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W NUMERZE

Referaty przyjmują interesantów i re-
alizują sprawy mieszkańców w godzinach 
pracy urzędu (pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 8.00 
– 16.00) bez konieczności wcześniejszego 
umawiania się. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Syl-
wester Sokolnicki w zagadnieniach wykra-
czających poza sprawy merytoryczne refera-
tów przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, 
w godz. 12.00 – 15.00 (pokój nr 23). Sprawy 

nagłe, wymagające interwencji burmistrza 
poza dniem przyjęcia mieszkańców, prosimy 
zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 88 05. 

W tym samym czasie sugestie związane 
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony 
środowiska i pomocy społecznej przyjmuje 
zastępca burmistrza Józef Zając. Interesanci 
przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez 
konieczności dokonywania wcześniejszych 
zapisów.

Informacje dla mieszkańców:
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Stanowisko handlowe GRATIS!!! ZAPRASZAMY!!!

Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Czerwiec obfitował w rozmaite wydarzenia kulturalne i sportowe na terenie całej 
gminy. Rozpoczęło się kalendarzowe lato, więc nic dziwnego, że zarówno mieszkańcy jak 
i turyści chętnie uczestniczyli w przedsięwzięciach opisanych w bieżącym numerze – za-
praszamy do przeczytania relacji m.in. ze Zlotu Merc - Integra 2015, Serockich Wianków, 
festynów i wydarzeń związanych z obchodami Dnia Dziecka czy tez lokalnych imprez
w poszczególnych miejscowościach. Przed nami wyczekiwane miesiące wakacyjne. W in-
formatorze zamieszczamy propozycje dla dzieci i młodzieży, oraz osób, które postanowiły 
spędzić ten czas w domu. Oferta jak co roku jest bardzo bogata i wierzymy, że każdy znaj-
dzie dla siebie odpowiednie propozycje.

W bieżącym numerze również aktualne informacje dotyczące m.in. odbioru azbestu, 
wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz kolejnych gminnych inwestycji. 

Zapraszamy na IV edycję warsztatów rzemieślniczych „To Barbarki robota” 12 lipca 
– to wydarzenie jest niepowtarzalną okazją przeniesienia się w czasy średniowiecza, po-
kosztowania ówczesnego jadła i spróbowania swoich sił w uprawianiu rzemiosł przeróż-
nych, także tańca czy żonglerki, o walkach nie wspominając…  szczegóły w numerze

Zapraszamy do lektury.
Redakcja

MUZYKI
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Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11, art. 18 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199  w brzmieniu przed wejściem 
w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmia-
nie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 
871), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 
zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Se-
rocku Nr 453/LV/10 z dnia 24 lutego 2010 r. 

zawiadamiam 
o  ponownym wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Serock 
- część obrębu Dębe  wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 18 
czerwca 2015 r.  do 17 lipca  2015 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Ry-
nek 21  pok. 51 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 14 lipca 2015r. o godz. 1400  w sa-
li konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta 
i Gminy w  Serocku,   Rynek 21.

Wyłożenie ponawia się w zakresie zmian 
dokonanych w projekcie planu w wyniku 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Ma-
zowieckiego nr LEX-I.4131.120.2014.BŁ (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 2014r. poz. 8429). 

Każdy kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może 

„KOLOR I KSZTAŁT”
- WYSTAWA OBRAZÓW 
ANNY KARWOWSKIEJ

Zapraszamy na kolejną wystawę w ratuszu 
miejskim w Serocku. Tym razem prezentuje 
swą twórczość mieszkanka Serocka, Anna 
Karwowska. Wystawę pt. „Kolor i Kształt” 
można oglądać od 15 czerwca.

CENTRUM KULTURY 
I CZYTELNICTWA
W SEROCKU ZAPRASZA 
DO SKŁADANIA OFERT
NA STANOWISKO 
DYRYGENTA CHÓRU

Oferty wraz z dokumentami* należy 
składać mailowo, korespondencyjnie lub 
osobiście w sekretariacie Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35, 
05-140 Serock; w godzinach. 8.00-16.00, Pon.-
-Pt. lub e-mailowo na adres: biuro@kultura.
serock.pl z dopiskiem „CHÓR” w terminie do 
21.08.2015 r.

* Dokumenty: CV, list motywacyjny, do-
kumenty potwierdzające wykształcenie, inne 
dokumenty potwierdzające posiadane kwali-
fikacje i umiejętności, osiągnięcia artystyczne, 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych, świadectwa pracy.

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
05 sierpnia 2015 r.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w spra-
wie oceny oddziaływania na środowisko - 
stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko, należy wnosić na zasadach 
określonych w art. 18 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Burmistrz Miasta i Gminy  Serock    
Sylwester  Sokolnicki

NOWY DZIELNICOWY
ODPOWIEDZIALNY
ZA SOŁECTWA
GMINY SEROCK

Od 1.06.2015 r. pełniącym obowiązki 
dzielnicowego pozamiejskiego gminy Serock 
jest st. sierż. Marcin Matusiak. Nowy dzielni-
cowy odpowiada za sołectwa gminy Serock.

Kontakt: 0-600-997-269

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Serock - część obrębu Dębe
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Mazowieckiego

Inwestycje gminne
Na zewnątrz zrobiło się bardzo gorąco 

i panująca aura dokładnie odzwierciedla at-
mosferę inwestycyjną w Mieście i Gminie Se-
rock. Dzieje się wiele:

W dniu 12.06.2015 r. zostały złożone ofer-
ty na opracowanie dokumentacji projektowej 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej 
w Stasim Lesie oraz w drogach wewnętrznych 
dz. 125/4 i dz. nr ew. 154/2 i 154/7 w Borowej 
Górze w ramach zadania Rozbudowa kana-
lizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las II 
etap. Jesteśmy na etapie oceny ofert.

Tego samego dnia wpłynęło, aż 9 ofert w prze-
targu na budowę parkingu wraz z oświetleniem 
przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu w ramach za-
dania Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu.

W dniu 08.06.2015 został ogłoszony 
przetarg nieograniczony na modernizację 
Przedszkola Miejskiego w Zegrzu. Inwestycja 
obejmować ma swym zakresem budowę kon-
tenerowej  kotłowni gazowej z infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

17.06.2015 r. natomiast zostało ogłoszone 
postępowanie na rozbudowę kanalizacji sani-
tarnej w Dębem ul. Magnolii. Termin składa-
nia ofert wyznaczono na 03.07.2015 r.

W dniu 11.06.2015 r. Wykonawca: firma  
Skanska S.A. podpisała umowę na przebudowę 

nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej 
nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego 
i ul. Konwaliowa wraz z budową kanalizacji 
sanitarnej w ul. Szaniawskiego na kwotę brut-
to 2.023.824,29 zł. Harmonogram realizacji 
zamówienia przewiduje wykonanie całego za-
dania w terminie do 31.07.2016 r. z uwzględ-
nieniem, iż do 30.09.2015 r. musi zakończyć się 
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniaw-
skiego,  zaś do 30.11.2015 r. budowa chodnika 
w ul. Szkolnej, budowa ul. Konwaliowej i ul. 
Dworkowej wraz z budową linii oświetlenia 
drogowego oraz przebudową urządzeń TP.

W ramach funduszy sołeckich realizowa-
ne są następujące przedsięwzięcia: 

25 maja 2015 r. została podpisana umowa 
z Wykonawcą P.P.H.U. LAMPION, ul. Ogrodo-
wa 31, 05-140 Serock na wykonanie pokrycia 
dachowego altany dla mieszkańców sołectwa 
na spotkania sołeckie w miejscowości Stanisła-
wowo na kwotę brutto 7.810,50 zł. Inwestycja 
została już odebrana od Wykonawcy.

Ogrodzenie gminnego placu zabaw w Bo-
rowej Górze wykona PPHU STYL – BUD 
mgr Małgorzata Świeca – Ignatiuk, Kluczyn 
10, 22-235 Hańsk Pierwszy za cenę  24.682,36 
Termin podpisania umowy – 30.06.2015 r. 

Wykonanie ogrodzenia boiska w Sku-
biance powierzono Wykonawcy PHU Budo-

mur Sp. z o.o., 06-100 Pułtusk ,  ul. Ogrodowa 
5 za cenę brutto: 39.886,23 zł. 

Natomiast ogrodzenia boiska wielofunk-
cyjnego w Nowej Wsi wykona firma Usługi 
Remontowo – Budowlane Zbigniew Czaplic-
ki, ul. Daszyńskiego 10 B, 05-250 Radzymin 
za kwotę brutto: 17.220,00 zł. Umowę podpi-
sano 12.06.2015 r.

Wykonawca PPHU „MEVIUS” Mateusz 
Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Pia-
ski doposaży gminny placu zabaw w Kani No-
wej za 2.995,05 zł. i Maryninie za 9.348,00 zł. 
oraz urządzi gminny teren rekreacyjny w Ja-
dwisinie za 14.184,36 zł.

Wykonawca Weran Sp. z o.o., ul. Nowo-
dworska 12/9, 54-433 Wrocław doposaży 
gminny placu zabaw – Dębe za kwotę brutto: 
9.717,00 zł.

Firma P.P.H.U. METAL-Plast  Jacek Przy-
byłowski, ul. Mławska 67, 09-300 Żuromin 
doposaży gminny plac zabaw w Jadwisinie za 
kwotę brutto: 7.440,27 zł.

Natomiast Z.U.H BET-KAM s.c., Tadeusz 
Penkala i Eugeniusz Penkała, 84-240 Reda, ul. 
Spacerowa 1a doposaży gminny plac zabaw 
w Borowej Górze za kwotę brutto: 2.767,50 zł. 
oraz doposaży gminny placu zabaw w Nowej 
Wsi za kwotę brutto: 2.558,40 zł.

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Święto Kwitnącej Jabłoni połączone z symbolicznym 
otwarciem kładki w miejscowości Dębe

7.06.2015 r. odbyło się symboliczne otwar-
cie kładki nad drogą wojewódzką w Dębem. 
Wśród zaproszonych gości, którzy wspól-
nie przecięli symboliczną wstęgę znaleźli się 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki, Zastępca Burmistrza Józef Za-
jąc, ksiądz proboszcz parafii Wola Kiełpińska 
Andrzej Marchlewski. W uroczystości wzięli 
rownież udział radna Rady Miejskiej Jolanta 

Kaczmarska, sołtys Wiesław Winnicki oraz 
mieszkańcy Dębego. Kładka nad drogą wo-
jewódzką połączyła obie strony miejscowości 
i poprawiła komunikację pomiędzy miesz-
kańcami wsi.

Następnie zaproszeni goście, mieszkań-
cy, sadownicy oraz sympatycy sadownictwa 
bawili się podczas Święta Kwitnącej Jabłoni. 
W programie imprezy znalazły się występy 

zespołów z Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku, konkursy dla dzieci, mieszkań-
ców i sadowników, występ zespołu SMS ze 
Skubianki oraz karaoke dla dieci i dorosłych. 
Podczas imprezy można było posilić się przy 
stoiskach gastronomicznych a najmłodsi 
uczestnicy festynu z wielką radością korzy-
stali z licznych atrakcji przygotowanych spe-
cjalnie dla nich.
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Apel Straży Miejskiej w Serocku
do zmotoryzowanych plażowiczów

Witamy Państwa w Serocku życząc mi-
łego pobytu. Zapraszamy do zwiedzania 
i spacerów, do wypoczynku na plaży miej-
skiej w Serocku, gdzie można zażywać kąpieli 
wodnych w Jeziorze Zegrzyńskim i opalać się 
na jego brzegu. Można też z mola przy plaży 
wypłynąć statkiem w rejs.

Aby nic nie zakłócało wypoczynku apelu-

jemy do zmotoryzowanych, aby swoje pojaz-
dy parkowali:

• zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• w sposób, który nie będzie utrudniał 

wjazdu i wyjazdu z posesji  mieszkańcom,
• w sposób nieutrudniający korzystanie 

z pasa drogowego.
Jednocześnie zapraszamy do korzystania 

z dużego parkingu na terenie rynku miejskie-
go, przy szkole na ul. Wolskiego oraz w miej-
scach na terenie miasta, gdzie nie utrudni to 
ruchu pojazdom oraz pieszym. Z najbardziej 
oddalonego parkingu jest tylko do 500 m na 
plażę.

Dziękujemy
Straż Miejska w Serocku

Bezpieczna gmina
W dniach 16 – 23 czerwca 2015 r. Straż 

Miejska wraz z Policją rozdawała odblaski 
oraz opaski odblaskowe uczniom szkół w Se-
rocku, Woli Kiełpińskiej, Jadwisinie. Akcja 
została zorganizowana w celu poprawy bez-
pieczeństwa pieszych poruszających się po 
drodze, a skierowana zostało do dzieci i mło-
dzieży naszej gminy.

Taka akcja zostanie powtórzona we wrze-
śniu 2015 roku.

Jednocześnie od dnia 20 maja 2015 roku 
Straż Miejska w Serocku w ramach patrolu 
terenu gminy poza terenem zabudowanym  
rozdaje bezpłatnie kamizelki odblaskowe  
pieszym i rowerzystom.

Ponadto Straż Miejska w Serocku przy-
pomina, że od dnia 31 sierpnia 2014 r. został 
wprowadzony obowiązek noszenia odblasków 
przez wszystkich pieszych, bez względu na 
wiek poruszających się po drodze po zmierz-
chu poza obszarem zabudowanym. Pieszym, 
którzy nie dostosują się do nakazu, grozi 
grzywna w wysokości do 3 tys. zł. Obowiązek 
ten nie dotyczy pieszych poruszających się po 
drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, 

po chodniku, czy w strefie zamieszkania, 
gdzie cała szerokość drogi jest do dyspozycji 
pieszego, który ma tam pierwszeństwo przed 
pojazdem.

Jazda na rowerze w kamizelce odblasko-
wej w Polsce nie jest nakazana. Obowiązek 
taki istnieje w krajach takich jak Francja czy 
Litwa i dotyczy obszaru poza terenem zabu-
dowanym w porze nocnej. Natomiast, jak 
wynika z badań, rowerzysta po zmroku bez 
kamizelki widoczny jest przez jadącego po-

Akcje serockiej Straży Miejskiej
jazdem z odległości 20-30 metrów, a po zało-
żeniu kamizelki odblaskowej już z około 150 
metrów. 

Akcja będzie realizowana do wyczerpania 
kamizelek, a następnie rozważone zostanie jej 
powtórzenie jesienią 2015 roku.

Pierwsza pomoc
W pierwszym półroczu 2015 roku 

Straż Miejska w Serocku pod hasłem
„I Ty bądź pomocny” organizowała szko-
lenia z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy. Szkolenia odbywały się w grupach 
10 - 12 osobowych w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku, miały charak-
ter teoretyczny oraz praktyczny. Miesz-
kańcy, którzy się zgłosili poznawali istotę 
pomocy pediatrycznej oraz uczestnikom 
wypadków komunikacyjnych. Inicjatywa 
ta spotkała się z dużym zainteresowanie. 
Prowadzącymi byli profesjonalni ratowni-
cy medyczni z firmy NEW AGE MEDICS. 
Dlatego też planowane jest kontynuowanie 
tej koncepcji w celu poprawy świadomości 
społecznej na temat możliwości niesienia 
pomocy.

Straż Miejska w Serocku

Rozpoczął się odbiór eternitu
z terenu Miasta i Gminy Serock

Już po raz ósmy mieszkańcy naszej gmi-
ny mają możliwość bezpłatnego przekazania 
do utylizacji odpadów zawierających azbest, 
pochodzących ze zdemontowanych pokryć 
dachowych. Zadanie pn. „Usuwanie i uniesz-
kodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy 
Serock w 2015 roku” realizowane jest w bie-
żącym roku przy znacznym udziale środków 
pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, który na realizacje zadania 
przeznaczył dotację w kwocie 46.774 zł. Od-

biorem eternitu, zgodnie z umową zawartą 
z gminą zajmuje się Firma Graffiti Zakład 
Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski.

Dotacja oraz wkład własny z budżetu 
gminy w wysokości 8.255 zł pozwoli na od-
biór i przekazanie do utylizacji przeszło 100 
ton eternitu z blisko 60 posesji, położonych 
na terenie mista i gminy Serock. W latach 
2008 – 2014 z terenu gminy, przekazane zo-
stało do unieszkodliwienia już przeszło 700 
ton eternitu.

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie 

złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane 
bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji 
do składania wniosków na 2016 rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na 
stronie internetowej www.serock.pl w zakładce 
dokumenty i wnioski – ochrona środowiska.  

Informacje można uzyskać w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,  
pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

W dniu 18 czerwca 2015 roku odbyło się 
organizowane cyklicznie przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock spotkanie z sołtysami 
sołectw z terenu gminy. 

Pierwsza cześć spotkania poprowadzona 
została przez Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock i miała na celu  przekazanie aktualnych 
informacji dotyczących działalności Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku. Ponieważ spotka-

nie było pierwszym po wyborach do jedno-
stek pomocniczych miasta i gminy Serock na 
lata 2015 – 2019 było również okazją do prze-
kazania gratulacji nowowybranym sołtysom.

W drugiej części spotkania wzięli udział: 
z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Se-
rocku, który przybliżył sołtysom zasady 
wzajemnej współpracy, a także Danuta Osta-
szewska - kierownik oddziału Państwowej 

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Nowym Dworze Mazowieckim, która omó-
wiła w skrócie  stosowanie środków ochrony 
roślin i Małgorzata Zofińska – Dyrektor Pla-
cówki Terenowej KRUS w Nowym Dworze 
Mazowieckim, która przybliżyła sołtysom 
temat zmian w ustawie o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników wprowadzonych w 2015 
roku.

Spotkanie z sołtysami

Rozpoczęła się II kadencja Rady Seniorów
Miasta i Gminy Serock

Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock powołana Zarządzeniem Burmi-
strza Miasta i Gminy Serock Nr 62/B/2015 z dnia 24 marca 2015 roku rozpo-
częła swoją działalność. W dniu 9 czerwca 2015r., w ratuszu odbyło się I po-
siedzenie Rady Seniorów drugiej kadencji, podczas którego Radni – Seniorzy  
odebralizaświadczenia o powołaniuz rąk burmistrza Sylwestra Sokolnickiego.
W czasie tego spotkania Rada ukonstytuowała się wybierając na przewodniczą-
cego – pana Zdzisława Hirsza, na jego zastępcę – panią Małgorzatę Kuźniewicz-
-Czerko, a na sekretarza– pana Stefana Woźniaka.

Skład Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock: 1. Teresa Dąbrowska, 2. Elż-
bieta Dygasiewicz, 3. Zdzisław Hirsz, 4. Halina Kaczyńska, 5. Elżbieta Korec-
-Paczuska, 6. Małgorzata Kuźniewicz-Czerko, 7. Teresa Wierzbicka, 8. Stefan 
Woźniak, 9. Stanisława Wroniak, 10. Bożenna Zalewska
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III Zlot Merc - Integra 2015 na serockim rynku
W sobotę, 20 czerwca na rynek miejski 

w Serocku  wjechało w eleganckiej kolumnie 
kilkadziesiąt mercedesów.  Po raz trzeci go-
ściliśmy  Zlot Merc Integra. Auta ustawiły się 
na rynku, od 15.00 do 17.00 można je było 
oglądać, wsiadać do środka i fotografować. 
Były samochody zabytkowe, te nowsze i ab-
solutne nowości. Patronat nad imprezą objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock. Uczestni-
ków rajdu powitał Zastępca Burmistrza Mia-
sta i Gminy Serock Józef Zając.

Wśród uczestników zlotu wymienić należy 
przede wszystkim miłośników marki mercedes 
oraz kluby: S – klasa polska, łódzki i radomski.

Gościliśmy również firmy, które ufundo-
wały nagrody w konkursach mercedesowych, 
towarzyszących wydarzeniu: G`zox  - kosme-
tyki samochodowe oraz BenzFamily- gadżety 
ubraniowe. Firma Auto Idea Łomianki zapre-
zentowała  absolutnie nowy model mercedesa, 
który można było oglądać przed budynkiem 
ratusza. Firma Classic Parts Staniszewski po-

kazała natomiast samochody stare, zabytkowe 
– które błyszczały i prezentowały się równie 
wspaniale jak najnowsze modele.

Mercedesowe święto w Serocku przycią-
gnęło wielu miłośników pięknych samocho-
dów, mieszkańców i turystów. Należy dodać, 
że zlot każdego roku obejmuje coraz większą 
liczbę uczestników.

O 17.00 mercedesy opuściły serocki ry-
nek, nagle zrobiło się cicho i pusto… jednak 
żegnamy się z nimi tylko na rok.

Po raz pierwszy od kilku lat Rada Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Koper-
nika w Serocku, przy współudziale Dyrekcji 
i Grona Pedagogicznego, podjęła się organi-
zacji festynu „Dnia Rodziny”, który odbył się 
13 czerwca 2015 r. I mimo, że trzynasty to dla 
niektórych „pechowa data” – pogoda dopisa-
ła, a festyn był wielką atrakcją – bawiliśmy się 
świetnie.

Zaszczycili nas swoją obecnością Sylwester 
Sokolnicki Burmistrz Miasta i Gminy Serock, 
Józef Zając Zastępca Burmistrza, Ks. prałat 
dr Jan Kasiński proboszcz parafii pw. św. Anny 
w Serocku, Ks. Paweł Kułakowski wikariusz 
parafii oraz Alicja Melion dyrektor Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

Wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy występy 
dzieci z poszczególnych klas oraz pokazy 
grup tanecznych,  wokalnych, teatralnych 
i muzycznych. Odbyły się zawody i zabawy 
sportowe oraz konkurs kulinarny, w którym 
rywalizowali ze sobą uczniowie i rodzice. 
Przeprowadziliśmy licytacje z atrakcyjnymi 
nagrodami.

W naszych działaniach wsparli nas: 
Urząd Miasta i Gminy Serock, Hotel NAR-
VIL Conference&Spa w Serocku, Hotel 
Windsor w Jachrance, Hotel Pan Tadeusz 
w Serocku, Komenda Powiatowa Policji 
z Legionowa, Komenda Miejska Policji 
z Serocka, Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki w Zegrzu, 2 Pułk Inżynie-

„Dzień Rodziny”
w Szkole Podstawowej w Serocku

ryjny z Inowrocławia, Ochotnicza Straż 
Pożarna z Serocka, Drogowe Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe – Warszawa, Cen-
trum Medyczne Goldenmed z Serocka, 
Klub Piłki Ręcznej Borodino z Legionowa, 
Grupa fotograficzna Migawki z Legionowa, 
Fundacja Tato.Net, Firma MESSER Polska, 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Seroc-
ku, Dom Handlowy u Włada, Samorządowe 
Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Se-
rocku, Firma Mary Kay Polska, „Agmar” 
Doradztwo WPR Małgorzata Jaworska Du-
szyk z Warszawy,  Bonus Tadeusz Bońkow-

ski i Bońkowski Consulting z Serocka oraz 
Pan Kamil Stopikowski – przedsiębiorca.

Patronat medialny objęli: Informator 
Gminy Serock, Mazowieckie To i Owo, Gaze-
ta Powiatowa, Radio dla Ciebie.

Dla naszych milusińskich przygotowali-
śmy wiele atrakcji. Dmuchany zamek i zjeż-
dżalnię, malowanie buziek, kolorowe balony 
z helem. Przy współudziale rodziców powstał 
kącik naukowo-techniczny, w którym dzieci 
mogły wziąć udział w doświadczeniach fi-
zyczno-chemicznych oraz warsztatach tech-
nicznych.    

Rada Rodziców pragnie serdecznie po-
dziękować Sponsorom i Firmom współorga-
nizującym „Dzień Rodziny” za wkład w orga-
nizację tego przedsięwzięcia.

Szczególnie ciepłe słowa i podziękowanie 
kierujemy do Rodziców za wsparcie, życz-
liwość, zrozumienie i pomoc. Pragniemy, 
aby to czerwcowe święto na stałe wpisało się 
w życie społeczności szkolnej Szkoły Podsta-
wowej im. M. Kopernika w Serocku.

Katarzyna Zysk – przewodnicząca RR
Marcin Wójcik – skarbnik RR,
koordynator „Dnia Rodziny”
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W sobotę 20.06.2015 r. od godziny 9.00 
na plaży miejskiej w Serocku rozgrywane 
były turnieje, gry i zabawy sportowo-rekre-
acyjne organizowane przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Serocku. Tradycyjnie od wielu 
lat na rozpoczęcie lata w Serocku organizo-
wana jest impreza plenerowa „Wianki”, która 
obejmuje część sportową i kulturalną. OSiR 
dba o odpowiednią dawkę aktywności rucho-
wej dostarczanej mieszkańcom naszej gminy. 
Mimo kiepskiej pogody, w sobotę nie zabra-
kło amatorów sportu i rekreacji. 

Najlepsze drużyny otrzymały od organi-
zatora dyplomy, upominki i słodkości. Ko-
lejny turniej Letniej Ligi Siatkówki Plażowej 
odbędzie się w sobotę 11.07.2015 r. od godz. 
10.00 na plaży miejskiej w Serocku.

Z okazji Wianków odbyły się także 
młodzieżowe rozgrywki Streetbasket. Ry-
walizowały dwie drużyny chłopców z sekcji 
koszykówki z Serocka. Drużyna „My little 
pony” okazała się zdecydowanie lepsza od 
drużyny „Ognista piłka”, wygrywając wy-
nikiem 32:16. Młodzi koszykarze zostali 

„WIANKI” na sportowo 

20 czerwca na plaży w Serocku odbyła się 
impreza plenerowa pn.  „WIANKI”.

Część artystyczną rozpoczęliśmy od 
przedstawienia dla dzieci „Baśnie braci 
Grimm” w wykonaniu Teatru na Wagance. 
Bardzo oryginalne widowisko, oparte na mo-
tywach klasycznych baśni braci Grimm m.in. 
„O wilku i siedmiu koźlętach” i „Czerwonym 
Kapturku”, utrzymane w konwencji zabawy 
w teatr, zachwyciło młodych widzów.

Imprezę uświetnił Warszawski Kataryniarz 
z papugą. Uczestnicy imprezy mogli posłuchać 
charakterystycznych melodii płynących z ka-
tarynki, porozmawiać z kataryniarzem oraz 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

W dalszej części programu odbyły się pre-
zentacje dzieci z Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Serocku: dziecięcej grupy wokalnej 
oraz zespołu Kantyczki, zespołu tanecznego 
Mała Alexia, Grupy Tańca Towarzyskiego,  
zespoły tanecznego Alexia, Joanny Gorczyń-
skiej i Łukasz Dziaduszka z zespołu wokalne-
go In Canto.

Następnie ogłoszono wyniki konkursu 
plastycznego pt. „Ekologiczny Wianek Nocy 
Świętojańskiej”. Spośród zgłoszonych wian-
ków jury wybrało te najładniejsze. Na zwy-
cięzców czekały dyplomy i nagrody.

Kiedy już wianki popłynęły nurtem 
Narwi przyszedł czas na koncert zespołu 

Żywiołak, jednej z czołowych grup folko-
wych znanych w Polsce i zagranicą. Grupę 
tworzą dwie wokalistki i trzech muzyków. 
Ich repertuar zawiera piosenki głównie 
polskie, ale jak mówią sami wykonaw-
cy; inspiracją jest cała słowiańszczyzna. 
W kręgu tematycznym utworów znajdują 
się prastare obyczaje ludowe jak np. Noc 
Kupały, wątki baśniowe, ale także miło-

„WIANKI” na serockiej plaży

sne. Muzycy przyznają się do fascynacji 
demonologią i kulturą słowiańską. Już 
samą nazwą zespołu artyści wzbudzają 
ciekawość. Żywiołak bowiem to według 
ludowych podań istota magiczna o nie-
znanym kształcie. I taka niezwykła jest ich 
muzyka. Pełna energii grupa stworzyła na 
scenie prawdziwe widowisko w klimacie 
łączącym brzmienia gitary i perkusji z lirą 
korbową. Świetna muzyka, która poruszy-
ła publiczność do tańca i do śpiewu.

Muzyczny przedsmak lata czyli koncert 
zespołu DjSarin&Junior. Utwory muzyczne 
duetu emanowały słoneczną energią i gorą-
cymi rytmami. Mieszanka Reggaeton, Me-
rengue, Mambo, Kuduro, oraz innych tanecz-
nych brzmień latino doskonale wprowadziła 
publiczność w wakacyjny nastrój. Szczególnie 
damska część publiczności żywiołowo reago-
wała na każdy kolejny kawałek nie szczędząc 
pisków i głośnych oklasków.

Program z wdziękiem i uśmiechem pro-
wadziła aktorka Lidia Sycz.

Podczas imprezy odbył się pokaz sztucz-
nych ogni puszczanych z barki, który upięk-
szył serocką imprezę. Tradycyjnie „Wianki” 
zakończyła dyskoteka.

Bardzo dziękujemy naszemu sponsorowi 
„Kuchni Polskiej”, ul. Pułtuska 25 - „Prze-
pyszne obiady u Pani Basi”.

Największym zainteresowaniem cieszyła 
się rozgrywana cyklicznie Letnia Liga Siat-
kówki Plażowej. W sobotę wystartowało 6 
drużyn, podzielonych na 2 grupy po 3 zespo-
ły. Dwie najlepsze drużyny utworzyły pary 
półfinałowe, a następnie grano o miejsca 5, 3 
i 1. Po zaciętych spotkaniach końcowa klasy-
fikacja I turnieju LLSP przedstawia się nastę-
pująco (w nawiasie punkty zdobyte do klasy-
fikacji generalnej):

I miejsce – Żerański/Wiedeński (10 pkt.)
II miejsce – Belzebub Magic (8 pkt.)
III miejsce – Przygoda/Jadacki (6 pkt.)
IV miejsce – Prawa bez lewej (5 pkt.)
V miejsce – Piersa/Liszewska (4 pkt.)
VI miejsce – OSiR Serock (3 pkt.).

nagrodzeni statuetkami, upominkami i sło-
dyczami.

Nowością podczas sobotniej imprezy był 
turniej Beachkorfball. Koedukacyjna dys-
cyplina sportu sprawiła uczestnikom wiele 
radości i satysfakcji. Rywalizowały 3 druży-
ny i po rozegraniu meczów systemem każdy 
z każdym wyłoniono zwycięzcę. Klasyfikacja 
drużyn Beachkorfballu: 1. miejsce – Belzebub 
Magic, 2. miejsce – OSiR Serock, 3. miejsce 
– Real Madryt. Zawodnicy otrzymali meda-
le, dyplomy i słodycze oraz zaproszenie do 
wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju 
Beachkorballu w dniu 04.07.2015 r.

OSiR zorganizował także gry i zaba-
wy sportowe dla dzieci i młodzieży w for-

mie konkurencji sprawnościowych – Funny 
Olympic Games. Uczestnicy musieli wyka-
zać się sprawnością w różnych dyscyplinach 
sportowych, od gimnastyki po gry drużyno-
we. Funny Olympic Games ukończyło 6 za-
wodników: 1. Piotr Romanik, 2. Michał Fryś, 
3. Kuba Nalazek, 4. Maciek Pruss, 5. Hubert 
Oktaba, 6. Sebastian Różycki. Każdy zawod-
nik otrzymał słodycze i upominki, a najlepsi 
także dyplomy i medale. 

W trakcie imprezy miłośnicy militariów 
z grupy ASG zaprezentowali pokaz odbicia za-

kładnika. Profesjonalne stroje i pełne oprzyrzą-
dowanie zrobiło nie lada wrażenie na widowni.

Na plaży miejskiej wystawione był
także dwa stoiska naszych partnerów. Bank 
Citi Handlowy informował o swoich pro-
duktach. Warto dodać, że Citi Handlowy był 
sponsorem nagród i upominków dla uczest-
ników turniejów sportowych. W drugim sto-
isku piękne dziewczęta z grupy Cheerleaders 
Bell Arto zachęcały do wspólnej zabawy, ma-
lowały buzie dzieciom i organizowały kon-
kursy. Wkrótce planowane jest utworzenie 
przez OSiR grupy cheerleaderek.

Wianki na sportowo zakończyły się około 
godziny 15.00, ostatnim meczem w Letniej 
Lidze Siatkówki Plażowej
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SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 48 -ZEGRZYNEK

Zegrzynek - przekształcenie osady fabrycznej w letnisko
Zegrzynek to miejscowość przez dziesiątki lat utożsamiana z osadą fabryczną, powstałą wokół jednego z największych 
i najnowocześniejszych młynów w Królestwie Polskim. Wybudowała go w 1860 r. spółka kierowana przez Aleksandra Łapińskiego, 
planująca w przyszłości - obok młyna parowego, produkującego mąkę, kaszę i otręby - wystawienie także piekarni, olejarni, 
tartaku z heblarni oraz tokarnią. Wprawdzie nowe zakłady nie powstały, ale i tak młyn był największym zakładem przemysłowym 
w ówczesnym powiecie pułtuskim, przerabiającym 80 tys. korcy zboża rocznie, i zatrudniającym 50 stałych robotników oraz ponad 
50 dochodzących w sezonie.
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Charakter osady zmienił się zasadniczo po wielkim 
pożarze, który miał miejsce w 1901 r. Dokładnej daty tego 
strasznego wydarzenia bliżej nie określano, albo  podawano 
nieprecyzyjne dane, jak np. A.A. Kurtyczowie w książce „Ze-
grze-Wola Kiełpińska. Dzieje parafii i okolic”, którzy napisali, 
że miało ono miejsce między 7 kwietnia, a 15 czerwca 1901 r.

Odnalezione przekazy źródłowe informują, że pożar 
miał miejsce 2 maja, a jego przyczyną była iskra w żubrowni-
ku młyna, od której zapaliły się, wypełniające pomieszczenie, 
kurz i pył. Młyn spłonął doszczętnie, w tym także 4 piętrowy 
spichrz, którego rysunek, niedawno odnaleziony, publikuję 
obok. Spłonął też dom mieszkalny oficjalistów fabrycznych 
oraz 5000 korców pszenicy dowiezionych do magazynów. 
Młyn był ubezpieczony na 40 tys. rubli, spichrz na 70 tys. 
rubli, ale przyczyną braku decyzji o jego odbudowaniu nie 
były względy finansowe. Teren Zegrzynka znalazł się bowiem 
w esplanadzie fortyfikacji zegrzyńskiej i władze wojskowe nie 
zgadzały się na budowanie wysokich obiektów.

Zygmunt Szaniawski postanowił więc swój Zegrzynek 
przekształcić w letnisko. Wiosną 1902 r. pojawiły się w War-
szawie pierwsze drukowane prospekty reklamujące letnisko 
i pensjonat, wyłożone w zaprzyjaźnionych księgarniach, 
aptekach i sklepach. Sezon zaczynał się 15 maja. Można było 

Dom nauczyciela w sąsiedztwie krzyża

wynająć domek lub mieszkanie. Wynajęcie dwupokojowego 
mieszkania z kuchnią na cale lato kosztowało 100 rubli.  Ci, 
którzy nie korzystali z kuchni mogli się stołować w pensjona-
cie płacąc 1,80 rubla dziennie. Szaniawski udostępniał salę na 

zabawy, a dzięki posiadanemu fortepianowi organizowano 
tu koncerty i przedstawienia. Przykładowo w sierpniu 1913 
r. bawiąca tam młodzież zagrała komedię Chylińskiego „Roz-
trzepana Kaziunia”. Po przedstawieniu nastąpiły solowe po-

Ruiny młyna na pocztówce wysłanej
 w 1910 r. z Serocka do Londynu

pisy na fortepianie i skrzypcach oraz monologi  i gwizdy przy 
akompaniamencie fortepianu. Wieczór zakończyła zabawa 
taneczna. Niektóre imprezy miały charakter patriotyczny, np. 
kolejne rocznice uchwalenia konstytucji 3 Maja, a szczególna 
oprawę miały uroczystości 600 rocznicy bitwy pod Grunwal-
dem, zorganizowane nie tylko dla letników i przyjaciół, ale 
też licznych mieszkańców Serocka i sąsiednich wsi. Przy tej 
okazji przypomniano, że w pobliżu Serocka przeprawiały się 
oddziały litewskie księcia Witolda zmierzające w kierunku 
Czerwińska, gdzie miały połączyć się z wojskami króla Wła-
dysława Jagiełły.

Swoją ofertę turystyczną  Szaniawski przedstawiał  na 
wystawie przyrodniczej i miast ogrodów w 1910 r. oraz na 
wystawie sportowo-przemysłowej w parku Agrykola w 1912 
r. uzyskując na nich wyróżnienia. Letnisko do wybuchu I wojny 
światowej cieszyło się dużą popularnością, chociaż narzekano 
na kiepską komunikację z Warszawą. Rozwiązaniem tego 
problemu miało być wydłużenie linii kolejowej z Radzymina 
do Serocka, z przeprawą w Zegrzynku.

Zanim Andrzej Wajdaw 1959 r.wykorzystał Zegrzynek 
przy kręceniu filmu „Lotna”,to  już przed II wojną światową 
ten urokliwy zakątek wykorzystywali filmowcy. W 1933 r. 

spichrz w Zegrzynku Zaświadczenie o spaleniu młyna

Zegrzynek młyn

Projekt wydłużenia lini kolejowej
z Radzymina do Zegrzynka

Michał Waszczyński nakręcił tu film „Zabawka”, według sce-
nariusza Konrada Toma i Andrzeja Łomakowskiego, w którym 
tytułową rolę Lulu zagrała Alma Kar, a wśród głównych wy-
konawców byli m.in. bardzo wówczas popularni  Eugeniusz 
Bodo i Zula Pogorzelska.

Podawana, w tym i przeze mnie, data uruchomienia 
obiektu PTTK, też wymaga sprostowania. Okazuje się, że na-
stąpiło to wcześniej niż myślano. Obiekt zaczął działać już pod 
koniec lipca 1955 r. Wiemy o tym z wrześniowego numeru 
„Stolicy” , w którym ukazał się fotoreportaż z Zegrzynka, au-
torstwa znanego fotografika TeodoraHermańczyka.

Przy okazji warto podać nazwiska architektów, którzy 
zaprojektowali ten obiekt, starając się by zarówno bryła  jak 
i użyte materiały harmonijnie komponowały się z nadnar-
wiańskimi krajobrazem. Byli nimi panowie Wojciech Onitsch, 
Marian Sulikowski i Andrzej Uniejewski.

Sławomir Jakubczak
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Na święto w Skubiance przybyli zapro-
szeni goście, wśród nich: Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock, ks. Mieczysław Zdanowski, 
radni, sołtysi.

Festyn rozpoczął się przywitaniem gości 
przez sołtysa Skubianki oraz symbolicznym 
przecięciem wstęgi z okazji oddania do użyt-
ku nowej drogi.

Podczas turnieju piłkarskiego na boisku 
walczyło 5 drużyn, a pod namiotami odby-

wał się turniej w ping ponga. Atrakcjami dla 
najmłodszych było wesołe miasteczko, prze-
jażdżki samochodami z czasów PRL oraz ar-
tysta cyrkowy z pieskiem.

Bardzo dużym powodzeniem cieszyły 
się konkursy - jeden w jedzeniu pierogów 
(przygotowanych przez zakład garmażeryjny 
z Jachranki), a drugi w piciu piwa. Zawodni-
cy byli mocno dopingowani przez mieszkań-
ców.

O wyżywienie zadbało Koło Gospodyń 
w Skubiance. Była grochówka, placki ziem-
niaczane oraz pyszne ciasta przygotowane we 
współpracy z koleżankami z Koła Gospodyń 
w Dosinie, na czele z przewodniczącą Koła - 
Iwoną Garbulińską.

Podczas festynu przygrywał zespół Local 
Blues Band z Serocka.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i przy-
bycie - zapraszamy na przyszły rok!

6. Festyn w Skubiance

Malowanie twarzy, mini wesołe mia-
steczko, pokazy strażaków – to tylko niektóre  
z wielu atrakcji, jakie czekały na uczestników 
Festynu Rodzinnego, który odbył się w sobo-
tę, 13 czerwca na terenie szkolnym w Woli 
Kiełpińskiej. 

W jego organizację z zaangażowaniem 
włączyła się społeczność Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego oraz parafii w Woli Kiełpiń-
skiej przy wsparciu Stowarzyszenia Miłośni-
ków Skubianki oraz świetlic: środowiskowej 
i parafialnej. 

Imprezę zainaugurowano  symbolicznym 
otwarciem nowego placu zabaw na terenie 
ZSP, dokonanym przez pana Burmistrza Syl-
westra Sokolnickiego, panią dyrektor Małgo-
rzatę Kolon i księdza proboszcza Andrzeja 
Marchlewskiego. 

Zarówno dla najmłodszych uczestników 
jak i tych troszkę starszych, organizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji. 

Można było aktywnie uczestniczyć 
w pokazach Grupy Historyczno - Edu-
kacyjnej „Szare Szeregi”, wziąć udział 
w różnorodnych konkurencjach rekre-
acyjno - sportowych, odwiedzić mini we-
sołe miasteczko, pomalować sobie twarz, 
odwiedzić stoiska parafialnego Centrum 
ŚDM Kraków 2016, Szkolnej Grupy Wo-
lontariatu czy Szkoły Językowej, by zrobić 
okazjonalne zakupy, wziąć udział w loterii 
czy quizie.

W trakcie festynu uczestnicy za każdego 
rodzaju aktywność, np: udział w konkursie, 
występ na scenie, itp uzyskiwali potwierdze-
nie udziału w postaci pieczątek na Karcie 
Uczestnika. Karta ta upoważniała do odbioru 
nagród w stoisku zwanym Festynowym Seza-
mem.

Festyn Rodzinny w Woli Kiełpińskiej Zabawa była przednia, pogoda upalna, 
a wszystkim dopisywały świetne humory. 
Oczywiście nikt z imprezy nie mógł wyjść 
głodny. Pyszne piknikowe i regionalne  
dania oraz ciasta serwowały stoiska Kół 
Gospodyń z Dosina, Borowej Góry i Sku-
bianki oraz stoisko szkolne. Czas szybko 
mijał. Nikt nie mógł narzekać na brak 
atrakcji i nudę, gdyż emocji dostarczały 
przygotowane przez organizatorów nie-
spodzianki takie, jak losowania nagród 
specjalnych czyli tabletów, czy różnego 
rodzaju sprzętu gospodarstwa domowe-
go - ufundowanych przez sponsorów,
a także wizyta wyjątkowego gościa festy-
nu - Michała Malinowskiego - absolwenta 

naszego gimnazjum, zdobywającego co-
raz większą popularność aktora młodego 
pokolenia, znanego szerszej publiczności 
m.in. z seriali „Wszytko przed nami” czy 
„Na Wspólnej”...

W trakcie całego festynu na scenie trwa-
ły prezentacje wokalne, teatralne i taneczne 
dzieci i młodzieży. Mogliśmy podziwiać 
m.in. przedszkolaki oraz chór z ZSP w Wo-
li Kiełpińskiej, zespół „Wiolinki” ze Szkoły 
Podstawowej z Jadwisina czy też fantastycz-
ny SMS. 

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do orga-
nizacji festynu. 

Organizatorzy
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XIV spotkanie EKOLANDII

21 maja 2015 r. odbyło się XIV spotkanie 
w EKOLANDII. W tym roku organizatorem 
była Szkoła Podstawowa w Jadwisinie.

Uczniowie klas trzecich szkół podstawo-
wych z terenu Miasta i Gminy Serock mieli 
możliwość zdobywania wiedzy przyrodniczej  
w Kampinowskim Parku Narodowym. 40 oso-
bowa grupa wraz z opiekunami, wędrowali tro-
pami zwierząt  przez KPN. Uczyli się rozpozna-
wać  charakterystyczne  rosnące tam rośliny. 

W siedzibie KPN w Izabelinie, zwiedzi-
li również wystawy zwierząt i ich naturalne 
środowiska.  

Lekcja przyrody na łonie natury, to nieza-
stąpiona forma edukacji ekologicznej i przy-
rodniczej dla młodego pokolenia, a spotkania 
w Ekolandii to także integracja uczniów z te-
renu naszej gminy.

Uczestnicy bardzo dziękują Panu Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Serock oraz Referato-

wi Ochrony Środowiska za  pomoc w organi-
zacji imprezy ekologicznej.

Opiekunami grup byli: 
- Szkoła Podstawowa w Serocku Zofia 

Domańska; - Szkoła Podstawowa w Zegrzu 
Elżbieta Lipowska; - Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Woli Kiełpińskiej Anna Maciejak; 
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie Irena Za-
lewska

 W dniach od  1 czerwca do 7 czerw-
ca 2015 roku grupa uczniów z naszej gminy 
wraz z opiekunami przebywała na Litwie 
w Ignalinie. 

Przywitała nas piękna, słoneczna pogoda 
i bardzo gościnni Litwini. 

Podczas naszego tygodniowego pobytu 
zwiedziliśmy bardzo wiele ciekawych miejsc. 
Najciekawszym z zabytków był zamek w Tro-
kach i Kościół św. Piotra i Pawła w Wilnie. 
W stolicy Litwy zobaczyliśmy także Bramę 
Ostrobramską oraz przepiękny cmentarz na 
Rossie, na którym znajduje się grób Marii 

z Bielewiczów Piłsudskiej i spoczywa serce 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Nasza uwagę 
zwrócił wodny młyn w Ginuciai, który mo-
gliśmy zwiedzić od środka i posłuchać zwią-
zanych z nim legend. Uczestniczyliśmy także 
w mszy św. w ignalińskim kościele Świętej 
Marii.  Spotkaliśmy się także z Merem miasta. 
Tam dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek 
o mieście, poznaliśmy legendę o Ignasiu i Li-
nie. Wolny czas spędziliśmy na pobliskiej pla-

ży. Na zakończenie upiekliśmy własnego sę-
kacza, a ostatniego wieczoru odbył się piknik, 
na którym wszyscy świetnie się bawili tańcząc 
i śpiewają polskie piosenki wraz z ,,Zespołem 
Pana Krzysia”. 

Trudno nam było pożegnać się z tak pięk-
ną, tonącą w zieleni okolicą oraz  życzliwymi 
i troskliwymi ludźmi. Pobyt w Ignalinie przy-
niósł nam wiele radości i uśmiechu. 

Jolanta Tomczak 

Wizyta w Ignalinie na Litwie

W dniu 20 czerwca stowarzyszenie „Nasza Borówka” zorganizowała powitanie lata na placu zabaw w Borowej Górze. Główną atrakcją był  
pan Dynia z Dyniolandu w Wieliszewie, który przywiózł dla dzieci wiele atrakcji. Zabawy i konkursy dla dzieci prowadziła pani Ewa Lisowska 
ze Szkoły w Zegrzu. Były kiełbaski  z grilla, dużo słodkości oraz wesoła muzyka. Duża grupa dzieci bawiła się wesoło w sobotnie popołudnie. 
Zapraszamy na następne spotkania.                    Stowarzyszenie „Nasza Borówka”

 Konkurs Ortograficzny „Ortomix”
Tegorocznym organizatorem  gminnego 

konkursu „Ortomix”, była szkoła im. Jerzego 
Szaniawskiego w Jadwisinie.

Jak co roku 5 – osobowe reprezentacje 
uczniów klas  trzecich szkół podstawowych  
z Gminy Serock wzięły udział w konkursie 
ortograficznym.

Spotkanie przebiegło w miłej, koleżeń-
skiej atmosferze.

Zadania postawione przed uczniami oka-
zały się nie takie trudne.

Dzieci dobrze znają zasady ortograficzne.

Konkurs urozmaicił występ uczniów z kl. 
II b szkoły w Jadwisinie, którzy pod okiem  
wychowawczyni  Anny Błaszczyk zaprezen-
towali scenkę „ Śmieszna ortografia”.

Zmagania zespołów odbyły się pod czuj-
nym okiem  jury:

1. Irena Zalewska – przewodnicząca - SP 
Jadwisin

2. Zofia Domańska – SP Serock
3. Elżbieta Lipowska – SP Zegrze
4. Anna Maciejak   – Zespół Szkolno- 

Przedszkolny Wola Kiełpińska

5. Monika Gnatowska – SP Jadwisin
  Wyniki  współzawodnictwa:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Jadwisi-

nie -  47,5 pkt.           
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Seroc-

ku – 47 pkt.
III miejsce  - Szkoła Podstawowa w  Ze-

grzu  -  46 pkt.
IV miejsce – Zespół Szkolno- Przedszkol-

ny z  Woli Kiełpińskiej - 40 pkt.
W imieniu organizatorów

Irena Zalewska

Powitanie lata
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03 czerwca 2015 r. odbyło się oficjalne 
otwarcie nowej siedziby Biblioteki w Seroc-
ku. W uroczystym otwarciu udział wzięli m. 
in. Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwe-
ster Sokolnicki, Zastępca Burmistrza Józef 
Zając, Przewodniczący Rady Miejskiej Artur 
Borkowski, Przewodniczący Komisji Kultury, 
Oświaty i Sportu Mariusz Rosiński, a także 
radni, kierownicy jednostek organizacyjnych, 
bibliotekarze oraz dyrektorzy szkół z terenu 
Miasta i Gminy Serock. W trakcie uroczy-
stości, po przywitaniu gości przez Dyrektora 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 

Tomasza Gęsikowskiego i okolicznościowym 
przemówieniu Burmistrza Sylwestra Sokol-
nickiego, nastąpiło uroczyste przecięcie wstę-
gi. Na ręce Dyrektora zostały złożone pre-
zenty  m.in. obraz oraz liczne książki, o które 
poszerzy się  księgozbiór. Następnie wszyscy 
zgromadzeni mogli podziwiać pomieszcze-
nia oraz zbiór książek nowej biblioteki. Przy 
słodkim poczęstunku goście  rozmawiali  na 
temat biblioteki, ciekawych pozycji książko-
wych, niektórzy wspominali swoją pierwszą 
w życiu wizytę w bibliotece oraz pierwszą 
przygodę z książką.

W dotychczas wykorzystywanych, cia-
snych pomieszczeniach z trudem zgroma-
dzonych było ok. 17 tys. książek. Nowa sie-
dziba daje nowe możliwości – nie tylko więcej 
miejsca na księgozbiór, ale również miejsce 
na nowe stanowiska komputerowe,  spotka-
nia autorskie, bajkowo – kolorowe miejsce dla 
dzieci oraz na czytelnię.

Nowy budynek, mieszczący się przy ul. 
Kościuszki 15, jest nowoczesny, przestronny 
i funkcjonalny. 

Centrum Kultury
 i Czytelnictwa w Serocku

Otwarcie nowej siedziby Biblioteki w Serocku

Spektakl teatralny dla dzieci
pt. „Korsarz”w ramach wieczoru w teatrze

W piątek 29 maja na scenę sali wido-
wiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku  przycumował piracki statek Te-
atru Wariacja z Warszawy. Wraz z bohatera-
mi Gwendoliną i Gordonem wyruszyliśmy
w  podróż pełną przygód oraz wspólnej za-
bawy. Pewnego dnia bohaterowie znaleźli na 
brzegu butelkę z mapą skarbów legendarne-
go Korteza. Jeden z piratów, uciekł ze stat-

ku i spotkał na swojej drodze legendarnego 
Krakena, który stał się jego przyjacielem. Po 
walce, Gordon zabrał podstępnie Gwendoli-
nie mapę skarbów i ich wspólną niegdyś łódź. 
Gwendolinda nie poddała się i dotarła pierw-
sza na Isla de Kataros, aby razem z dziećmi  
odszukać drogę do skarbu. Nasi bohaterowie 
byli sympatyczni i bardzo zabawni, a ich kłót-
nie i sprzeczki, w efekcie, skończyły się bra-

terskim podziałem znalezionego skarbu. Do-
skonale bawili całą publiczność, która brała 
czynny udział w przedstawieniu. Po niezwy-
kłej podróży pełnej humoru, szanti świetnej 
zabawy oraz po pokonaniu olbrzymiej fali, 
wszyscy otrzymali tytuł majtków czyli naj-
młodszych marynarzy.

Centrum Kultury
 i Czytelnictwa w Serocku

W dn. 07 czerwca na deskach sceny sali 
widowiskowej Centrum Kultury i Czytel-
nictwa wystąpili młodzi artyści. Byli to m.in. 
laureaci oraz osoby wyróżnione podczas 
PATS Miasta i Gminy Serock. Impreza odby-
ła się w rodzinnym gronie. Dla najbliższych 
wystąpili soliści oraz zespoły z CKiCz w Se-
rocku - Łukasz Dziaduszek, Joanna Gorczyń-
ska z grupy wokalnej In Canto - podopieczni 
Mai Radomskiej, Dziecięcy Zespół Wokalny 
przygotowany przez Monikę Misiurę, Zespół 
taneczny przygotowany pod okiem Zuzanny 
Żółtowskiej, oraz zespół przygotowany przez 
Aleksandrę Marek. Mieliśmy okazję obejrzeć 

dwa spektakle teatralne „Pchła szachrajka” 
w wykonaniu Dziecięcej Grupy Teatralnej 
w reżyserii Anny Kutkowskiej; „Żegnaj zimo, 
witaj wiosno” w wykonaniu Przedszkolaków 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli 
Kiełpińskiej w reżyserii Anety Zajączkowskiej 
i Moniki Dziełak. Na uczestników imprezy 
czekały dwie niespodzianki m.in. występ uta-
lentowanego cyrkowca Macieja Borzy, które-
mu partnerował piesek o imieniu „Czesio”. Był 
to bogaty program w którym znalazły się także 
trudne akrobacje na monocyklu. Widać było, 
że pan Maciej jest w swoim żywiole, podobnie 
jak nieoceniony prowadzący Stanisław Bana-

siuk, który żywiołowo i z wdziękiem popro-
wadził całe spotkanie. Drugą niespodzianką  
było losowanie upominków z okazji Dnia Ro-
dziny. Każda rodzina miała szansę wylosować 
upominek w postaci paczki pełnej słodyczy 
oraz jedną z dwóch nagród głównych (sprzęt 
AGD). Na zakończenie imprezy wszystkie gru-
py oraz instruktorzy otrzymali gromkie brawa 
oraz słodki cukierkowy poczęstunek.

Impreza została zorganizowana przez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Ośro-
dek Pomocy Społecznej.

Centrum Kultury
 i Czytelnictwa w Serocku

Na deskach Centrum Kultury i Czytelnictwa

I Ogólnopolska Noc Bibliotek
W sobotę 30 maja 2015 roku od godziny 

18. w bibliotekach w całej Polsce rozpoczęła się 
pierwsza edycja wieczorno-nocnej akcji, zaini-
cjowanej przez Bibliotekę Narodową, pod na-
zwą: Noc Bibliotek. Ma ona na celu promocję 
czytelnictwa i biblioteki jako miejsca, w którym 
warto bywać, gdzie może być inaczej, niż zwykle 
i gdzie nie musi być nudno. W Bibliotece w Se-
rocku na ten sobotni wieczór przygotowano 
atrakcje zarówno dla ducha  jak i dla ciała. Licz-
nie zgromadzone dzieci pogawędziły z aktorem 
Pascalem Kaczorowskim, który czytał również 
ich ulubione bajki. Następnie pojawił się Łukasz 
Ciepłowski, projektant szaty graficznej książek 
podróżniczych i obieżyświat z zamiłowania, 
prezentując na slajdach ciekawe relacje ze  swo-
ich wojaży, odbywanych wspólnie z kilkuletni-
mi synami. W przerwach uczestnicy programu 
chętnie korzystali z zaoferowanego im poczę-
stunku. Całe spotkanie przebiegło w bardzo mi-
łej i sympatycznej atmosferze.

Centrum Kultury
 i Czytelnictwa w Serocku
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Od 27 czerwca 2015 r. rozpoczynają się 
ferie letnie, potocznie zwane wakacjami, które 
będą trwały do 31.08.2015 r. To czas na zasłu-
żony odpoczynek od lekcji szkolnych i szkoły 
dla uczniów oraz nauczycieli. W tym okresie 
w pomieszczeniach szkolnych i przedszkolnych 
będą prowadzone remonty i modernizacje.

Największy zakres remontu dotyczyć bę-
dzie Szkoły Podstawowej w Serocku i Gim-
nazjum w Serocku, planuje się kapitalny re-
mont łazienek szkolnych z dostosowaniem 
toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
przygotowanie pomieszczenia na gabinet 
integracji sensorycznej i jego wyposażenie 

oraz zamontowanie w sali muzycznej ściany 
mobilnej, która pozwoli na wielofunkcyjne 
wykorzystywanie tego pomieszczenia. 

W Zespole Szkół w Zegrzu także planuje 
się częściowy remont toalet z dostosowaniem 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wśród prac inwestycyjnych zostanie zbu-
dowane oddzielne zasilanie gazowe budynku 
Samorządowego Przedszkola w Zegrzu wraz 
z budową kotłowni kontenerowej, dotychczas 
przedszkole zasilane było w ciepło i podgrze-
wanie zimnej wody z infrastruktury wojsko-
wej, co wymagało uzyskiwania zgód czaso-
wych ze strony władz wojskowych i nie dawało 

gwarancji co do ciągłości zasilania budynku.
W pozostałych placówkach oświato-

wych też będą prowadzone prace remontowo 
– konserwacyjne polegające na: 

- naprawie schodów zewnętrznych przy 
budynku Przedszkola w Zegrzu,

- remoncie podłóg w Przedszkolu w Serocku,
- przygotowaniu gabinetu specjalistycznego 

do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psy-
chologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.        

W wakacje gmina Serock będzie apliko-
wać do rządowego programu „Książki na-
szych marzeń” w celu pozyskania dofinan-

sowania na zakup książek do bibliotek szkół 
podstawowych. 

Książki mają być o tematyce bliskiej 
współczesnym doświadczeniom uczniów. 

O wyborze książek do bibliotek szkolnych 
mają współdecydować uczniowie i rodzice, 
a wszystko po to, aby rozbudzać ciekawość 
ucznia i upowszechniać czytelnictwo.  

Organy prowadzące szkoły  i szkoły pod-
stawowe, które uzyskają wsparcie finansowe 
będą zobowiązane do:

- organizacji wydarzeń promujących czy-
telnictwo z udziałem uczniów,

- zorganizowania spotkania z rodzicami 
nt. wpływu czytania na rozwój dzieci,

- przeprowadzenia w klasach szkolnych 
projektów edukacyjnych z wykorzystaniem 
księgozbioru biblioteki szkolnej.

Bezpłatne podręczniki i materiały ćwi-
czeniowe na rok szkolny 2015/2016

Od 1 września 2015 roku, uczniowie dru-
giej i czwartej klasy szkoły podstawowej oraz 
klasy pierwszej gimnazjum otrzymają bez-
płatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe 
na następujących zasadach:

- uczniowie klasy drugiej szkoły pod-
stawowej otrzymają darmowy podręcznik 
„Nasza szkoła” składający się z dwóch części: 
podręcznika zintegrowanego (edukacja polo-

nistyczna, społeczna i przyrodnicza z elemen-
tami edukacji plastycznej i muzycznej) oraz 
czteroczęściowy elementarz do edukacji ma-
tematycznej, przygotowany na zlecenie Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej. Podręcznik 
zapewnia szkołom MEN a szkoła wypożyczy 
je uczniom. Ponadto szkoły otrzymają dota-
cję w wysokości do 50 zł. na ucznia na zakup 
materiałów ćwiczeniowych do kształcenia 
zintegrowanego oraz dotację w wysokości 25 
zł. na ucznia na zakup podręcznika do języka 
obcego lub materiałów edukacyjnych do na-
uki języka obcego nowożytnego. Wyjątkowo 
w roku szkolnym 2015/2016 zostanie ponow-
nie udzielona dotacja na zakup podręczników 
do języka obcego nowożytnego dla uczniów 
klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wynika 
to z obowiązującego od roku szkolnego 2015/
2016 wymogu przystosowania podręczników 
do zasad wieloletniego użytku.

- uczniowie klas czwartych szkoły pod-
stawowej oraz klas pierwszych gimnazjów 
mają prawo do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczo-
nych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego, określonych 
w ramowych planach nauczania. Dotacja 
celowa jest przyznawana na wyposażenie 
uczniów klas czwartych szkoły podstawowej 
w podręczniki lub materiały edukacyjne do 

wysokości 140 zł. na ucznia oraz w materiały 
ćwiczeniowe do wysokości 25 zł. na ucznia. 
Natomiast dla pierwszych klas gimnazjów, re-
alizujących kształcenie ogólne w podręczniki 
i materiały edukacyjne do wysokości 250 zł. 
na ucznia, i materiały ćwiczeniowe do wyso-
kości 25 zł. na ucznia. Zakupu podręczników                    
i materiałów edukacyjnych oraz materiałów 
ćwiczeniowych dokonuje szkoła. Podręczniki 
są na 3 lata i są własnością szkoły, która wy-
pożycza podręczniki uczniom. 

Dyrektor szkoły nie będzie mógł wyma-
gać od rodziców opłat/dopłat za podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczenio-
we przeznaczone do obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 
Uczniowie będą mieli prawo do bezpłatnego 
dostępu do tych materiałów.

Prawo do bezpłatnego dostępu do pod-
ręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje 
podręczników do nieobowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wycho-
wanie do życia w rodzinie oraz podręczników 
do zajęć dodatkowych. Rodzice, tak jak do tej 
pory, pokrywają koszty tych materiałów.

Program zapewnienia podręczników 
i materiałów ćwiczeniowych, obsługuje Ze-
spół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

Zespół Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Serocku  

W letnie weekendy - od początku czerwca do końca sierpnia 2015 r. -  na 
mieszkańców i gości odwiedzających Serock we wszystkie soboty, niedziele i 
święta, przy serockim molo, przy plaży miejskiej czekać będzie statek „Albatros”.

Jednostka zabiera na pokład 35 pasażerów w 45 minutowe rejsy promocyjne, 
sponsorowane przez Miasto i Gminę Serock.

Godziny rejsów: 11:00, 12:00, 13:00.
Bilety dostępne są wyłącznie u kapitana statku przed każdym rejsem:
- ulgowe w cenie 10 zł (dzieci 4-18 lat i seniorzy)
- normalne w cenie 15 zł

Zapraszamy na rejsy „Albatrosem” po Jeziorze Zegrzyńskim 
- sponsorowane przez MiG Serock

Wakacje w szkołach 
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Polsko – niemiecka wymiana młodzieży
We wrześniu 2014 r. Powiatowy Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku nawiązał 
współpracę ze szkołą niemiecką Theodor-Heuss-
-Schule z miejscowości Wetzlar w celu rozpoczę-
cia wymiany uczniowskiej. W grudniu 2014 r. 
koordynatorki wymiany ze szkoły polskiej i nie-
mieckiej wspólnie uczestniczyły w szkoleniu 
w Dreźnie, gdzie zostały zapoznane z metodami 
pracy z młodzieżą w różnych fazach spotkania 
polsko – niemieckiego. Tam też zostały ustalone 
szczegóły pierwszego spotkania uczniów w ra-
mach wymiany polsko – niemieckiej. 

W dniach 12-13.06.2015 r. w  szkole gości-
ła ośmioosobowa grupa uczniów niemieckich 
z dwiema nauczycielkami. W programie zawar-
te zostały gry i zabawy integracyjne, poznanie 
szkoły, miasta, wycieczka do Warszawy. Na  
wspólny obiad zaproszenie przyjęli wicestarosta 
powiatu legionowskiego Jerzy Zaborowski oraz 
zastępca burmistrza Serocka Józef Zając.

Zarówno uczniowie niemieccy jak ich 
nauczyciele zakwaterowani byli w domach 
polskich rodzin (uczniów i nauczycieli 
szkoły).

W dniach 14-19.06.2015 r. uczniowie 
PZSP w Serocku i Theodor-Heuss-Schule 

z Wetzlar wzięli udział we wspólnych działa-
niach w Rodowie na Mazurach, gdzie uczyli 
się pracy w grupach międzynarodowych.

Rewizyta polskich uczniów w Wetzlar 
odbędzie się w czerwcu 2016 r.

 Dorota Rusiniak – opiekun wymiany

W środę 17.06.2015 r. na boisku szkol-
nym przy Zespole Szkół w Zegrzu odbyła 
się Gimnazjada, czyli sportowe podsumowa-
nie zawodów szkolnych gimnazjów z terenu 
gminy Serock. Gimnazjada, jak co roku, jest 
rozgrywana w formie zabaw sportowo-re-
kreacyjnych dziewcząt i chłopców. Każde 
gimnazjum wystawia swoją reprezentację 
i rywalizuje w różnych konkurencjach spraw-
nościowych. W tym roku Gimnazjadę wygra-
ło Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej, drugie 
miejsce zajęło Gimnazjum w Zegrzu, a trze-
cie miejsce Gimnazjum w Serocku. Spotkanie 
miało jednak głównie na celu podziękowanie 
szkołom za całoroczną rywalizację w roku 

Szkoła marzeń
Anna Pińczuk, Aleksandra Humięcka 

oraz Klaudia Szymańska - uczennice Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińś-
kiej finalistkami ogólnopolskiego konkursu 
„Szkoła marzeń” organizowanego przez Par-
lamentarny Zespół ds. Dzieci.

W poniedziałek w Sali Kolumnowej 
w Sejmie odbył się II finał konkursu „Szkoła 
marzeń” organizowanego przez Parlamentar-
ny Zespół ds. Dzieci.

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, opiera-
jąc się na doświadczeniach lat ubiegłych, zde-
cydował o zorganizowaniu konkursu również 
w bieżącym roku szkolnym.

Konkurs adresowany jest do dzieci 
i młodzieży szkół podstawowych i ponad-
podstawowych – gimnazjów, liceów, tech-
ników, szkół zawodowych oraz placówek 
opiekuńczych. 

Ponad 7,5 tys. uczniów z całej Polski 
przedstawiło w konkursie swoją wizję ideal-

662 prace zarówno plastyczne, jak i literackie 
w tym prace naszych uczennic : Aleksandry 
Humięckiej z klasy 6a SP, Klaudii Szymań-
skiej i Anny Pińczuk z klasy IIIB Gim, której 
praca otrzymała wyróżnienie II finału kon-
kursu „Szkoła marzeń” w kategorii prac pla-
stycznych. 

Konkurs „Szkoła marzeń” ma szeroką 
formułę, pozwalającą na udział dzieci i mło-
dzieży z różnych placówek.

Dowolna forma pracy służyć ma kreatyw-
nej projekcji wyobrażeń i marzeń związanych 
z wizją idealnej szkoły. W zamyśle organiza-
torów prezentowane w pracach wizje mło-
dych uczestników konkursu mogą stać się 
wskazówką i inspiracją do dalszego działania 
dla osób związanych z edukacją. 

Ola Humięcka i Klaudia Szymańska 
przedstawiły swą wizję w formie literackiej, 
zaś Ania Pińczuk w formie plastycznej.

Danuta Parys
nej szkoły jako miejsca przyjaznego uczniom.  
Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano 

Gimnazjada 2015 – podsumowanie sportowego 
roku szkolnego w gimnazjach

szkolnym 2014/2015 i wręczenie pucharów za 
łączną klasyfikację punktów zdobytych przez 
gimnazja podczas wszystkich zawodów spor-

towych obecnego roku szkolnego. W roku 
szkolnym 2014/2015 klasyfikacja szkół gim-
nazjalnych przedstawia się następująco:

I miejsce – Gimnazjum w Serocku
II miejsce – Gimnazjum w Woli Kiełpiń-

skiej
III miejsce – Gimnazjum w Zegrzu.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Se-

rock Józef Zając, Dyrektor OSiR w Serocku 
Maciej Goławski oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
w Zegrzu Danuta Prusinowska uroczyście po-
dziękowali nauczycielom i uczniom gimnazjów 
za rywalizację sportową. Wręczono dyplomy 
i puchary oraz złożono życzenia sukcesów 
sportowych w kolejnym roku szkolnym. 

W dniu 31 maja 2015 r. - w zamian za 
dobrą naukę, sukcesy sportowe i wzorową 
postawę - czterdziestoosobowa grupa naj-
lepszych uczniów ze szkół gminy Serock 
wyjechała na wycieczkę do czeskiego Lan-
skroun w ramach wymiany dzieci i mło-
dziezy miast partnerskich. Czeskie miasto 
Lanskrounjuz od 16 lat jest miastem part-
nerskim Serocka.

Wyruszyliśmy w niedzielę o godzinie 
8.00. Miłą atmosferę w autokarze zapewniali 
gimnazjaliści, którzy popisywali się swoimi 
umiejętnościami wokalnymi. Przed godziną 
18.00 bez problemów dotarliśmy do czeskie-
go miasteczka Lanskroun, które było celem 
naszej podróży.

Przez cały pobyt zwiedzaliśmy wiele cie-
kawych miejsc, poznawaliśmy kulturę i oby-
czaje, a także podziwialiśmy malownicze 
krajobrazy charakterystyczne dla tego kraju. 
Spacerowaliśmy po pięknym Lanskroun i je-

go okolicach oraz spotkaliśmy się z panem 
starostą.

W ramach integracji z kolegami czeskimi 
wybraliśmy się na pobliski basen i kręgielnię. 
Mieliśmy okazję zwiedzić miasto Uście nad 
Orlicą, kościół ze szklanym dachem w Ne-
ratovie oraz wędrować po Górach Orlickich. 
Udało nam się także wejść na wiele wież wi-
dokowych znajdujących się na szczytach gór 
i stamtąd podziwiać przepiękne krajobrazy. 
W czwartek dla poprawienia kondycji wzię-
liśmy udział w zawodach wioślarskich. Po 
udanej zabawie „w rybniku” udaliśmy się na 
pole minigolfa.

Następnego dnia pojechaliśmy do stolicy 
Czech. Praga to wyjątkowo ciekawe miasto. 
Mieliśmy okazję zwiedzić słynne wzgórze 
- Hradczany z gotycką katedrą św. Wita, św. 
Wacława i św. Wojciecha. Zobaczyliśmy Stare 
Miasto, Ratusz Staromiejski z zegarem astro-
nomicznym Orloj, Most Karola oraz wiele 

innych zabytków. Na zakończenie pobytu 
w Czechach wybraliśmy się do miejscowego 
muzeum, aby podziwiać eksponaty z różnych 
epok, a następnie zwiedzaliśmy fortyfikacje 
niemieckie znajdujące się w pobliżu Lanskro-
un. Temperatura w bunkrze sięgała 5°C!

Z ogromną ciekawością poznawaliśmy 
nowe miejsca, nasze opiekunki organizowały 
nam każdego wieczoru krótkie quizy, dzię-
ki którym mogliśmy wykazać się pozyskaną 
wiedzą. Najlepsi okazali się: Marcin Walen-
dziak (SP w Zegrzu), Ada Figura (gimnazjum 
w Woli Kieł-pińskiej), Radek Rosiński (gim-
nazjum w Serocku) i zostali nagrodzeni upo-
minkami. Byliśmy zaskoczeni ich wiedzą.

W niedzielę 7 czerwca nadszedł dzień 
wyjazdu. Trudno nam było pożegnać się 
z urokliwym miasteczkiem, które nas gościło. 
Mamy nadzieję, że kiedyś tam wrócimy.

Aleksandra Klos, Zuzanna Olszewska
Natalia Topczewska, (SP Serock)

Wyprawa do Czech - wspomnienia z podróży
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