole uroczysty apel z okazji Święta Teatru. 
Międzynarodowy Dzień Teatru ustanowiono 
w czerwcu 1961 roku podczas 9. światowe-
go Kongresu Międzynarodowego Instytutu 
Teatralnego w Helsinkach, działającego pod 
auspicjami UNESCO.

Dzień obchodów ustalono na 27 marca, 
w rocznicę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. 
Obchody ŚDT mają na celu promocję i wymia-
nę informacji na temat teatru, uświadomienie 
opinii publicznej roli sztuki i artystycznej kre-
acji w życiu codziennym w celu wzmocnienia 
przyjaźni i więzi międzyludzkich.

Hasłem przewodnim spotkania w Zegrzu 
był cytat W. Szekspira: „Świat jest teatrem, 
aktorami ludzie”. Na scenie wystąpili mło-
dzi, ale już nagrodzeni aktorzy. Uczniowie 
z kl. „0b” pod kierunkiem pani Marty Skaw-
skiej wystawili przedstawienie: „Jak duszek – 
Piecuszek u Ani w piecu palił”. Zdobyło ono 
II miejsce w Powiatowym Konkursie – „Zdro-
wie w bajce”. Natomiast uczniowie z kl. „0a” 
wraz z p. Olą Korytkowską otrzymali wyróż-
nienie za scenkę: „Smok i Smog”. Zaśpiewali 

też piosenkę „Rzeczka” i „Lisek”. Zostali na-
grodzeni brawami!

Na koniec wystąpił były aktor teatru 
„Rampa” w Warszawie – pan Arek Jasiule-
wicz, który wraz ze swoją córką Natalią zaśpie-
wał i zagrał na gitarze kilka piosenek, w tym 
„Barbarossę”. Nasz gość powiedział kilka słów 
o teatrze i aktorach – „Teatr to nie tylko sce-
nografia i światło, gra aktorska, ale też muzyka 
i śpiew. W wielu teatrach wystawia się mnó-
stwo spektakli musicalowych i w moim osobi-

stym odczuciu, to właśnie one wskazują teatr 
w najpełniejszej swojej formie. Jeśli ktokolwiek 
myśli o tym, aby swoje życie związać z teatrem, 
to pamiętajcie, że nie jest ważne, czy jest się 
wysokim, niskim, grubym, czy chudym. Naj-
ważniejsza jest dykcja i umiejętność recytacji. 
Dlatego zachęcam do czytania. Czytajcie jak 
najwięcej, na głos, z podziałem na role…”

Na koniec Pani dyr. Danuta Prusinowska 
podziękowała wszystkim za udział w apelu.

Maria Zielińska-Moch

KULTURA

Terapia śmiechem
Śmiech i uśmiech to bramy i furtki, przez 

które do człowieka wkrada się wiele dobra.
Christian Morgenstern

Śmiech ma zbawienny wpływ nie tylko 
na psychikę. Jak mawiają w zdrowym ciele 
zdrowy duch. Śmiech jest lekarstwem na wie-
le dolegliwości. Warto się śmiać i zarażać tym 
śmiechem innych. Jeżeli nasze życie pełne jest 
napięć i złych emocji terapia śmiechem jest 
wtedy najlepszym lekarstwem.

Na warsztatach w dniu 7 kwietnia Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku gości-
liśmy wiele osób chcących poczuć uzdrawia-
jące efekty śmiechu. Terapia śmiechem czyli 
Joga śmiechu to połączenie ćwiczeń wywołu-
jących śmiech z ćwiczeniami oddechowymi, 
oklaskami, uzupełnione radosnymi okrzykami 
i na zakończenie ćwiczeniami relaksacyjnymi. 
To najprostszy rodzaj jogi, który nie wymaga 
specjalnego przygotowania ani dobrej kondy-

cji fizycznej. Pozwala za to na wyzwolenie po-
zytywnej energii, bo śmiech na zawołanie, ma 
tak samo zbawienny wpływ na nasz organizm 
jak ten naturalny. Warsztaty te z niesamowitą 

energią i humorem  poprowadziła Karin Le-
siak - trenerka jogi śmiechu. Uczestnicy wy-
chodzili z zajęć uśmiechnięci i zadowoleni.

CKiCz w Serocku

jazdowe historie samochodowe”, „Mały atlas 
ptaków Ewy i Pawła Pawlaków”, „Bon czy ton 
– savoir-vivre dla dzieci” i to do nich wyko-
nały, pracując w grupach, piękne kolaże. Naj-
młodsze dzieci pokolorowały obrazki  zwią-
zane z treścią prezentowanych książek.

Po chwili relaksu, z wcześniej przygoto-
wanych przez nas elementów, dzieci wyko-

nały zakładki do książek w kształcie latawca 
z ruchomymi oczami.

Duże zainteresowanie wzbudziła książka 
„Gry i zabawy z dawnych lat”, z której na-
uczyliśmy się jak z guzika i sznurka wykonać 
świetną zabawkę, zwaną dawniej „fruczką” 
lub „bączkiem”.

Trwające dwie godziny spotkanie zakoń-

czyliśmy słodkim poczęstunkiem. Rozdaliśmy 
„magiczne ciasteczka” z przesłaniami dla czytel-
nika, z których dzieci najbardziej zapamiętały: 
„Nigdy nie zgubisz pilota do książki!”. Wszyscy 
zapewniali, że chętnie do naszej biblioteki wró-
cą. Mamy nadzieję, że dzieciaki polubią książki 
i czytanie. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Seroccy bibliotekarze z CKiCz w Serocku
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OŚWIATA

Sadzenie lasu z Nadleśnictwem Jabłonna

OŚWIATA

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku 
walczy z hałasem w czasie przerw międzylekcyjnych

OŚWIATA

Konkursy na stanowiska Dyrektora
- Samorządowego Przedszkola w Zegrzu,

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
31 sierpnia 2018r. kończą się kadencje dyrektorów ww. placówek oświatowych prowadzo-

nych przez Miasto i Gminę Serock.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Serock - 16 kwietnia 2018r. ogłosił 

konkursy na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Zegrzu oraz Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Woli Kiełpińskiej. Oferty konkursowe można składać do 9 maja 2018 r. 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą spełniać wymagania określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim po-
winna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w 
publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej 
oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597).

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonych konkursów na stronie: www.bip.serock.pl, 
www.oswiata.serock.pl.

ZOSiP Serock 

Miesiąc kwiecień jest tradycyjnie począt-
kiem wielkiej corocznej ogólnopolskiej akcji 
sadzenia lasu. Na tysiącach hektarów po-
wierzchni leśnej, pod okiem doświadczonych 
leśników sadzi się w nadleśnictwach miliony 
nowych drzew. 

Oprócz ludzi zawodowo zajmujących się 
dbaniem o stan naszych lasów w akcję sadze-
nia włączają się spontanicznie wszyscy, któ-
rym zależy na zachowaniu w dobrym stanie 
środowiska naturalnego oraz ochronie lasów 
i jego zasobów. 

W dniu 18 kwietnia do takiej właśnie akcji 
– sadzenia lasu - włączyły się dzieci z Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. 
Klasa 6a pod wodzą wychowawczyni pani Mo-
niki Duchnowskiej oraz wspomagającej ją pani 
Sylwii Syrokomskiej w sile 17 uczniów zamel-
dowała się gotowa do sadzenia w Leśnictwie 
Zegrze w Nadleśnictwie Jabłonna. Sadzenie 
rozpoczęto od odpowiedzenia na podstawo-
we pytania – Dlaczego las trzeba wycinać a 
następnie go ponownie sadzić? Następnie Le-
śniczy Leśnictwa Zegrze pan Piotr Studziński 
zaprezentował dzieciom sposób sadzenia. Po 
utworzeniu  dwuosobowych zespołów rozpo-
częto pod okiem pracowników terenowych 
Nadleśnictwa Jabłonna sadzenie nowych 

drzewek. Uczniowie posadzili pand 500 szt. 
sadzonek dębów. W trakcie sadzenia uczniów 
odwiedził Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna 
pan Stefan Traczyk, który korzystając z okazji 
opowiedział dzieciom kilka ciekawostek z le-
śnego świata. Leśne spotkanie zakończyło się 
wspólnym ogniskiem i pieczoną kiełbaską. 
Na zakończenie w podziękowaniu uczniowie 
otrzymali drobne upominki od Nadleśnictwa 
Jabłonna w formie miniaturowych maskotek 
zwierząt leśnych oraz książeczki o zachowaniu 
się w lesie. 

Roman Jankowski 
Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Jabłonna

Od października do kwietnia uczniowie  
klas I-VII uczestniczyli w projekcie dotyczącym  
przeciwdziałania hałasowi w naszej szkole.  Jego 
celem było uświadomienie uczniom i rodzicom 
wielorakiej szkodliwości hałasu oraz dążenie do 
jego ograniczania podczas przerw szkolnych. 

W realizację projektu zaangażowali się 
przedstawiciele Samorządu Szkolnego oraz 
członkowie szkolnego koła PCK  - pod opie-
ką p. Zofii Domańskiej, p. Martyny Bochenek 
i p. Katarzyny Różyckiej.

W dniu 12 kwietnia, na uroczystym apelu 
z okazji Światowego Dnia Zdrowia, w towa-
rzystwie zaproszonych gości - dyrektor Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Serocku p. Swietłany Jagodzińskiej, 
pielęgniarki szkolnej- p. Grażyny Żukowskiej 
oraz całej społeczności szkolnej, przedstawio-
ne zostały zrealizowane działania edukacyjne, 
których ilość była dość imponująca.

Akcję rozpoczęto na początku paździer-
nika, poprzez rozwieszenie na drzwiach sal 

lekcyjnych hasła: ,,Zamień hałas w ciszę, wte-
dy Cię usłyszę’’ oraz informacji dla uczniów 
o wdrożeniu projektu, który ma pomóc 
uświadomić wagę problemu, a także wskazać 
sposoby,  jak sobie z nim radzić. Do podję-
cia wspólnych działań zaproszono wszystkich 
wychowawców.

Z projektem zapoznani zostali też rodzi-
ce uczniów. Na październikowym zebraniu 
nauczyciele odczytali list, w którym  przed-
stawiono skutki przebywania w nadmiernym 

hałasie, zachęcano rodziców do  zmniejszenia 
dawki decybeli w środowisku domowym oraz 
zaproponowano zbadanie słuchu dzieciom, 
wskazując wykorzystanie strony internetowej 
www.e-audiologia.pl.

W klasach I-III wychowawcy przepro-
wadzili zajęcia wyjaśniające z medycznego 
punktu widzenia szkodliwy wpływ hałasu na 
zdrowie, z wykorzystaniem proponowanych 
konspektów lekcji. Powołani zostali ,,Straż-
nicy Ciszy’’, którzy odpowiadali za kontrolo-
wanie hałasu w czasie przerw pośród uczniów 
z grona klasowego. ,,Strażnicy Ciszy’’ ozna-
kowani byli specjalnie zaprojektowanymi do 
tego celu emblematami. Zbierano propozycje 
pomysłów na cichą zabawę.

Klasy IV-VII samodoskonaliły się  w tym 
temacie, poprzez poszukiwanie informacji 
w wybranych przez siebie źródłach, prezen-
towanie swojej wiedzy podczas godzin wy-
chowawczych i eksponowanie materiałów na 
gazetkach klasowych.

Świetliczanie, pod opieką wychowawców, 
opracowali Kodeks Cichej Przerwy, który 
został umieszczony na każdej kondygnacji. 
Członkowie PCK wykonali na korytarzu ga-
zetkę tematyczną.

Wyodrębniono w szkole ,,Strefy ciszy i re-
laksu’’, czyli oznakowano miejsca, w których  
pojawiły się siedziska i stoliki. W przyszłości 
planujemy także zmienić dzwonek tradycyjny 
na bezstresowy, o łagodniejszym brzmieniu.

Wszystkie klasy miały przydzielone  za-
dania do wykonania. Były to prace plastycz-
ne, plakaty, prace literackie, fotografia. 

Klasy I rysowały hałasującego potworka, 
nadawały mu wymyślone przez siebie imiona 
np. Wrzeszczacz, Krzykacz, Hałasek

Kl. II wykonywały prace plastyczną pt..: 
,,Słyszysz? To cisza tak pięknie gra’’.

Kl. III robiły plakaty ,,NIE HAŁASUJ’’ 
z zakazami hałasu.

Kl. IV tworzyły hasła, rymowanki pro-
mujące ciszę.

Kl. V pisały  list do hałaśliwego kolegi/
koleżanki z prośbą  o właściwe  zachowanie          
w czasie przerw. Dodatkowo  napisali też na 
lekcji jęz. polskiego bajki o ciszy.

Kl. VI ciszę ujęły w fotografii, tworząc 
pracę ,,W poszukiwaniu ciszy’’ .

Kl. VII pisały  zabawny wiersz o prze-
rwie w szkole. ,,Chcesz przeżyć przerwę bez 
męki?- szanuj swoje bębenki!

W marcu trwał konkurs  na najciszej zacho-
wującą się na przerwach klasę I- III i najbardziej 
zdyscyplinowaną na lekcjach klasę (IV-VII). 

Uczniowskie patrole kontrolowały zacho-
wanie klas młodszych, typowanie zwycięzcy 
klas starszych odbyło się poprzez głosowanie 
nauczycieli. 

Zwycięzcy – klasa II a i IV d otrzymali 
z rąk przewodniczącego Rady Rodziców - 
p. Marcina Wójcika atrakcyjną nagrodę, którą 
było zaproszenie do pizzerii. Smaczną nagro-
dę ufundowała Rada Rodziców.

Apel  został uatrakcyjniony  pokazem 
prezentacji multimedialnej ,,Stop hałasowi’’ 
i przedstawieniem ,,Kiedy w szkole mamy ha-
łas, niezły z tego jest ambaras’’, w wykonaniu 
uczniów klas III c, III d, członków szkolne-
go koła PCK i przewodniczącego Samorządu 
Szkolnego - Jakuba Zulczyka. 

Pragniemy podziękować wszystkim 
uczniom i nauczycielom za współpracę i realiza-
cję zadań zaplanowanych w kampanii. Chcemy 
ja kontynuować , ponieważ budowanie atmosfe-
ry ciszy i spokoju w czasie przerw wymaga jesz-
cze dużo czasu i wielu wysiłków. Wierzymy jed-
nak, że potrafimy zrobić dla siebie coś dobrego!

Organizatorzy

 Tydzień Bibliotek
•  8.05.2018 r. godz. 17.00 – Spotkanie autor-

skie z Zuzanną Pol – „Kim Oni są Ci mu-
zułmanie”. Autorka odczarowuje niesprawie-
dliwe stereotypy, uczy tolerancji ciekawości 
świata. Zapraszamy dzieci od 7 roku życia 
oraz dorosłych. Zapisy w bibliotece CKiCz 
w Serocku, ul. Kościuszki 15. 

•  9-10.05.2018 r. – Spotkania biblioteczne 
– warsztaty „Poduszaki”- skuteczna ko-
munikacja i pozytywny wizerunek. Biblio-
teka CKiCz w Serocku, ul. Kościuszki 15 
(spotkania zamknięte dla grup zorganizo-
wanych)

• 13.05.2018 r. godz. 12.40, III Wojciecho-
wy Bieg z Książką - bieg rekreacyjny miło-
śników książek, na rynku w Serocku. 

  12.05.2018 r. Gminny Dzień Strażaka 
– sala widowiskowa CKiCz w Serocku 
(wstęp za okazaniem zaproszenia)

  26.05.2018 r. – Wojciechowe Świętowanie 
– Festyn na Rynku w Serocku.

  Animator na Boisku OSiR - soboty 18:00-
20:00, niedziele 10:00-18:00 i w dni świą-
teczne. Prosimy sprawdzać godziny dyżu-
rów na naszej stronie internetowej – www.
sport.serock.pl 

  05.05.2018 r. od godziny 15:00 w Jadwisi-
nie Turniej 6 piłkarskich

  08.05.2018 r. godz.17:30 mecz młodzików 
Sokół OSiR Serock - AP Zina Warszawa

  12.05.2018 r. godz.10:00 mecz Trampkarzy 
Sokół OSiR Serock - Korona Jadów Stadion 
Miejski
 godz.13:00 mecz Juniorów mł. Sokół OSiR 
Serock - WKS Rząśnik
 godz.17:00 mecz mecz LO Sokół OSiR Se-
rock - Promnik Łaskarzew

  13.05.2018 r. godz.12:00 VI Bieg Woj-
ciechowy, II Mistrzostwa Powiatu Legio-
nowskiego dzieci i młodzieży w biegach 
ulicznych, Marsz Nordic Walking, bieg 
rodzinny

  14.05.2018 r. godz.17:30 Mecz młodzików 
Sokół OSiR Serock - Agape II Białołęka

  23-29.05.2018 r. pobyt grupy Czeskiej 
w OWL w Jadwisinie w ramach wymiany 
Miast Partnerskich

  19.05.2018 r. godz. 10:00 mecz Juniorów.
mł Sokół OSiR Serock - Błyskawica War-
szawa Stadion Miejski
 godz.17:30 mecz B-Klasa Sokół II OSiR Se-
rock - Orły Zielonka 17:30

wydarzenia
kulturalne i sportowe
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