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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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Agencja 
Artystyczna 

Współorganizatorzy i sponsorzy Festiwalu: 
Gmina Serock, Gmina Wieliszew, 
miasto Legionowo, miasto Serock, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
w Legionowie

Projekt graficzny: 
Vladimir Tsesler, Joanna Mościcka

Festiwal Muzyki 
Kameralnej i Organowej
Powiatu Legionowskiego 

2015

Organizator Festiwalu:

SEROCK
Niedziela, 4.10.2015, godz. 10:00
Kościół pw. Zwiastowania NMP
ul. Farna 7 

Nie tylko belcanto
Joanna Stangreciak – sopran
Michał Jung – organy
W programie m.in.:
J. S. Bach, G. F. Handel, F. Schubert

WIELISZEW
Niedziela, 4.10.2015, godz.18:30

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego 
ul. Modlińska 58 

Organy kontratenor
Marcin Ciszewski – kontratenor

Ewa Bąk – organy
W programie m.in.:

B. Marcello, J. Brahms, 
F. Schubert

Patronat honorowy: 
JE Bp dr Marek Solarczyk

Biskup Pomocniczy Diecezji 
Warszawsko-Praskiej 

Powiat 
Legionowski

Gmina 
Wieliszew

Gmina 
i miasto
Serock

Miasto 
Legionowo

Gmina 
Wieliszew

Gmina i miasto
Serock

Patron medialny: 

Kierownictwo artystyczne: 
Michał Jung

Koncepcja artystyczna: 
dr hab. Jan Bokszczanin

S T R A Ż  M I E J S K A 
w Serocku

Z A P R A S Z A

na szkolenia z zakresu PIERWSZEJ POMOCY,
które będą odbywać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Serock

 w grupach 10 – 12 osobowych.

Szczegółowe informacje i zapisy odbywają się
na bieżąco w siedzibie Straży Miejskiej
oraz telefonicznie 22 782 – 72 - 92

Drodzy czytelnicy,
z nadchodzącą jesienią zapraszamy wraz z Centrum Kultury i Czytelnictwa

w Serocku do teatru, kina i nowej serockiej biblioteki. Już wkrótce w sali widowisko-
wej CKiC odbędzie się inauguracja roku akademickiego Serockiej Akademii Seniora 
i spotkanie z okazji Dnia Seniora. 

Przedstawiamy Państwu wiele relacji z wydarzeń kulturalnych i sportowych, 
które miały miejsce nie tylko na terenie gminy Serock. Zachęcamy do udziału w kon-
kursie plastycznym „Serock na sportowo w czterech porach roku” i zapraszamy na 
ostatni już w tym sezonie kiermasz rzeczy używanych na serockim rynku.

W coraz dłuższe wieczory będzie można poczytać o serockich inwestycjach, 
uchwałach Rady Miejskiej w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego, jak 
również zapoznać się z ofertą gminnych gruntów do sprzedaży lub dzierżawy. 

Z lektury naszego miesięcznika dowiecie się Państwo o ważnych działaniach
w sferze oświaty, doskonaleniu jakości pracy szkół, działaniach edukacyjnych Straży 
Miejskiej, akcji bezpłatnych szczepień dla mieszkańców oraz akcjach, których celem 
jest troska o środowisko naturalne.

W aktualnym numerze powracamy do cyklu „Krea(k)tywni w gminie – miesz-
kańcy opowiadają o swoich pasjach”. Z okazji Dnia Nauczyciela składamy gminne-
mu gronu pedagogicznemu serdeczne życzenia, a na ostatniej stronie zapraszamy na 
13 bieg Niepodległości.

Życzymy miłej lektury
Redakcja

Informator Gminy Serock ma swój fanpage na Facebooku.
Zapraszamy do polubienia, komentowania, udostępniania

oraz interesujących rozmów. Zastąpiliśmy nim profil Serock Zaangażowany.
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11 PAŹDZIERNIKA 2015 r. (niedziela)
w godzinach 10.00 – 14.00 

Stanowisko handlowe GRATIS!!! ZAPRASZAMY!!!

Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Z okazji 

Dnia Nauczyciela
życzy my

takich myśli i marzeń
które dają się urzeczywistnić,

pięknych i oryginalnych  pomysłów,
które podszeptuje serce,

cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom 

tym starszym i tym młodszym
zrodziła szlachetne owoce

i przyniosła wiele satysfakcji.

Celem konkursu jest:
1) promowanie aktywności fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia;
2)  przeciwdziałanie postępującej ilości patologicznych zachowań społecznych poprzez zwrócenie uwagi

 na aktywność sportową
3) promowanie walorów rekreacyjno-sportowych Miasta i Gminy Serock.

Konkurs trwa do 19.10.2015 r.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.serock.pl w zakładce aktualności 
(zamieszczone są z datą 21.09.2015); informacje tel. pod nr. 22 782 88 43

W konkursie będą przyjmowane i oceniane prace w 4 kategoriach wiekowych: 
1) uczniowie szkół podstawowych klasy I-III,
2) uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI, 
3) uczniowie gimnazjów,
4) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz inne osoby pełnoletnie.

Konkurs rozpoczyna akcję społeczną skierowaną do aktywnych mieszkańców Miasta i Gminy Serock
pod nazwą „Serock FIT & SPORTY”.

Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Serocku        Współorganizator: Ośrodek Sportu i rekreacji w Serocku

Zapraszamy do udziału
w konkursie plastycznym

„SEROCK na SPORTOWO
W CZTERECH PORACH ROKU”

Serock
FIT & SPORTY

WYMIEŃ PRZESTARZAŁY 
PIEC WĘGLOWY
NA PIEC NOWOCZESNY 
I EKOLOGICZNY
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W dniu 31 sierpnia 2015 r. Rada Miejska 
w Serocku uchwaliła kolejne miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
i gminy Serock:

• podjęła Uchwałę nr 104/XI/2015 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock – sekcja D (ob-
ręby: Szadki, Wola Kiełpińska, Wola Smolana), 
uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 22.09.2015 r. pod poz. 7745. Nowy 
m.p.z.p. dla sekcji D wejdzie w życie w dniu 
23.10.2015 r.;

• podjęła Uchwałę nr 106/XI/2015 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock – sekcja E (ob-
ręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyń-
skie, Marynino, Stasi Las). Uchwała czeka na 
publikację w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego;

Uchwały
Rady Miejskiej
w Serocku
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Referat Gospodarki Gruntami Planowa-
nia Przestrzennego i Rozwojuinformuje, że 
od dnia 23 września 2015 r. zostały wyłożone 
projekty miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego wraz z prognozami od-
działywania na środowisko dla miasta Serock 
obszar B – obręby 06, 07, 08, 09 oraz dla sekcji 
G – obręb Wierzbica. Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projektach planów rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 13 października 
2015 r. o godzinie 13.00 – obszar B i o godzi-
nie 14.30 – sekcja G. 

Wyłożenie projektów planów odbywa się 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Seroc-
ku w pok. 51 w godzinach pracy urzędu i po-
trwa do dnia 23 października 2015 r. Projekty 
planów są również zamieszczone na stronie 
internetowej www.serock.pl w zakładce Miej-
scowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej – www.bip.serock.pl w zakładce 
ogłoszenia.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 13 listopada 2015 r.

Plany
zagospodarowania 
przestrzennego 
wyłożone
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• podjęła Uchwałę nr 107/XI/2015 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  gminy Serock sekcja B, część 
obrębu Dębe. Uchwała  czeka na weryfikację 
prawną przez Wojewodę Mazowieckiego, 
a następnie zostanie przekazana do publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego;

• podjęła Uchwałę nr 109/XI/2015 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock – obszar A 
(obręby: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12); ponow-
ne uchwalenie miejscowego planu. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego w dniu 
10.09.2015 r. pod poz. 7519,  wejdzie w życie 
w dniu 11.10.2015 r.

Więcej informacji można znaleźć  na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej, www.
bip.serock.pl w zakładce Prawo lokalne.

Urząd  Miasta i Gminy w Serocku 
informuje, że posiada do wydzierżawienia grunt o pow. 0,20 ha oraz grunt o pow. 0,25 ha
- zlokalizowane na terenie nieczynnego składowiska odpadów we wsi Dębe w obrębie działek nr 94/1 i 96/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren może być wykorzystany w celu prowadzenia działalności 
związanej z gospodarowaniem, przerabianiem, odzyskiwaniem, utylizowaniem i unieszkodliwianiem odpadów i surowców wtórnych.

Szczegółowych informacji na temat możliwości wydzierżawienia terenu udziela Referat Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rozwoju – pok. nr 50 i 52, tel. (22) 782-88-28, 782-88-31.

M-GZGK w Serocku informuje
Pielęgnacja nasadzeń i kwiatów
Podczas tegorocznego, upalnego lata pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku dołożyli starań w za-

kresie pielęgnacji nasadzeń krzewów i kwiatów na terenie Miasta i Gminy Serock. Ich wysiłek pozwolił na utrzymanie zieleni i zachowanie jej 
trwałości, by podczas spacerów mieszkańcy oraz odwiedzający nasze miasto turyści mogli podziwiać ukwiecone ulice, skwery. Zapraszamy do 
obejrzenia zdjęć. 

Rozbiórka domu wielorodzinnego i budynków gospodarczych przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie
Stale pogarszający się stan techniczny obiektu położonego przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie spowodował podjęcie działań mających na 

celu natychmiastowe wykonanie decyzji Starosty Legionowskiego udzielającej zgody nas rozbiórkę przedmiotowego budynku wielorodzinnego 
i budynków gospodarczych. Prace prowadzone są przez firmę Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka. Materiał rozbiórko-
wy jest sukcesywnie wywożony, po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany. Roboty rozbiórkowe prowadzone są zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska. Poniżej 
zdjęcia obiektów.
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Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że od 2012 roku realizo-
wany jest gminny program osłonowy w zakresie zmniejszania wydat-
ków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Z programu mogą korzystać osoby, które posiadają orzeczenie 
o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające 
przewlekłą chorobę. 

Pomoc jest przyznawana, gdy są spełnione łącznie 2 warunki:
1) miesięczne wydatki na leki zapisane przez lekarza wynoszą co 

najmniej 100 zł,

2) dochód (od 1 października)  nie przekracza:
• dla osoby samotnie gospodarującej – 1 268 zł
• na osobę w rodzinie - 1 028 zł.

Szczegóły programu są zamieszczone na stronie internetowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku www.ops.serock.pl w zakład-
ce pomoc społeczna – programy osłonowe, lub można je uzyskać pod 
nr tel. (22) 782 71 39, 782 61 18 w. 3.

Ośrodek Pomocy Społecznej

W dniu 20 września 2015 r. odbyło się 
spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock, 
Sylwestra Sokolnickiego z mieszańcami so-
łectwa Wierzbica, którzy licznie przybyli do 
Świetlicy Środowiskowej. 

Na początku spotkania Pan Burmistrz po-
gratulował mieszkańcom zdobycia pierwszego 
miejsca na „Festiwalu Aktywności Społecznej 
i Kulturalnej Sołectw”, którego organizatorem 
była Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 
Zalewu Zegrzyńskiego”. W dalszej części spo-
tkania zostały poruszone problemy z jakimi na 
co dzień borykają się mieszkańcy tj.:

- odwodnienie drogi gminnej, z której 
wody opadowe zalewają przyległe posesje,

- poprawa jakości dostępu usług interne-
towych,

- wymiana wodociągu  położonego w gra-
nicach ulicy Brzozowej,

-  ustawienie tablicy z mapą Wierzbicy, 
- oświetlenie mostu na trasie w kierunku 

Wyszkowa.
Proszono również o interwencję w spra-

wie przystanku autobusowego „Wierzbica II”, 
na którym w dalszym ciągu są problemy z za-
trzymywaniem autobusów.

To kluczowe problemy z jakimi mieszkań-
cy sołectwa zwracali się do burmistrza pod-
czas spotkania. Obiecał, że w miarę możliwo-
ści budżetowych będą one rozwiązywane. Na 
koniec, poinformował, że w trosce o zdrowie 
mieszkańców Miasta i Gminy Serock podję-
to decyzję o kontynuowaniu finansowania 
profilaktycznych programów zdrowotnych: 

szczepień ochronnych przeciw pneumoko-
kom dla dzieci oraz szczepień ochronnych 
przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego 
ryzyka – osób urodzonych  przed 1 stycznia 
1961 r. 

Po zakończeniu merytorycznego spotka-
nia Pani Sołtys Maria Chmielewska zaprosiła 
wszystkich uczestników na sołecką plażę, gdzie 
kontynuowano spotkanie przy gorącym żurku 
i muzyce na żywo w wykonaniu zespołu mu-
zyczne „IRIS”.

Podobne spotkania poruszające problemy 
społeczności lokalnej, a także zasady podzia-
łu Funduszu Sołeckiego, odbyły się już w Do-
sinie, Borowej Górze i Woli Kiełpińskiej.

Bożena Kalinowska
Radna Radny Miejskiej w Serocku

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Aura za oknem nie pozostawia wątpliwości… Tak - wielkimi krokami nadciąga jesień... Ochłodzenie klimatu nie wpłynęło jednakże 
na osłabienie entuzjazmu inwestycyjnego w gminie. A dzieje się wiele...

Pełna parą toczą się prace w Jadwisinie. Wykonawca, firma Skanska S.A. oddała do użytkowania przed rozpoczęciem roku szkolnego chod-
nik w ciągu ul. Szkolnej wraz z niezbędnym oznakowaniem pionowym oraz poziomym, oraz chodnik w ciągu ul. Konwaliowej. Tym samym 
zapewniony został – mimo jeszcze trwających innych robót w ul. Konwaliowej -  bezpieczny ciąg pieszy pozwalający na dojście do szkoły. 
Wszystkie roboty odbywają się zgodnie z założonym harmonogramem. Obecnie zakończone zostały prace przy budowie kanału sanitarne-
go w ul. Szaniawskiego oraz roboty drogowego w ul. Konwaliowej i Dworkowej, polegające na wykonaniu konstrukcji drogi oraz ułożeniu 
pierwszej warstwy nawierzchni jezdni, tzw. warstwy wiążącej. Równolegle w ciągu ul. Szaniawskiego trwają roboty związane z budową zjazdów 
i chodników. 

Dbając o wygląd otoczenia naszego urokliwego rynku, gmina po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury przetargowej w dniu 2 września 
br. podpisała umowę na wykonanie modernizacji budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku. Wykonawcą przedmiotowej 
inwestycji jest Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z Pułtuska. Za kwotę 209.999,07 zł brutto  
Wykonawca wymieni pokrycie dachu, wyremontuje elewację budynku, wykona instalację odgromową oraz wyremontuje powierzchnie piw-
niczne. W chwili obecnej trwają prace związane z wymianą pokrycia dachu, remontem tarasów oraz przygotowaniem elewacji budynku do 
malowania. 

Stale rozbudowywana jest sieć oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. Tym razem ucieszą się mieszkańcy Borowej Góry mieszkający 
przy ul. Nasielskiej. Wykonawca Zakład Usług Elektrycznych LUMEN Jerzy Wuttke z Legionowa za kwotę 125.848,88 zł buduje oświetlenie tej 
ulicy. 26 sztuk opraw oświetleniowych typu LED zainstalowanych na słupach stalowych zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort życia 
mieszkańców ul. Nasielskiej. Stare energochłonne i awaryjne oświetlenie zostanie zdemontowane. Budowa tego oświetlenia jest elementem 
wspólnego porozumienia gminy z Powiatem legionowskim, gdzie w ramach przedsięwzięcia powiat przebuduje ostatni odcinek drogi powiato-
wej od skrzyżowania z ul. Długą do drogi krajowej nr 61, gmina zaś dodatkowo wybuduje nowe oświetlenie tej drogi. 

Bezpieczeństwo na terenie gminy Serock zdecydowanie poprawi również wybudowanie ciągu pieszo–rowerowego Jadwisin – Zegrze. 
Już 18 września br. wpłynęło aż 15 ofert na wykonanie niniejszej inwestycji  na odcinku od ul. Juzistek w Zegrzu do istniejącej drogi ser-
wisowej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 61 w Jadwisinie przy ul. Akacjowej. Trwają prace komisji przetargowej oceniającej oferty 
Wykonawców. Zakończenie budowy przewidywane jest na 15 maja 2016 r. 

Jeszcze w tym roku nasze oczy cieszyć będzie kolejna inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu wokół izby pamięci i tradycji 
rybackich w Serocku. W dniu 25 września zostanie otwarty przetarg na to zadanie. Termin zakończenia przewidywany jest jeszcze w bieżącym 
roku  kalendarzowym. Tym samym obecny teren wokół budynku nabierze zupełnie innego kształtu i charakteru. 

Zawarte w 2014 roku na szczycie Rady Eu-
ropejskiej porozumienie przewiduje, że Unia 
Europejska ograniczy emisję CO2 o co najmniej 
40% do 2030 r. w porównaniu do roku 1990. 
Zawarty kompromis zakłada także, że udział 
energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii elektrycznej wyniesie 27%
w 2030 r. Cel ten będzie wiążący na poziomie 
całej UE, ale nie dla poszczególnych państw 
członkowskich. Władze Miasta i Gminy Se-
rock rozpoczęły przygotowania do działań, 
aby domy mieszkańców gminy, jak i budynki 
użyteczności publicznej, stały się bardziej efek-
tywne pod względem energetycznym. 

Jako pierwszy krok Miasto i Gmina Serock 
rozpoczyna opracowanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Plan wykorzystuje rezultaty 
bazowej inwentaryzacji emisji przeprowa-
dzonej na terenie gminy w celu określenia 
kluczowych obszarów działań oraz możliwo-
ści osiągnięcia przyjętego przez gminę celu w 
zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo de-
finiuje on konkretne środki służące osiągnię-
ciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi i 

Rozpoczęcie prac nad Planem Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Serock

wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wpro-
wadzenie, co pozwala przełożyć długotermi-
nową strategię na działania. Jest to dokument, 
który powinien być zrozumiały nie tylko dla 
urzędników gminy, ale przede wszystkim dla 
mieszkańców. Projekt Planu zostanie skon-
sultowany z mieszkańcami. Sprawna komu-
nikacja z mieszkańcami oraz włączenie ich 
w proces tworzenia i wdrażania planu są klu-
czowe dla skuteczności podejmowanych dzia-
łań. Mieszkańcy muszą rozumieć dlaczego 
dokument został stworzony i czynnie wziąć 
udział w jego realizacji. To właśnie niska emi-
sja ze źródeł punktowych powoduje najwięk-
sze problemy ze środowiskiem naturalnym w 
Mieście i Gminie Serock. Całe społeczeństwo 
odgrywa istotną rolę w podejmowaniu wraz
z władzami lokalnymi wyzwania klimatyczne-
go i energetycznego. Razem muszą stworzyć 
wspólną wizję na przyszłość, wskazać sposoby 

jej urzeczywistnienia oraz zaangażować nie-
zbędne zasoby kadrowe i finansowe.

Dlatego też gmina postanowiła, że mieszkań-
cy w latach 2015 – 2022 wezmą czynny udział we 
wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Miasto i Gmina Serock zamierza wyko-
rzystać środki Unii Europejskiej na moder-
nizację obiektów użyteczności publicznej. 
Budowane będą inteligentne systemy wyko-
rzystania energii, prace termomodernizacyj-
ne, wymiana przestarzałych źródeł ciepła na 
energooszczędne oraz wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii. Nie można również 
zapominać o modernizacji i budowie oświe-
tlenia ulicznego. System ma przynieść gminie 
oszczędności w utrzymaniu obiektów. 

Przygotowywanie i wdrażanie Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej stanowi wyzwanie 
i jest czasochłonnym procesem, który musi 
być systematycznie planowany i zarządzany. 
Projekt współfinansowany będzie ze środków 
Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

OŚRL

Jesień w inwestycjach

Spotkanie wiejskie w Wierzbicy

Pomoc w zmniejszeniu wydatków na leki
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Ważne działania w sferze oświaty

Dzieci poznały zasady ruchu drogowego

Prowadzenie przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów jest bardzo ważnym 
zadaniem gminy. Co roku średnio ok 30% 
budżetu Miasta i Gminy Serock przeznaczane 
jest na wydatki oświatowe. Potrzeby i oczeki-
wania środowiska lokalnego staramy się suk-
cesywnie realizować.

W okresie wakacji wykonano kapitalny 
remont 10 łazienek szkolnych wraz z dosto-
sowaniem dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych oraz pomieszczenia przeznaczonego na 
gabinet pracy szkolnej w Szkole Podstawo-
wej w Serocku. Ponadto dostosowano dużą 
salę muzyczną do potrzeb oddziałów przed-
szkolnych, montując mobilną ścianę. W tym 
roku sala będzie służyła dwom oddziałom 
przedszkolnym, ale będzie ją można wyko-
rzystywać także na spotkania integracyjne, 
występy teatralno-artystyczne, gdyż mobilną 
ścianę można złożyć i uzyskać jedno duże 
pomieszczenie. Razem wydatkowano na ten 
cel ponad 320.000,00 zł. Remonty łazienek 
z dostosowaniem do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych wykonano także w Zespole 
Szkół w Zegrzu – koszt zadania 60.000,00 zł.
W pozostałych placówkach wykonano 
mniejsze, ale także istotne remonty typu: 

wymiana podłóg w salach, remont schodów 
zewnętrznych.

W najbliższych latach planowane są dal-
sze inwestycje w bazę edukacyjną:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ja-
dwisinie, o część przedszkolną i moderniza-
cję części świetlicowej,

- termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkół w Zegrzu,

- poprawa efektywności energetycznej 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli 
Kiełpińskiej. 

Ponownej analizy i wypracowania kie-
runków działań wymagać będzie baza dla 
placówek oświatowych w Serocku - w sytu-
acji ogólnego niżu demograficznego, ale przy 
przejściowym wzroście uczniów, spowodo-
wanym przyjęciem do szkoły rocznika dzieci 
6-letnich.

Rozważenia wymagać będzie, także po-
trzeba zorganizowania placówki publicznej 
dla opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia.

W tym roku wygospodarowano w bu-
dżecie gminy środki na podwyżki wynagro-
dzeń dla pracowników administracji i obsługi 
szkół oraz przedszkoli, które zostały wdrożo-
ne od lipca 2015 r. Sądzę, iż podwyżka wy-

W dniu 17 września 2015 roku, w ramach 
programu nauczania, w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej odbyło 
się spotkanie najmłodszych uczniów z funk-
cjonariuszami Straży Miejskiej i Komisariatu 
Policji w Serocku. Spotkanie kilkudziesięciu 
dzieci w wieku od 5 do 7 lat z „mundurowy-

mi” miało na celu przyswojenie podstawo-
wych zasad ruchu drogowego niezbędnych 
do wyrobienia nawyków i uświadomienie 
sposobu korzystania oraz prawidłowego 
poruszania się w obrębie pasa drogowego. 
Zajęcia na terenie szkoły miały charakter 
teoretyczny, a także praktyczny na drodze 

publicznej. Nasi milusińscy wykazywali bar-
dzo duże zainteresowanie przytaczanymi 
zasadami oraz obowiązującymi przepisami. 
Z uśmiechem na ustach uczestniczyli w za-
jęciach praktycznych. W trakcie spotkania 
dzieci od funkcjonariuszy otrzymały odbla-
ski propagujące „Bezpieczną gminę”.

nagrodzeń da większe zadowolenie z pracy 
w placówkach oświatowych.

W tym roku szkolnym wpisujemy się 
w działania rządowe kierowane do uczniów. 
Złożyliśmy wniosek do programu „Książki na-
szych marzeń” i otrzymaliśmy dotację celową na 
zakup książek do bibliotek szkół podstawowych, 
których tytuły będą wybierać uczniowie.  

Dotacja może niewielka - 7.810,00 zł, ale 
kieruje uwagę na sferę czytelnictwa, która jest 
bardzo ważna dla rozwoju uczniów.

Za pośrednictwem szkół uczniowie klas I, 
II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gim-
nazjum zostaną zaopatrzeni w podręczniki 
i materiały edukacyjne. Część rodziców bę-
dzie mogła także skorzystać z programu „Wy-
prawka szkolna”.

Wyrażam przekonanie, iż podejmowane 
działania dobrze będą służyć edukacji, a re-
alizowane programy choćby w części pomogą 
rodzicom i uczniom.

Życzę Państwu satysfakcji i radości z po-
wrotu do szkoły, wielu sukcesów oraz zado-
wolenia  z efektów pracy edukacyjnej w tym 
roku szkolnym. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Serocka Akademia Seniora
Serocka Akademia Seniora jest stowa-

rzyszeniem zarejestrowanym w KRS w dniu 
2 lipca 2015 r. pod nr 0000565519.

Inicjatorzy wywodzący się z Serockiej Filii 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Legionowie, 
po pięciu latach studiów postanowili zdobywać 
wiedzę w utworzonej przez siebie strukturze. 

Celem działania SAS jest nawiązywanie 
do tradycji uniwersytetów powszechnych, 
które propagują wśród ludzi wiedzę z róż-
nych dziedzin, niezależnie od ich poziomu 
wykształcenia i statusu zawodowego. Nie 
stawiamy barier wiekowych ani wymagań 
w zakresie posiadanego wykształcenia. Każ-
dy znajdzie tutaj coś interesującego, spędzi 
twórczo wolny czas, wzbogaci swoją osobo-
wość, nawiąże nowe przyjaźnie. 

Proponujemy dwa rodzaje zajęć: podsta-
wowe i fakultatywne.

Na pierwsze z nich składają się wykłady, 
seminaria i warsztaty, które odbywają się dwa 
razy w miesiącu w sali audiowizualnej Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa. Prowadzone są 
przez nauczycieli akademickich, lekarzy oraz 
pasjonatów wiedzy będących naszymi współ-
mieszkańcami. 

Zajęcia fakultatywne, wybrane przez słu-
chaczy, są adekwatne do osobistych zaintere-
sowań i prowadzone w mniejszych grupach. 
Obecnie obejmują: ćwiczenia ruchowe i język 
angielski. W planach jest: nauka obsługi urzą-
dzeń  elektronicznej komunikacji i warsztaty 
pamięci. Uczestnictwo w utworzonych sek-
cjach jest odpłatne.

W Akademii kultywujemy i pogłębiamy 
również wiedzę o tradycjach kulturalnych 
i obyczajowych naszych społeczności poprzez 
okazjonalne spotkania integracyjne takie jak: 
karnawał, dzień seniora, andrzejki, spotkanie 
opłatkowe i inne.

Reasumując, nasza akademia realizuje za-
dania zapisane w statucie, a są to m. in.:

- prowadzenie edukacji i upowszechnia-
nie wiedzy z różnych dziedzin: medycyny 
i profilaktyki, kultury i sztuki, nauk humani-
stycznych,

- rozwijanie sprawności intelektualnej,
- stymulowanie rozwoju osobowego ludzi 

starszych,
- stwarzanie warunków do spotkań lu-

dziom o podobnych zainteresowaniach i aspi-
racjach,

- integrowanie środowiska.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do 
Serockiej Akademii Seniora prosimy o kon-
takt z Zarządem Serockiej Akademii Seniora:

 Prezes - Mirosława Sujkowska,
tel. 500 004 710
Wiceprezes- Stefan Woźniak,
tel. 501 384 954
Sekretarz - Zdzisław Hirsz,
tel. 602 159 010
Skarbnik - Barbara Paul
Czł. Zarządu - Krystyna Kułakowska
e-mail:
serocka.akademia.seniora@gmail.com

Serocka
Akademia
Seniora

Doskonalenie jakości pracy szkół w gminie 
Serock z udziałem Mazowieckiego Samorzą-
dowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Warszawie i pracowników Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej w roku szkolnym 2015/2016.

W tym roku szkolnym wszystkie cztery 
szkoły podstawowe i trzy gimnazja prowa-
dzone przez Miasto i Gminę Serock objęte 
zostaną całorocznym, zewnętrznym, kom-
pleksowym wspomaganiem. Proces wspoma-
gania szkół polega na zaplanowaniu i przepro-
wadzeniu takich działań, które  przyczynią się 
do poprawy jakości pracy danej placówki.

Zaplanowane wspomaganie jest odpo-
wiedzią na mało satysfakcjonujące dla środo-

wiska oświatowego wyniki ze sprawdzianów 
i egzaminów gimnazjalnych.

Wspomaganie  realizowane będzie przez, 
akredytowaną przez Mazowieckiego Kurato-
ra Oświaty publiczną placówkę doskonalenia 
nauczycieli, Mazowieckie Samorządowe Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 
we współpracy z pracownikami Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej i Akademii Peda-
gogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie. 

W ramach całego procesu wspomagania, 
w poszczególnych szkołach podstawowych 
i gimnazjach, zaplanowana jest profesjonalna 
pomoc w analizie przyczyn niezadawalają-

cych wyników sprawdzianów i egzaminów, 
prowadzone będą warsztaty metodyczne dla 
nauczycieli przedmiotów humanistycznych 
i nauczycieli przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych, konsultacje grupowe dla 
dyrektorów i nauczycieli przedmiotów „eg-
zaminacyjnych” oraz lekcje otwarte. Powyż-
sze działania będą prowadzone w okresie od 
września 2015 roku do czerwca 2016 roku.

W uruchomionym procesie wspomaga-
nia ważne jest, aby wszyscy jego uczestnicy 
rozumieli celowość podjętych działań oraz, 
żeby we współpracy z organem prowadzącym 
szkoły osiągnęły sukces edukacyjny. 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Doskonalenie jakości pracy szkół w Gminie Serock...

W Sali Widowiskowej Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku, w dniu 17 września 
2015 r., licznie zgromadzona młodzież gim-
nazjalna i dorośli miłośnicy historii wysłu-
chali wykładu dr. Sławomira Jakubczaka nt. 
„Napaść Rosji Sowieckiej na Polskę 17 wrze-
śnia 1939 roku, a tułacze losy serocczan na 
Wschodzie” .

Historyk regionalista przedstawił oraz 
uświadomił tragiczne losy Polaków, w tym 
także serocczan w okolicznościach kampanii 
wrześniowej. Wykład był wzbogacony poka-
zem multimedialnym.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

76. Rocznica agresji Sowieckiej na Polskę
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Spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej
w Jadwisinie z Dorotą Gellner

„Zuzia, lalka nieduża”,  „Ogórek wąsaty”, 
„A ja rosnę i rosnę”, to tytuły znanych i lubia-
nych piosenek, które śpiewają dzieci od mo-
rza aż po szczyty gór. Uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Jerzego Szaniawskiego spotkał 
wielki zaszczyt, gdyż dnia 22 września 2015 
roku gościli Panią Dorotę Gellner, autorkę 
tych tekstów, wielu wierszy dla dzieci, baje-
czek, słuchowisk radiowych, programów TV. 
Za tom „Dorota Gellner dzieciom” otrzymała 
w 1999 r. Nagrodę Literacką im. Kornela Ma-

kuszyńskiego, zaś w 2005 roku została uho-
norowana Orderem Uśmiechu.

Spotkanie z autorką uświetniła obecność 
Pani Alicji Twardowskiej, wydawcy książek 
i płyt muzycznych. 

Dorota Gellner zdobyła serca najmłod-
szych uczniów, recytując swoje wiersze 
wspólnie z dziećmi, śpiewając piosenki, a po-
nadto ucząc układów tanecznych. Uczniowie 
klas 0-3 wykazali ogromne zainteresowanie 
twórczością poetki. Książeczki naszego gościa 

uczą poprzez zabawę i bawią poprzez naukę. 
Autorka,wykorzystując przesycone ogromną 
dozą humoru rymy, zachęcała do zaprzyjaź-
nienia się z potworkami, kryjącymi się pod 
dziecięcym łóżkiem czy też nawoływała do 
jedzenia śniadań. 

Spotkanie autorskie z Dorotą Gellner do-
starczyło uczniom wielu niezapomnianych 
wrażeń oraz uświadomiło, że czytanie jest 
ogromną przyjemnością. 

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

Gromadka najmłodszych miłośników książek z wielką przyjemnością wysłuchała bajeczek, 
czytanych przez młodą aktorkę Adriannę Izydorczyk. Spotkanie z bajkowymi postaciami od-
było się w zaciszu czytelni w dn. 15 września 2015 r., a prezentowane książki to nowości dla 
dzieci w naszej bibliotece.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Serock czytał „Lalkę”
w ramach akcji Narodowe Czytanie

4. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe 
Czytanie, podczas której Polacy razem czytali 
powieść Bolesława Prusa „Lalka”. Akcja była 
organizowana przez Kancelarię Prezydenta 
RP i odbyła się pod honorowym patronatem 
Pary Prezydenckiej.

Akcja Narodowe Czytanie po raz pierw-
szy została przeprowadzona w Serocku 
z inicjatywy Dyrektora CKiCz. W czytanie 

chętnie zaangażowali się urzędnicy z Pa-
nem Burmistrzem na czele, przedstawiciele 
Serockiej Akademii Seniora, pracownicy 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, Zespół 
Obsługi Szkół i Przedszkoli, a także dyrek-
cja, nauczyciele oraz uczniowie z Gimna-
zjum w Serocku.

10 września o godzinie 14:00 na rynku 
w Serocku zaczęli pojawiać się pierwsi słu-
chacze.

Po przywitaniu wszystkich gości i za-
inaugurowaniu uroczystości przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Serock – Sylwestra 
Sokolnickiego oraz Dyrektora Centrum 
Kultury i Czytelnictwa – Tomasza Gęsikow-
skiego, rozpoczęliśmy narodowe czytanie. 
Na scenie pojawił się Wokulski we własnej 
osobie…, w którego postać wcielił się ak-
tor Jacek Pacocha. Wspaniale opowiedział 
swoimi słowami o życiu głównego bohatera. 
Nasi wykonawcy razem z Wokulskim czy-
tając fragment „Lalki” stworzyli wspaniały 
klimat na scenie.  Scena została ustawiona 
na tle kwiatów, co sprawiło, że scenografia 
stała się jeszcze bardziej klimatyczna, a jed-
ne z ostatnich już promieni letniego słońca, 
zagwarantowały cudowną atmosferę. Cała 
akcja narodowego czytania przeprowadzo-
na tego dnia wprawiła w dobry nastrój za-
równo czytających jak i słuchaczy.

Aktorzy Jacek Pacocha i Tomasz Gęsi-
kowski zadedykowali to spotkanie niedawno 
zmarłemu koledze Jerzemu Kamasowi, nieza-
pomnianemu Wokulskiemu.

Centrum Kultury
 i Czytelnictwa w Serocku

Czytanie bajek
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Od dawna obserwujemy z jakim zaanga-
żowaniem podchodzisz do różnych arty-
stycznych przedsięwzięć. Co jest Twoją 
największą pasją?

Oczywiście rękodzieło i możli-
wość połączenia tej pasji z pracą za-
wodową. Jako nauczyciel wśród dzieci 
mogę realizować swoje pomysły speł-
niając się w działaniach plastycznych 
i społecznych.

Jaki i kiedy zaczęła się Twoja przygo-
da z rękodziełem? Czy pamiętasz swoja 
pierwszą pracę?

Myślę, że na drogę rękodzieła wkro-
czyłam już jako dziecko. Pamiętam pierw-
szą pracę stworzoną w klasach początko-
wych – szkic Jezusa Chrystusa na lekcji 
religii. Katechetka nie chciała uwierzyć, 
że wykonałam ją sama i od tamtej pory 
codziennie rysując czy malując działam 
w myśl słów „ja wam jeszcze pokażę”. Na-

Z pasją do życia
– wywiad z Katarzyną Książyk

KREA(K)TYWNI W GMINIE - MIESZKAŃCY GMINY SEROCK OPOWIADAJĄ O SWOICH PASJACH

W swoim dorobku masz prace z za-
kresu różnych dziedzin plastycznych. 
Może masz jakąś ulubioną technikę?

 To prawda, próbuję różnych technik. 
Jestem samoukiem, pomysł na wykona-
nie pracy przychodzi mi szybko. Chyba 
nie mam ulubionej techniki, bo przeważ-
nie w jednej pracy łączę kilka technik za-
leżnie od narzuconego hasła czy tematu 
okolicznościowego, np. ktoś poprosi mnie 
o wykonanie pamiątki ślubnej, to powsta-
je cały kosz opleciony różami z krepiny, 
a w środku ze skrzynią decoupage, anio-
łem powerlex i wieloma innymi poda-
runkami dopasowanymi do uroczystości. 
Gdy np. komuś ze znajomych urodzi się 

Mogę jedynie powiedzieć, że mam senty-
ment do tworzenia aniołów i tortów zdo-
bionych technikami cukierniczymi. 

 

Z której pracy jesteś najbardziej dumna?
Do każdej pracy wkładam kawałek 

serca i trudno jedną z nich określić sło-
wem „duma”. Wyróżniłabym może anioły 
malowane na deskach.

Ile czasu dziennie poświęcasz na 
swoja pasję?

Powiedziałabym, że każdą chwilę. Po-
trafię łączyć pasję z codziennym życiem. 
Przygotowując zajęcia do pracy tworzę rę-
kodzieło dla dzieci, przygotowując święta 
wykonuję rękodzieło dla rodziny, nawet 
spędzając czas na urlopie wykonuję ręko-
dzieło dla domu czy znajomych. Nie trak-
tuję pasji zarobkowo. Pasja jest dla mnie 
przyjemnością, a nie obowiązkiem. Dzię-
ki niej mam swoje cele do których dążę.

Czym się inspirujesz tworząc nowe 
prace? Skąd czerpiesz pomysły?

Jak wcześniej wspomniałam, pomy-
sły przychodzą mi łatwo. Niekiedy idąc 
z synkiem na spacer, trafimy na krzywy 
patyczek, kilka kamyków i ja już wtedy 
widzę, co z tego stworzę. Dla mnie naj-
drobniejszy kawałek kory może być wiel-
kim skarbem.

Jak znaleźć pasję i cel w życiu? Jakie są 
twoje cele?

Znaleźć pasję to pielęgnować swo-
je ulubione zajęcie i nigdy się nie pod-
dawać pod wpływem innych ludzi czy 
niepowodzeń. Ja łączę pasję z życiem za-
wodowym i, jak na początku mówiłam, 
nie poddałam się mimo braku wiary 
katechetki w moje możliwości plastycz-
ne w wieku dziecięcym. Wkraczając na 
drogę nauczycielską nie poddałam się 
po słowach kolegi: „ogolę sobie włosy na 
nogach, jak dostaniesz się na te studia”. 

Dlatego uważam, że głównym celem jest 
dążenie do spełnienia się i dbania o swo-
je życiowe pasje, które nadają nam do-
datkowy sens istnienia.

 

Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?
Miłość, rodzina, tradycja. Połączenie 

tych trzech wartości daje mi  poczucie 
harmonii i szczęścia. 

I ostatnie pytanie czy planujesz już ja-
kieś nowe prace?

Mam kilka pomysłów, ale niech to 
zostanie tajemnicą do czasu ich reali-
zacji! Mogę tylko zdradzić, że skupiam 
się na ozdabianiu własnego wnętrza, 
w którym staram się kompletować sta-
re meble i przedmioty z duszą, noszą-
ce ślady poprzedniego życia i budzące 
wspomnienia.

Dziękujemy za rozmowę.
Ref. Komunikacji Społecznej

wet przy odrabianiu lekcji pod zeszytem 
z matematyki trzymałam kolorowan-
kę zamiast skupić się na obliczeniach. 
W starszych klasach uwielbiałam zaję-
cia techniczne związane z haftowaniem 
i tworzenia robótek ręcznych. Wykony-
wanie ozdóbek choinkowych do dziś jest 
moja tradycją. I tak z roku na rok, aż do 
chwili obecnej, mój wolny czas wypełnia 
tworzenie rękodzieł.

dziecko, to na powitanie przynoszę uszy-
tą przez siebie maskotkę. Kiedyś babcia 
pokazywała mi jak wyplatać wianki z ziół 
i nie tylko. Takie wspomnienie z dzieciń-
stwa wróciło i pod jego wpływem zrodził 
się pomysł tworzenia wianków.

Technik jest tak wiele w moich pra-
cach, że trudno wybrać tę jedną ulubioną. 
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Święto Darów Ziemi 2015
Dożynki stanowią ukoronowanie cało-

rocznej pracy wszystkich rolników, ogrod-
ników i sadowników. W naszej gminie tra-
dycją stało się wrześniowe Święto Darów 
Ziemi w Woli Kiełpińskiej. Tegoroczne 
dożynki, które odbyły się 6 września, jak 
zwykle rozpoczęła uroczysta Msza święta 
celebrowana przez ks. Andrzeja Marchlew-
skiego. Jak co roku centralne miejsce w ko-
ściele zajęły wieńce i kosze pełne Darów 
Ziemi – zboże, owoce, warzywa, kwiaty, 
przetwory – przygotowane przez wszystkie 
sołectwa z gminy Serock, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Maryninie, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Dosinie, Koło Pszczelarzy, Pol-
ski Związek Łowiecki i Wojskowe Koło Ło-
wieckie, PZW Wierzbica, Instytut Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin.

Po nabożeństwie, w uroczystym koro-
wodzie prowadzonym przez Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą OSP Pułtusk, wieńce i kosze 
zostały przeniesione pod scenę, by wszy-
scy mogli je podziwiać. Ich piękno oceniali 
uczestnicy festynu głosując na „Najpiękniej-
sze dary Ziemi.”

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Syl-
wester Sokolnicki – gospodarz uroczystości 
– powitał przybyłych gości: Annę Aksamit 
– senator Rzeczypospolitej Polskiej, Zeno-
na Durkę - Posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, Jana Grabca- Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, 
Radosława Rybickiego – Dyrektora Depar-
tamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Annę 
Gajewską – reprezentującą władze powiatu, 
Artura Borkowskiego – Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Serocku, radnych, sołtysów 
oraz wszystkich pozostałych uczestników 
Święta Darów Ziemi.

Zanim festyn rozpoczął się na dobre, so-
łectwo Wola Smolana przekazało dożynkowy 
chleb, którym symbolicznie podzielili się ofi-
cjalnie goście na scenie, a następnie dziew-
częta w kwietnych wiankach na głowach 
dzieliły się nim z uczestnikami dożynkowej 
uroczystości.

Druga część obchodów Święta Darów 
Ziemi miała charakter rodzinnego pikniku. 
Na scenie pojawił się zespół No To Co – kul-
towy zespół polskiego rock & roll’a lat 60 tych. 
Niezapomniane rytmy wprowadziły widzów 
w świetny nastrój wspólnej zabawy. Uwagę 
zwrócił też popis umiejętności pana burmi-
strza, Sylwestra Sokolnickiego w dziedzinie 
piekarnictwa. Wałkowanie ciasta, formowa-

nie pysznych rogalików z czekoladą, w mini 
piekarni Jacka Placka, zdradziło niezwykłe 
zdolności naszego burmistrza. Swoich sił pró-
bował również, z powodzeniem, nasz radny 
Krzysztof Bońkowski.

W trakcie festynu odbyły się także zma-
gania sportowe, których organizatorem był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku: ciąga-
nie traktorów przez sołeckich „Iron Menów”, 
bieg – sztafeta w świeżo wypranych workach 
na ziemniaki oraz rzut do skrzynki ziemnia-
kiem – zainteresowały wszystkich uczestni-
ków dożynek. Po przeprowadzonych kon-
kurencjach na scenę zaproszono laureatów  
gminnych konkursów. Wyniki przedstawia-
my poniżej:

LAUREACI KONKURSU
„NAJSPRAWNIEJSZE SOŁECTWO”

GUTY (29 punktów)
Ludwinowo Zegrzyńskie (22 pkt)
Jadwisin (21 pkt)
Stanisławowo (20 pkt)
Ludwinowo Dębskie (18 pkt)
Dębinki (17 pkt)
Cupel (9 pkt)

Nagrody w postaci voucherów
ufundowali sponsorzy:

Hotel Narvil Conference & Spa
Restauracja Złoty Okoń
Hotel Warszawianka z Jachranki
Green Park Conference Centre
Restauracja Złoty Lin
 Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe 
Nicola
Przychodnia Goldenmed

LAUREACI KONKURSU
„MOJA POSESJA – MOJA PASJA”

W kategorii na najpiękniejsze gospodar-
stwo rolne przyznano:

I miejsce –  Pani Hannie Sosnowskiej z Ja-
chranki

II miejsce –  Panu Wojciechowi Podgór-
skiemu z Nowej Wsi,

III miejsce –  Pani Wiesławie Zakolskiej 
z Dębego

Dodatkowo przyznano wyróżnienie dla 
Pani Marii Chrzanowskiej z Jadwisina.

W kategorii na najpiękniejszą zabudowa-
ną nieruchomość przyznano:

I miejsce –  Panu IonDima z Jadwisina
II miejsce –  Pani Monice Żbikowskiej 

z Łachy,
III miejsce –  Pani Jolancie Sosnowskiej 

z Borowej Góry oraz Panu 
Konstantemu Mużyńskiemu 
z Łachy

LAUREACI KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZE DARY ZIEMI”

Kategoria Najpiękniejszy Wieniec Do-
żynkowy:

I miejsce – Sołectwo Guty
II miejsce – Sołectwo Dosin
III miejsce –  Koło Gospodyń Wiejskich 

Marynino
Kategoria Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy:
I miejsce – Sołectwo Bolesławowo
II miejsce – Sołectwo Borowa Góra
III miejsce – Sołectwo Kania Polska

Nagroda Publiczności: Sołectwo Jadwisin
Nagrody ufundował Samorząd Woje-

wództwa Mazowieckiego.
Tegoroczne święto plonów zakończył 

występ Kabaretowej Grupy Biesiadnej, która 
wykonując znane, polskie utwory biesiadne, 
porwała do tańca uczestników festynu. Uro-
czystość Święta Darów Ziemi poprowadził 
Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa 
- Tomasz Gęsikowski.  Organizatorem części 
artystycznej było Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Serocku.

Bogaty program festynu przyciągnął 
mieszkańców gminy Serock i licznych gości. 
Festynowi towarzyszyły stoiska handlowe, 
gastronomiczne, rzemieślnicze, jak również 
promocyjne. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się prezentacje sów, drobiu rasowego 
i innych małych zwierzątek domowych.

Wszystkim uczestnikom tegorocznego 
Święta Darów Ziemi dziękujemy za przyby-
cie, a laureatom konkursów serdecznie gra-
tulujemy.

Organizatorem festynu był Urząd Miasta 
i Gminy w Serocku.

Joanna Dudek
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Wierzbica zdobyła Grand Prix
na VI Festiwalu Aktywności Społecznej
i Kulturalnej Sołectw 2015

Gmina Somianka, tegoroczny gospo-
darz festiwalu, wystartowała z discopolo-
wym Akcentem, który rozgrzał atmosferę 
imprezy już na starcie. Wokalista zespołu, 
Zenek Martyniuk, odwiedzając stoisko pro-
mocyjne Wierzbicy, nie przeczuwał zapew-
ne, że jest gościem przyszłych zwycięzców 
festiwalowej rywalizacji.

A przystąpiło do niej siedem sołectw re-
prezentujących siedem gmin należących do 

Lokalnej Grupy Działania Związku Stowa-
rzyszeń „Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego”. 
Walka „na” wizjonerskie stoiska, regionalne 
przysmaki i sceniczne show była zaciekła. Or-
ganizatorzy, zwycięzcy Nagrody Publiczności 
w tegorocznym festiwalu, zadbali o odpowied-
nie przygotowanie terenu międzygminnych 
zmagań.

Dla licznie przybyłych na imprezę miesz-
kańców Wierzbicy i całej gminy Serock - ki-

bicujących w towarzystwie serockich władz 
- było jasne, że Wierzbica jest liderem.

Stoisko, nawiązujące do położenia wsi 
nad Narwią i rybactwa, zwracało uwagę 
swą oryginalnością. Niebieska kolorystyka, 
sieci, trzciny, obrazy Stanisława Bieniasa 
w tle, dekoracyjnie wystawione potrawy, 
wędkarskie trofea i łódź wypełniona wodą 
z pluskającymi w niej rybami, okupowana 
była przez najmłodszych nie mniej, niż stu-

dio malowania buziek - oczywiście w ba-
jeczne rybki.

W kategorii „smaki, kuchnia regionalna” 
Wierzbica nie miała sobie równych tak, co do 
niezwykle bogatego menu, jak i co do ilości 
przygotowanych smakołyków. W pieczenie 
i gotowanie zaangażowali się niemal wszy-
scy mieszkańcy Wierzbicy, a wspomagały ich 
jeszcze firmy prowadzące działalność gastro-
nomiczną  na terenie wsi. Niekończące się tłu-
my oblegały stoisko zajadając ryby smażone 
i w galarecie, bigos, żurek, grochówkę, zupę 
rybną, surówki, wędliny, ciast całe mnóstwo, 
tegoroczne przetwory, owoce; a kredens z do-
mowej roboty wierzbickimi napitkami okazał 
się miejscem niezwykle kuszącym.

Brawurowy występ sceniczny mieszkań-
ców Wierzbicy pokazał jakie talenty arty-
styczne drzemią w tej społeczności. Scena-
riusz osnuty wokół romantycznego związku 
historycznych postaci z życia tej miejsco-
wości, przywołał wspomnienia o Benignie
z Woyczyków i gen. Kazimierzu Małachow-
skim. Próba odtworzenia ich ślubu i wesela
w „niezwykle nowatorski sposób, nawiązujący 
do współczesnych realiów tego typu uroczy-
stości na polskiej wsi”, była festiwalową nie-
spodzianką. Szalejący na scenie - w rytmach 
Bałkanicy - przedstawiciele „wierzbickiego 
kleru” wraz z parą młodą i gośćmi rozbawili i 
„roztańczyli” publiczność w Somiance.

Nic więc dziwnego, że nasi reprezentanci 
pod wodzą pani sołtys, Marii Chmielewskiej 
i radnej, pani Bożeny Kalinowskiej, przy nie-
ocenionym wsparciu społeczności Wierzbicy 
i jej sympatyków, a także działających w tej 

miejscowości firm, zgarnęli I miejsce w kate-
gorii „smaki”, I miejsce w kategorii ”prezen-
tacja stoiska” i ostatecznie Grand Prix VI Fe-
stiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej 
Sołectw 2015 w Somiance.

Serdecznie Państwu gratulujemy zasłużo-
nego zwycięstwa!

Dziękujemy za pracę i wysiłek włożony 
w jego osiągnięcie wszystkim mieszkańcom 
i sympatykom oraz zaangażowanym pod-
miotom funkcjonującym na terenie Wierz-
bicy i w jej bliskim sąsiedztwie („Cicha Za-

toka” i Ośrodek Rybacki PZW w Wierzbicy, 
Restauracja „Złoty Lin” w Wierzbicy, Karcz-
ma „Pod Strzechą” w Dzierżeninie, Fir-
ma Meblo-Koncept z Wierzbicy, Fundacja 
„Idea” i Fundacja „Nova”) oraz wszystkim 
sponsorom.

Ref. Komunikacji Społecznej
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Sukces uczniów Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku 
na egzaminach zawodowych

W roku szkolnym 2014/2015 w Powiatowym Zespole Szkól Po-
nadgimnazjalnych w Serocku zostały przeprowadzone egzaminy po-
twierdzające kwalifikacje zawodowe  - wg starej podstawy w oparciu 
o standardy wymagań egzaminacyjnych oraz  egzaminy potwierdzają-
ce kwalifikacje w zawodzie w oparciu o nową podstawę programową.

Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach: pisem-
nym i praktycznym.

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się 
z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje (dotyczy starego 
egzaminu):

1) w części pierwszej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wia-
domości i umiejętności wymagane w standardach egzaminacyjnych 
dla danego zawodu -  próg zdawalności 50%;

2) w części drugiej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiado-
mości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospo-
darczą - próg zdawalności 30% ;

oraz według nowej podstawy programowej etap pisemny  prze-
prowadzany w formie testu  składa się wyłącznie z zadań egzaminacyj-
nych sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla danej 
kwalifikacji w danym zawodzie - próg zdawalności 50%.

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego 
sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w da-
nym zawodzie - próg zdawalności 75% (dla porównania na egzaminie 
maturalnym tylko 30%).

W sesji letniej zgodnie z harmonogramem określonym przez dy-
rektora CKE zostały przeprowadzone w klasach II i III technikum 
egzaminy w zawodach:

• technik  eksploatacji portów i terminali - kwalifikacja A. 33  „Ob-
sługa podróżnych w portach i terminalach”;

• technik logistyk - kwalifikacja A. 31 „Zarządzanie środkami 
technicznymi podczas realizacji procesów transportowych”;

• technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11„Planowanie i realizacja 
usług w recepcji”;

• technik żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja T.6 
„Sporządzanie potraw i napojów”;

Uczniowie otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje  zawodo-
we (dotyczy tegorocznych absolwentów) i świadectwa potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie (dotyczy uczniów klas II i III technikum).

Zdawalność w Zasadniczej Szkole Zawodowej wyniosła:

Na podstawie zaprezentowanych wyników naszych uczniów moż-
na stwierdzić, że zdawalność egzaminów zawodowych w szkole w wie-
lu zawodach przekracza średnie wyniki innych szkół w kraju. Szkoła 
jest bardzo dumna ze swoich uczniów i ich wyników.

Szczególnie serdecznie gratulujemy uczniom (obecnej) kl. III 
Technikum Eksploatacji Portów i Terminali, którzy zdali egzamin 
w 100%.

Ewa Kania-Nec
http://pzspserock.pl/

Zawód Kwalifikacja

Zdawalność

PZSP
w Serocku

średnia
zdawalność

w kraju

technik  eksploatacji 
portów i terminali

A.33 100% 93%

technik 
żywienia i usług 
gastronomicznych

T.06 78% 65%

technik logistyk A.31 42% 59%

technik hotelarstwa T.11 42% 84%

wg starej podstawy programowej

technik żywienia 
i gospodarstwa 
domowego

X 100% 75%

technik hotelarstwa X 43% 76%

Zawód Kwalifikacja

Zdawalność

PZSP 
w Serocku

średnia 
zdawalność 

w kraju

kucharz T.06 50% 65%

lakiernik M.28 100% 69%

mechanik pojazdów 
samochodowych

M.18 100% 60%

cukiernik T.04 100% 91%

w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach:
• kucharz - kwalifikacja T.6 „Sporządzanie potraw i napojów”;
• lakiernik - kwalifikacja M.28 „Wykonywanie prac lakierniczych”;
• mechanik pojazdów samochodowych - kwalifikacja M.18 „Diagno-

zowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych”;
• cukiernik - kwalifikacja T.4 „Produkcja wyrobów cukierniczych”;
i dla tegorocznych absolwentów klas IV technikum w zawodach
• technik hotelarstwa;
• technik żywienia i gospodarstwa domowego;

Zdawalność w poszczególnych technikach wyniosła:
W ramach cyklu imprez OCHOTA na 

REKREACJĘ, Urząd Dzielnicowy Ochota 
i Pub Lolek, zorganizowali Spotkanie z Hi-
storią. Stowarzyszenie Miłośników Skubianki 
„SMS” z zaprzyjaźnioną Grupą Historycz-
no-Edukacyjną Szare Szeregi, wzięło udział 
w przedsięwzięciu związanym z przypadającą 
na 1 sierpnia kolejną rocznicą wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Grupy przygotowa-
ły koncert piosenek powstańczych. Wśród 
tych, które wybrano do repertuaru można 
było usłyszeć takie utwory jak: „Warszawskie 
dzieci”, „Pałacyk Michla”, czy „Sanitariuszka 
Małgorzatka”. 

Najbardziej emocjonującym punktem 
powstańczego spotkania na Polach Mokotow-
skich był występ uczestnika powstania war-
szawskiego pana Aleksandra Wiechowskiego. 
Z ogromnym wzruszeniem, ale też z pasją 
i autentycznością opowiadał on o losach mło-
dych ludzi i ich rzeczywistym zaangażowaniu 

Zakończenie wakacji na plaży w Serocku

Spotkanie z historią w wykonaniu SMS

w walkę o wolność Warszawy. Pan Aleksander 
Wiechowski udzielił też młodym ludziom wie-
lu cennych rad ujętych w bezcenne słowa: „Pa-
miętajcie teraz: godło narodowe, biało-czer-
wone, orzeł biały, to najważniejsze symbole 
naszej Ojczyzny. Pamiętajcie o tym, żebyście 
ich strzegli. My przekazujemy Wam bezpie-
czeństwo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”. 

Dzięki temu spotkaniu udało się najmłodszym 
Polakom opowiedzieć o trudnym, niebezpiecz-
nym, często niezrozumiałym wydarzeniu, jakim 
było Powstanie Warszawskie. Udało się oddać 
klimat tamtego czasu i odtworzyć atmosferę 
powstańczej Warszawy. Ukazać powstanie od 
strony militarnej, taktycznej, politycznej, a także  
od strony powstańczej rzeczywistości cywilnej. 
Głównymi atrakcjami programu przygotowa-
nymi przez Grupę Historyczno-Edukacyjną 
Szare Szeregi były spektakle „Zasypani”, „Mo-
topompiarze”. Pojawiła się prawdziwa „Poczta 
Polowa”, tor przeszkód, pole minowe, plenero-
wy minerek quiz historyczny. Ponadto dla do-
rosłych niebywałą atrakcją była stała ekspozycja 
z powstańczym posterunkiem, archiwalnymi 
dokumentami i pamiątkami z powstania, a tak-
że szpital powstańczy, kuchnia polowa i wysta-
wa moździerzy, broni, umundurowania, sprzętu 
powstańczego.

Monika Krajewska

W ostatnią sobotę sierpnia br. na plaży 
miejskiej w Serocku odbyła się impreza ple-
nerowa zamykająca sezon wakacyjny.

Od rana na plaży miejskiej odbywały się 
zawody sportowe organizowane przez OSiR 
w Serocku. Wieczorną część artystyczną zor-
ganizowało Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku. Program rozpoczął zjawiskowy 
spektakl teatralny pt. „Fintikluszki” (grupy 
teatralnej Małe Mi).

FINTIKLUSZKI, w języku mieszkańców 
krainy Dawno Dawno Temu, to po prostu 
DROBIAZGI. Zabawne, wzruszające bajki, 
ludowe gadki i przyśpiewki, zebrane w Mu-
zycznym Kramie z Opowieściami, wskrzesza-
ją świat Wielkoludów i Domowych Skrzatów. 
Historie wydobyte z kufra pamięci przy po-
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Serock Biega na 6. PZU Festiwalu Biegowym

VIII Wrześniowy Pieszy Rajd Pamięci

W sobotę, 19 września 2015 r., po raz 
kolejny odbył się Wrześniowy Pieszy Rajd 
Pamięci. Tym razem była to już VIII edycja 
rajdu. Ośrodek Sportu i Rekreacji zorgani-
zował rajd wspólnie z Miastem i Gminą Se-
rock, Stowarzyszeniem „Nasze Zegrze” oraz 
Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy 
Łączności Oddział Zegrze. Tuż przed go-
dziną 10:00 wszyscy uczestnicy byli gotowi 
do startu. W rywalizacji wzięło udział około
35 drużyn w 5 kategoriach: służby mundu-
rowe, seniorzy, open, gimnazjum oraz szkoły 
ponadgimnazjalne. 

Piękna słoneczna pogoda sprzyjała wę-
drówce. Uczestnicy startowali z dwóch miejsc. 
Służby mundurowe i seniorzy z Zegrza (Trasa 
nr. 1), a uczniowie gimnazjum, szkół ponad-
gimnazjalnych oraz kategoria open wyruszyli 
z Woli Kiełpińskiej (Trasa nr. 2). Obie grupy 
musiały dotrzeć na metę, która w tym roku 
mieściła się na plaży miejskiej w Serocku. Na 
trasie nr. 1 znajdował się jeden punkt kontro-
lny – w ruinach dworu Szaniawskich w Jadwi-
sinie, na trasie nr. 2 z kolei znajdowały się dwa 
punkty kontrolne – w Maryninie na posesji 
sołtysa oraz w pobliżu pola kukurydzianego 
na granicy Serock/Moczydło. 

Ideą Wrześniowego Pieszego Rajdu Pa-
mięci jest propagowanie wiedzy historyczno-
-krajoznawczej dotyczącej w szczególności 
naszego regionu. W rajdzie liczyła się przede 
wszystkim wiedza uczestników, która była 
sprawdzana na punktach kontrolnych. Py-
tania z pewnością były bardzo wymagające, 

ponieważ drużyny miały problem ze zgroma-
dzeniem kompletu punktów. 

Około godziny 12:30 wszystkie grupy 
dotarły już na plażę miejską. Po przejściu 
trasy uczestnicy chętnie spożywali posiłek 
w naszym punkcie gastronomicznym. Posiłek 
przygotowany przez firmę „Kuchnia Polska” 
z Serocka bardzo smakował zawodnikom 
rajdu. Serdecznie dziękujemy Pani Barbarze 
Opyd!

 W trzech kategoriach niezbędna była 
dogrywka, do wyłonienia zwycięzców, bądź 
też miejsc na podium. Konkurencja sprawno-
ściowa wyraźnie spodobała się uczestnikom, 
a także obserwatorom, którzy dopingowali 
swoim znajomym. Ostateczna klasyfikacja 
rajdu znajduje się poniżej:

KLASYFIKACJA RAJDU W POSZCZE-
GÓLNYCH KATEGORIACH:

Służby mundurowe:
1. Batalion Zabezpieczenia I drużyna CSŁiJ
2. OSP NSR I drużyna CSŁiJ
3. Batalion Zabezpieczenia II drużyna CSŁiJ

Seniorzy:
1. Sekcja Miłośników Zegrze
2. Uniwersytet III Wieku Legionowo

W dniach 11-13.09.2015 r.  biegacze 
z grupy Serock Biega z Hotelem Narvil 
wzięli udział w 6. PZU Festiwalu Biegowym 
w Krynicy Zdroju. W ciągu trzech dni festi-
walowych zmagań, do wyboru było ponad 
dwadzieścia różnych biegów na dystansach 
od kilkuset metrów do 100 km oraz biegi 
dla dzieci. Największym zainteresowaniem 
cieszyła się Życiowa Dziesiątka, której trasę, 
prowadzącą prawie cały czas lekko w dół, 
pokonało 13 osób z Serocka, w tym debiu-
tująca na tym dystansie Justyna Wszołek. 
Zawodnicy z Serocka byli też widoczni na 
trasach biegu nocnego, biegu na 15 km, mi-
nimaratonu, półmaratonu i maratonu. Aż 
w trzech biegach wystartowała Anna Wil-
czyńska, natomiast z królewskim dystansem 
zmierzyli się Piotr Drzewiecki i Stanisław 
Jończyk. Bezkonkurencyjny, jeśli chodzi 
o uzyskiwane wyniki, był wśród serockich 
biegaczy Piotr Mulik, dyrektor ds. rekreacji 
Hotelu Narvil.

W trakcie festiwalu rozstrzygnięto ple-
biscyt na Biegowe Wydarzenie Roku oraz na 
Biegowego Dziennikarza Roku. Zwycięzcą 
pierwszej z tych kategorii został, organizowa-

ny przez Janusza Bukowskiego, bieg charyta-
tywny „Wybiegaj Sprawność” (który w tym 
roku odbędzie się 11 października na Kępię 
Potockiej). Wygranym w kategorii Biegowy 
Dziennikarz Roku został Bartosz Olszewski, 
który publikuje swoje teksty na blogu war-
szawskibiegacz.pl.

Oprócz biegów, dla uczestników festiwalu 
przygotowano cykl prelekcji o diecie, trenin-
gu i regeneracji, liczne stoiska promocyjne, 

targi ze sprzętem sportowym, a wieczorową 
porą koncerty gwiazd. Warto wybrać się do 
Krynicy i pobiec choćby w jednym biegu, aby 
poczuć tę wyjątkową, niespotykaną nigdzie  
indziej atmosferę biegowego święta oraz na-
cieszyć oczy malowniczymi krajobrazami Be-
skidu Sądeckiego. Nie bez powodu Krynica 
nazywana jest biegową stolicą Polski.

Rafał Gliwa
Ambasador Festiwalu Biegowego

Open:
1. Łagodne Wilczki

Gimnazjum:
1.  Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Se-

rocku (kapitan Zofia Łukasik)
2.  Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej (kapitan 

Karol Gotowiec)
3.  Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej (kapitan 

Dominika Berdyńska)
Szkoły ponadgimnazjalne:

1. PZSP w Serocku nr. 2 (kapitan Bartek Królik)
2.  PZSP w Serocku nr. 3 (kapitan Konrad Ja-

gielski)
3.  PZSP w Serocku nr. 5 (kapitan Radosław 

Galas)

Uczestnicy zostali nagrodzeni pucharami 
i medalami za zdobycie miejsc na podium, 
natomiast wszyscy zawodnicy otrzymali Cer-
tyfikat Piechura. Nagrody i medale wręczali 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock – Pan Syl-
wester Sokolnicki, wiceburmistrz – Pan Józef 
Zając, Dyrektor OSiR – Pan Maciej Goławski, 
a także Pan Piotr Kijak, który jak zwykle moc-
no zaangażował się w przygotowanie imprezy. 
Po dekoracji uczestników, delegacje udały się 
na miejski cmentarz, by złożyć kwiaty i zapa-
lić znicze na grobie Konstantego Radziwiłła.

Chcemy podziękować wszystkim oso-
bom, które pomogły w organizacji rajdu, jak 
również wszystkim uczestnikom. Zapraszamy 
do uczestnictwa w Wrześniowym Pieszym 
Rajdzie Pamięci w przyszłym roku!

OSiR w Serocku

mocy różnorodnych form teatru lalek, trady-
cyjnych zabawek, instrumentów muzycznych, 
pieśni, porywająco zaaranżowała i przekazała 
aktorka, Sława Tarkowska. Po spektaklu dzie-
ci wraz z rodzicami wzięły udział w warszta-
tach nawiązujących do spektaklu. Pani Sława 
pokazała dzieciom jak zrobić jedną z najstar-
szych lalek. Motanki wg. przekazów to sło-
wiańskie lalki magiczne, które miały spełniać 
życzenia, przynosić zdrowie i pomyślność. 
Technika sama w sobie nie jest trudna - la-
leczki te robi się bez zszywania, tylko skrę-
cając, wiążąc, motając. Każdy mógł zrobić 

lakę dla siebie lub kogoś bliskiego, zabrać 
jako pamiątkę z wakacji. Warsztaty przebie-
gły w licznym gronie i ku zaskoczeniu wśród 
uczestników nie zabrakło płci męskiej.

Po warsztatach odbył się koncert polsko 
kubańskiego duetu, to dawka gorących ta-
necznych karaibskich rytmów w sam raz na 
zakończenie wakacji. Utwory muzyczne Dj. 
Sarin & Junior emanują słoneczną energią 
i kuszą swymi gorącymi rytmami. Mieszanka 
Reggaeton, Merengue, Mambo, kuduro, oraz 
innych tanecznych brzmień latino porywała 
do tańca.

Na zakończenie programu odbyła się dys-
koteka. Imprezę poprowadził DJ Sarin produ-
cent muzyki latino i elektronicznych brzmień 
(progressive /elektro/ house itd..), uznany na 
parkietach w całej Europie.

Dj zabrał uczestników w podróż po ta-
necznych karaibskich rytmach oraz zapre-
zentował jednocześnie popularne trendy 
w muzyce klubowej.

Całość programu niesztampowo i z bra-
wurą poprowadził aktor Rafał Szałajko szcze-
gólnie znany z programu TVP „Domisie”.
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