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Święta Zmartwychwstania Pańskiego
to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę
Chrystusa i w siłę człowieka.
Niech Święta Wielkanocne przyniosą Państwu
radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.
Nikomu niech nie zabraknie ciepła bliskich
przy wielkanocnym stole
I chwili wytchnienia od zgiełku codzienności,
A spokój niech pozostanie na poświąteczne dni.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Artur Borkowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Wiosna to szczególna pora roku - nastraja nas optymistycznie, aż chce się śpiewać,
tańczyć i podskakiwać. O nadejściu tej najbardziej wyczekiwanej pory roku piszemy
w informatorze – relacjonując spotkanie z Wiosną naszych serockich przedszkolaków.
Za nami wiele interesujących przedsięwzięć Centrum Kultury i Czytelnictwa: koncert
z okazji Dnia Kobiet, spotkania z ciekawymi ludźmi kultury, sukcesy podopiecznych Centrum.
W numerze zapraszamy również do wzięcia udziału w inauguracji obchodów Święta Patrona Serocka św. Wojciecha, którego imieniny przypadają na dzień 23 kwietnia. Będzie to
świętowanie szczególne, ponieważ w tym roku obchodzimy 25 lecie Samorządu. Wojciechowe Świętowanie rozpocznie się 19 kwietnia – tego dnia zapraszamy na Piknik Ekologiczny
oraz na III Bieg Wojciechowy. Kulminacja obchodów Święta Patrona odbędzie się 23 maja
– zapraszamy do barwnego korowodu oraz do wspólnego świętowania na serockim rynku.
Kwiecień to miesiąc bolesnych dla Polaków rocznic – oddajemy hołd pomordowanym Katyńczykom w 75 rocznicę zbrodni, a także wspominamy oﬁary katastrofy smoleńskiej 5 lat po tej tragedii.
Ponadto w numerze znajdziecie Państwo informacje o sukcesie Kół Gospodyń Wiejskich na Targach Toruńskich oraz o wyróżnieniu FRDL dla Urzędu Miasta i Gminy
w Serocku za warsztaty rzemieślnicze „To Barbarki robota”.
Zapraszamy do lektury!
Redakcja

Zapraszamy do ratusza
na wystawę pokonkursową
Motyw Wielkanocny

STRAŻ MIEJSKA
w Serocku

WOJCIECHOWE
ŚWIĘTOWANIE
inauguracja obchodów

1 9 k w i e t n i a 2 0 1 5 r.
 11.00 - UROCZYSTA MSZA ŚW.
- kościół w Serocku

 11.00 - PIKNIK EKOLOGICZNY
- rynek w Serocku

STOISKO PROMOCYJNE DZIEŃ ZIEMI 2015
- informacje o prawidłowej segregacji odpadów
- odbiór sadzonek roślin i ekoupominków
(szczegóły na www.serock.pl)
- konkursy z nagrodami
- ekosmakołyki

 12.30 - III BIEG WOJCIECHOWY
- rynek w Serocku

bieg na 10 km, marsz nordic walking, bieg rodzinny
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ZAPRASZA
W 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
przy ul. Rynek 21 na bezpłatne
szkolenie w grupach 10 – 12 osób
z zakresu
PIERWSZEJ POMOCY
Zapisy odbywają się
w siedzibie Straży Miejskiej
oraz telefonicznie 22 782 – 72 - 92
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Informacje dla mieszkańców:
Referaty przyjmują interesantów i realizują 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, Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów 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.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Anna Socha, Beata Roszkowska,
Agnieszka Woźniakowska
ADRES REDAKCJI:
Rynek 21, 05-140 Serock,
tel. 22 782 88 43,
e-mail: promocja@serock.pl, www.serock.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skracania
i redagowania nadesłanych tekstów.
Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Skład i druk MERITUM Bożena Zimmermann,
tel./fax 52 379 80 94,
e-mail: meritum@by.home.pl

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

3

Dostaliśmy wyróżnienie
w VII edycji Dorocznej Nagrody FRDL
Kapituła Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przyznała Urzędowi Miasta
i Gminy w Serocku wyróżnienie za projekt: „To barbarki Robota”- warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu”. Ceremonia wręczenia wyróżnień za budowanie demokracji lokalnej w Polsce poprzez lokalne
inicjatywy kulturalne za lata 2013 – 2014 miała miejsce w Warszawie, dnia 20.03.2015 r.
W tym roku, zapraszamy Państwa na IV edycję warsztatów na podgrodziu już 12 lipca.
Ref. KS

Oświetlenie uliczne
 Zakończono prace budowlane przy
budowie oświetlenia na ulicy Sadowej
i Oleńki w Serocku.
O kolejne 19 punktów świetlnych wzbogaciła się gminna sieć oświetlenia ulicznego
w wyniku realizacji inwestycji związanej z budową oświetlenia na ulicy Sadowej i Oleńki
w Serocku. Zainstalowane lampy LED-owe
o mocy ok. 51 W oświetlają odcinki ulic
o długości ponad 0,5 km.

w Borowej Górze. Inwestycja ta rozpoczęta
została w roku ubiegłym. Wówczas wykonano również większość prac. W roku bieżącym
dokończono budowę oświetlenia na ulicy Lipowej i zdemontowano stare oprawy z napowietrznej linii energetycznej. W ich miejsce
wybudowana została nowa linia kablowa oraz
8 punktów świetlnych w technologii sodowej.
Natomiast na ulicy Sosnowej, dotychczas nieoświetlonej, na całym jej odcinku mierzącym
blisko 540 m, pobudowane zostało 16 punktów
świetlnych w technologii LED. Inwestycja ta
pozwoliła również na oświetlenie niebezpiecznego odcinka drogi przebiegającego przez sosnowy lasek. Poruszanie się pieszo po zmroku
ulicą Sosnową nie powinno już przysparzać
mieszkańcom problemów.
Ref. PRI

Serockie Gospodynie
nagrodzone na Toruńskich Targach Turystycznych

15-16 marca 2015 roku w Centrum
Targowym „PARK” w Toruniu odbyła się V
edycja Targów Turystycznych „WYPOCZYNEK” 2015. Organizatorami targów były
Targi Toruńskie Sp.z o.o. oraz Urząd Miasta
Torunia.
Targom tradycyjnie towarzyszył TORUŃSKI FESTIWAL SMAKÓW, którego
opiekunem merytorycznym był znawca
kuchni staropolskiej – profesor Jarosław
Dumanowski. Prezentacje kulinarne, degustacje i spotkania ze znawcami tradycji kulinarnych, warsztaty kulinarne oraz liczne
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wykłady przypomniały zwiedzającym smaki
polskiej kuchni regionalnej.
W tegorocznych targach wzięły udział panie z czterech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy Serock – z Dosina, Marynina, Skubianki,
a także przedstawicielki gospodarstw agroturystycznych z Jadwisina, Łachy oraz Ludwinowa
Zegrzyńskiego. Serockie gospodynie przywiozły mnóstwo smakołyków. Panie z Tradycyjnego Koła Gospodyń Dosin przygotowały
drożdżowe pierogi z kapustą, sernik na kruchym spodzie oraz chleb żytni. Koło Gospodyń
Wiejskich Dosin proponowało zwiedzającym:
pagórki mazowieckie, zlepieńce z soczewicą
oraz kotlety ziemniaczane. Koło Gospodyń ze
Skubianki serwowalo m.in. sernik gotowany,
smalec z warzywami oraz pierogi po żydowsku.
Koło Gospodyń z Marynina zachwyciło zwiedzających bogatą ofertą nalewek, ciastem drożdżowym „na noc” oraz domowymi wypiekami.
Na serockim stoisku można było również posmakować naparu ze świeżej mięty oraz skosztować placków ziemniaczanych. Goście stoiska
otrzymywali ulotki z przepisami wymienionych

potraw i obiecali spróbować swoich sił w przygotowaniu tych smakołyków w domu. Pyszne
jedzenie oraz barwny - wielkanocny wystrój
stoiska przyciągały rzesze zwiedzających, którzy przy okazji degustacji smakowitych potraw,
mieli możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną naszej gminy.
Serockie Gospodynie oraz Panie z gospodarstw agroturystycznych zostały nagrodzone już po raz kolejny - komisja
w składzie Jan Oleksy – dziennikarz Gazety
Nowości, Jarosław Dumasowski – profesor
UMK w Toruniu oraz Aleksandra Kleśta-Nawrocka - Szefowa Ruchu Slow Food Gruczno
przyznała naszym paniom Wyróżnienie za
Walory Smakowo-Turystyczne stoiska i wręczyła szklaną statuetkę toruńskiego anioła.

 Budowa oświetlenia na ulicy Parkowej w Jadwisinie zakończona.
Z początkiem marca zakończone zostały roboty budowlane związane z budową
oświetlenia na ulicy Parkowej w Jadwisinie.
W ramach inwestycji wybudowane zostało
11 punktów świetlnych w technologii LED,

dzięki czemu oświetlony został odcinek ulicy Parkowej o długości ok. 350 m oraz droga
wewnętrzna przy sklepie. Mamy nadzieję, że
zainstalowane oświetlenie przyczyni się do
wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego.
 Ulica Sosnowa i Lipowa w Borowej
Górze z nowym oświetleniem.
Na początku marca odbył się również odbiór techniczny inwestycji związanej z budową
oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz Lipowej

Tworzymy strefę gospodarczą w Serocku

Patronat Honorowy nad wydarzeniem
objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawko-Pomorskiego,
Prezydent Miasta Torunia, Polska Organizacja Turystyczna oraz Kujawsko-Pomorska
Organizacja Turystyczna.
Toruńskie Targi Turystyczne Wypoczynek cieszą się ogromnym zainteresowaniem,
co roku przybywa coraz więcej wystawców,
a stoiska odwiedza coraz więcej gości.
Anna Socha

W dniu 24.02.2015 r., z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Serock, odbyło się
spotkanie z właścicielami gruntów na temat
sposobu zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Serocku położonych wzdłuż drogi
krajowej nr 62 i obwodnicy miasta. Łączna
powierzchnia gruntów przeznaczonych pod
inwestycje wynosi ok. 75 ha.
Spotkanie miało na celu przedstawienie
właścicielom działek potencjału inwestycyjnego jaki posiadają ich grunty w związku
z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock.
Prezentacja możliwości zagospodarowania gruntów w Serocku oparta została na
przykładzie terenów przeznaczonych pod
inwestycje położonych w miejscowości Dębe
w rejonie składowiska odpadów komunal-

nych. Korzystne położenie komunikacyjne
(tereny zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej
nr 62 i drogi wojewódzkiej nr 632) oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przyczyniły się do zaintereso-

wania tymi terenami przez ﬁrmy, które przeniosły tutaj swoją działalność.
Obecni na spotkaniu właściciele działek
nie przedstawili konkretnych planów inwestycyjnych związanych ze swoimi działkami,
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część osób zadeklarowała chęć sprzedaży, co
okazało się dotychczas niemożliwe, z uwagi
na brak potencjalnych inwestorów.
Aby umożliwić zagospodarowanie terenów
przeznaczonych na cele inwestycyjne, gmina
podejmie działania mające na celu znalezienie
inwestorów zainteresowanych prowadzeniem

działalności gospodarczej wykorzystywanej
pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny
i/lub zabudowę usługową, jak również pod
obsługę samochodów oraz stacje paliw. Jeżeli
jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej w Serocku
prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki

Gruntami i Planowania Przestrzennego w celu
uzyskania dodatkowych informacji pod nr tel.
22 782 88 28 i 782 88 26.
Zachęcamy Państwa do włączenia się
w aktywne tworzenie strefy gospodarczej
w Serocku.
Ref. GGiPP

Wybory sołeckie zaplanowane
Rada Miejska w Serocku uchwałą
Nr 37/IV/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. zarządziła przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock na
lata 2015-2019 w terminie od 1 marca 2015 r.
do 31 maja 2015 r.
Warto dowiedzieć się czym jest sołectwo,
czym zajmuje się sołtys i rada sołecka, jak wyglądają zebrania wiejskie.
Na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
znajduje się 28 sołectw: Bolesławowo, Borowa
Góra, Cupel, Dębe, Dębinki, Dosin, Gąsiorowo, Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, Kania
Nowa, Kania Polska, Karolino, Ludwinowo
Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Łacha,
Marynino, Nowa Wieś, Skubianka, Stasi Las,
Szadki i Wola Kiełpińska, Święcienica, Wierzbica, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe.
Sołectwo
Sołectwo jest jednostką pomocniczą
gminy. Sołectwo jest częścią struktury organizacyjnej gminy, tj. zorganizowaną wspólnotą samorządową mieszkańców posiadającą
określone terytorium.
Do zakresu działania sołectwa należy
m.in.: dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz, współpraca z organami
gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te
organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, dysponowanie funduszem
sołeckim, występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla sołectwa
do Rady Miejskiej i Burmistrza, współpraca

z radnymi, podtrzymywanie tradycji kulturowych na terenie sołectwa.
Sołtys
Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie. Do zadań sołtysa należy zarządzania bieżącymi sprawami sołectwa, realizacja
uchwał zebrania wiejskiego, reprezentowanie
sołectwa na zewnątrz, zwoływanie zebrań
wiejskich, utrzymywanie stałego kontaktu
z organami gminy, uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza,
udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji Rady, występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego
mieszkańców.
Rada sołecka
Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. Rada sołecka składa
się z 3 do 5 osób. Do zadań rady sołeckiej
należy pełnienie funkcji pomocniczo- doradczej sołtysa oraz wspomaganie jego działań,
w szczególności przygotowywanie zebrań
wiejskich, inicjowanie działań na rzecz rozwoju sołectwa, inicjowanie organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym
i rekreacyjnym.
Zebranie wiejskie
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych

sprawach zastrzeżonych do wyłącznej
kompetencji zebrania wiejskiego oraz innych istotnych dla sołectwa sprawach. Do
wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy m.in. wybór i odwołanie sołtysa
i rady sołeckiej, określenie przeznaczenia środków finansowych przydzielonych
w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa,
uchwalanie wniosku o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego.
Decyduj o swoim sołectwie
Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata
licząc od dnia wyborów i kończy się z dniem
wyborów nowych organów sołectwa.
Sołtys i rada sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do
głosowania.
Kandydaci na stanowisko sołtysa oraz do
rady sołeckiej mogą być zgłaszani osobiście
przez stałych mieszkańców uczestniczących
w zebraniu wiejskim. Zgłoszenie kandydata
odbywa się ustnie w trakcie zebrania wiejskiego. Uprawnieni do kandydowania są wyłącznie stali mieszkańcy gminy uczestniczący
w zebraniu wiejskim. Warunkiem przyjęcia
każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona w trakcie zebrania.
O terminach wyborów w poszczególnych
sołectwach będziemy Państwa informować
na bieżąco.
Referat Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych

Spotkanie Burmistrza z sołtysami sołectw
z terenu gminy Serock
W dniu 11 marca 2015 roku odbyło się
organizowane cyklicznie przez Burmistrza
Miasta i Gminy Serock spotkanie z sołtysami sołectw z terenu gminy. Pierwsza cześć
spotkania miała charakter oﬁcjalny i poświęcona została przekazaniu podziękowań
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przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Serocku za kończącą się kadencję sołtysów w latach 2011 – 2014 oraz za zaangażowanie sołtysów w rozwijanie inicjatyw
lokalnej społeczności. Spotkanie zostało

zorganizowane w ogólnopolskim „Dniu Sołtysa”. Prowadzący spotkanie burmistrz Józef
Zając i Przewodniczący Rady Miejskiej –
Artur Borkowski, złożyli sołtysom najlepsze
życzenia z okazji przypadającego na dzień
11 marca ich święta.

Druga część spotkania miała charakter
szkoleniowy i poświęcona była „Nowej perspektywie ﬁnansowej Unii Europejskiej na
lata 2014 – 2020”. Prowadzący pierwszą część
szkolenia Pan Krzysztof Bońkowski zapoznał
obecnych na spotkaniu sołtysów z założeniami
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020, m.in. z możliwościami pozyskania doﬁnansowań na restrukturyzację małych gospodarstw, modernizację gospodarstw
rolnych, czy na rozwój usług rolniczych bądź
rozpoczęcie działalności pozarolniczej przez
rolników przekazujących małe gospodarstwa.
Kolejna część szkolenia przeprowadzona

została przez Pana Edwarda Trojanowskiego
– Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania, który przedstawił główny kierunek LGD w nowej
perspektywie, polegający na wspieraniu rozwoju
przedsiębiorstw. Docelowo wsparcie przedsiębiorstw ma zaprocentować zwiększaniu ilości
miejsc pracy oraz samozatrudnienia w małych
lokalnych przedsiębiorstwach. Prezes LGD podsumował również kończące się rozdanie środków z poprzedniego programu, które wykazało,
iż gmina Serock była znaczącym beneﬁcjentem
przedmiotowych środków, co świadczy o dużej
aktywności naszej gminy na tle innych gmin
zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania.

Na zakończenie spotkania burmistrz
Józef Zając przypomniał sołtysom zasady
przeprowadzania wyborów sołeckich, które
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku, muszą zostać przeprowadzone najpóźniej
do 31 maja 2015 roku. Przekazane zostały
także aktualne informacje dotyczące działalności Urzędu Miasta i Gminy w Serocku,
a także omówione zgłoszone przez sołtysów
bieżące tematy nurtujące mieszkańców.
Spotkanie jak zawsze spotkało się z dużym zainteresowaniem sołtysów.
Anna Kamola

Zapraszamy do włączenia się
w wiosenne porządki na terenie gminy
W dniach 7 – 21 kwietnia 2015 roku na
terenie naszej gminy zostanie przeprowadzona akcja wiosennego sprzątania gminy, która
na stałe zagościła w naszym kalendarzu. Organizowana jest w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Celem akcji jest nie tylko
uprzątnięcie zalegających śmieci, psujących
estetykę otoczenia, ale także uwrażliwienie

nas wszystkich na potrzebę wspólnej dbałości
o środowisko.
Zachęcamy zatem wszystkich: zorganizowane grupy mieszkańców, przedstawicieli
sołectw, dzieci, młodzież, wszelkie organizacje społeczne do włączenia się w wiosenne
porządki.
Zainteresowanych prosimy o kontakt

z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, tel: 22 782-88-39 i 22 782-88-40,
e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl, w celu
ustalenia terminu oraz obszaru sprzątania.
Urząd zapewni odpowiednią ilość worków i rękawic oraz odbiór zebranych śmieci.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

ZBIERZ (się do) KUPY
Jest coraz cieplej, pogoda zachęca do spacerów i aktywnego wypoczynku w plenerze.
Ale jest „coś” co może popsuć humor i nasze
wrażenia estetyczne – „coś”, w co nietrudno
„wdepnąć” w parku, na skwerze czy nawet
środku chodnika. To psia kupa!!!
Psie odchody mogą być niebezpieczne dla
ludzi i środowiska. Psują estetykę trawników,
skwerów i chodników. Mimo, że coraz więcej
właścicieli sprząta po swoich pupilach, to problem nie znika. Wciąż niewielu z nas ma świadomość, że chodzi nie tylko o higieniczny wy-

gląd miejsc publicznych, ale również o zdrowie
zwierząt i ludzi. Większość domowych zwierząt jest nosicielami pasożytów, które wydalane razem z kupą, po przejściu w inwazyjną
formę, roznoszone są dalej i mogą powodować
niepokojące objawy, m.in. zmęczenie, alergie,
dolegliwości żołądkowe. Często na spacerze
nasi pupile „obwąchują” to co zostawiły inne
pieski, a później przenoszą na swym ciele do
domów… gdzie przecież tak często je głaszczemy, bawimy się z nimi a nawet pozwalamy by
spały z nami w pościeli…

Dlatego apelujemy o poważne potraktowanie problemu i sprzątanie po swoim psie.
Tak naprawdę wystarczy zwykła foliowa
torebka, w którą zbierzemy psie odchody i po
prostu wrzucimy je do kosza ulicznego.
Dodatkowo w Urzędzie Miasta i Gminy
w Serocku (pokój nr 11), Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Serocku oraz u zarządców wspólnot mieszkaniowych można się zaopatrzyć w zestawy
na psie odchody, składające się z torebki papierowej z praktyczną kartonową łopatką.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto i Gmina Serock osoby utrzymujące
zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach

przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności z chodników, ulic, trawników, skwerów i zieleńców oraz z pomieszczeń budynków wielorodzinnych przeznaczonych do wspólnego użytku (korytarze,
klatki schodowe), poprzez zebranie zanie-

czyszczeń do woreczka papierowego lub foliowego i wrzucenie ich do kosza.
Za niestosowanie się do Regulaminu
grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy wszystkich do EKOstoiska
Już po raz trzeci zapraszamy wszystkich
do odwiedzenia naszego EKOstoiska, zorganizowanego tym razem w dniu 19 kwietnia
2015 roku, w godzinach 10.00 - 14.00 na
Rynku Miejskim w Serocku. W ekologicznym stoisku będą mogli Państwo uzyskać
informacje na temat prawidłowego zagospodarowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a także wziąć udział
w konkursach ekologicznych, nagradzanych
ekoupominkami.

Dodatkowo każdy, kto w dniach od 30
marca do 17 kwietnia, przyniesie do Miejsko
– Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21 elektroodpady,
otrzyma kupon, który będzie mógł w stoisku
promocyjnym zamienić na sadzonkę oraz ekoupominek.
Ekoupominkami nagradzani będą
również wszyscy, którzy przyniosą do stoiska zużyte baterie i plastikowe korki od
butelek PET.

WOJCIECHOWE
ŚWIĘTOWANIE
inauguracja obchodów

r.
19 kwie tnia 201 5
MSZA ŚW.
 11.00 - UROCZYSTA

Podczas Pikniku
Ekologicznego będą
mogli Państwo posmakować eko – smakołyków, które jak co roku
zapewnią panie z Kół
Gospodyń Wiejskich,
działających na terenie
gminy.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
- kościół w Serocku

GICZNY
 11.00 - PIKNIK EKOLO
- rynek w Serocku

DZIEŃ ZIEMI 2015
STOISKO PROMOCYJNE
wej segregacji odpadów
- informacje o prawidło
i ekoupominków
- odbiór sadzonek roślin
rock.pl)
(szczegóły na www.se
- konkursy z nagrodami
- ekosmakołyki

ECHOWY
 12.30 - III BIEG WOJCI
- rynek w Serocku

y
nordic walking, bieg rodzinn
bieg na 10 km, marsz

���������������
������������������������

STOP wypalaniu traw !!!
Problem, który powtarza się każdego
roku w porze wiosennej, zanim jeszcze na
dobre rozpocznie się wegetacja. Ogień, który
płonie na łąkach i nieużytkach nie tylko zabija wszystko co spotka na swojej drodze, ale
też łatwo może wymknąć się spod kontroli
i spowodować wiele szkód.
Wypalanie traw i zarośli jest jednym
z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia
środowiska. Nie daje żadnych korzyści, wręcz
przeciwnie przynosi same szkody dla przyrody i człowieka.
Podczas wypalania giną w płomieniach
żyjące w trawie ptaki, zwierzęta, płazy, owady,
które są pożyteczne i przyjazne człowiekowi:
• Niszczone są miejsca lęgowe ptaków,
palą się ich gniazda.
• Ogień uśmierca m.in. dżdżownice, które mają bardzo pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości.
• Giną mrówki, które zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład

masy organicznej oraz wzbogacają warstwę
próchnicy.
• Giną biedronki, które zjadają mszyce.
• Giną pszczoły i trzmiele, co powoduje
zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, co
w konsekwencji obniża plony.
• W trakcie wypalania ginie cała mikroﬂora i mikrofauna, które ożywiają glebę.
• Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy,
a wraz z nią bogaty świat mikroorganizmów,
w związku z czym jest większe zapotrzebowanie na nawożenie.

• Wysoka temperatura powoduje odrywanie się gleby, co z kolei może powodować
erozję.
Wypalanie traw i zarośli, prócz ujemnych
konsekwencji jakie za sobą niesie dla przyrody
jest także łamaniem prawa. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody „Kto:
wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny.”
Dodatkowo zakaz wypalania traw jest jednym z wymogów tzw. dobrej kultury rolnej,
których przestrzeganie jest wymagane m.in.
w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który nie przestrzega tych zasad, grozi
zmniejszenie dopłat bezpośrednich. Agencja
może obniżyć płatności aż o 20%, a w skrajnych
przypadkach może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.
Apelujemy o rozsądek!
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Nowe dowody osobiste od 1 marca 2015
• Od 1.03.2015 roku obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego.
• Fotograﬁa wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w
paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku.
• Nowy dowód nie zawiera adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu ani podpisu posiadacza dokumentu.
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• Wniosek o wydanie nowego dowodu można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy.
• Za nowy dowód osobisty nie będą pobierane
opłaty.
• Zmiana wzoru dowodu osobistego nie powoduje
konieczności wymiany dokumentu na nowy, jeżeli termin ważności obecnego dokumentu nie minął.
Więcej informacji o nowych dowodach na stronie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Ref. Spraw Obywatelskich

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.).
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają
do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych,
składają tylko deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w kolejnym
roku szkolnym w przedszkolu/szkole do której uczęszcza dziecko.
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
przeprowadza się na wolne miejsca na nadchodzący rok szkolny.
Zasady ogólne rekrutacji do przedszkoli/
oddziałów przedszkolnych
1. Do publicznego przedszkola/oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole
podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą
udział dzieci 3-4-5 letnie urodzone w latach
2012-2010, i dzieci 6-7 letnie, którym odroczono obowiązek szkolny.
3. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rekrutacja będzie prowadzona dla dzieci 5-letnich objętych obowiązkiem przygotowania przedszkolnego,

oraz dla dzieci 6-7 letnich, którym odroczono
obowiązek szkolny, zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, w której rozpoczną
naukę w kolejnym roku szkolnym.
4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2013 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu
przez dziecko 2,5 lat w rekrutacji uzupełniającej.
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
6. Postępowanie rekrutacyjne jest
prowadzone w terminach określonych
w harmonogramie rekrutacji.
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na
rok szkolny 2015/2016 obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria
ustawowe – I etap rekrutacji oraz kryteria określone w uchwale nr 39/V/2015 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 23.02.2015 roku tzw. kryteria
samorządowe – II etap rekrutacji.

I etap postępowania rekrutacyjnego
– kryteria ustawowe
W przypadku większej liczby kandydatów
niż liczba wolnych miejsc w przedszkolach/
oddziałach przedszkolnych w pierwszym

etapie postępowania rekrutacyjnego brane są
pod uwagę następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Potwierdzeniem spełniania przez kandydata powyższych kryteriów jest:
• ad. 1. Oświadczenie o wielodzietności
rodziny kandydata (wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci),
• ad. 2, 3, 4, 5 orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, ze zm.),
• ad. 6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt

KRYTERIA REKRUTACYJNE SAMORZĄDOWE – BRANE POD UWAGĘ NA II ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
L.p.

Maksymalna
liczba punktów

Kryteria

1.

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły
podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka

60

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

20

3.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni rozliczając podatek dochodowy,
wskazują adres zamieszkania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock

6

4.

Dziecko, któremu gmina jest zobowiązana na mocy odrębnych przepisów zapewnić miejsce do realizacji prawa
do korzystania z wychowania przedszkolnego

30

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat

2

6.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1 pkt, przy czym:
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 90% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) – 1pkt,
b)w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 90% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów
oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.
Wzór:
90% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych 516,60 zł.
Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------------------dochód na osobę w rodzinie dziecka (kwota netto)

od 0 do 1
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zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywanie
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
• ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 135, ze zm.).
- Dokumenty składa się w oryginale,
formie notarialnej poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo poświadczonego odpisu
lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
- Oświadczenia składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

II etap postępowania rekrutacyjnego
– kryteria samorządowe
W przypadku uzyskania równorzędnych
wyników na I etapie postępowania rekrutacyj-

nego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane
przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami – w II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Serocku tzw.
kryteria uchwalone Uchwałą Nr 39/V/2015 Rady
Miejskiej w Serocku z dnia 23.02.2015 roku.
Kryteria rekrutacyjne samorządowe
(patrz tabela na poprzedniej stronie) – brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego
Potwierdzeniem spełniania przez kandydata
tzw. kryteriów samorządowych są odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
2) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym,
3) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo informacja z Krajowego
Rejestru Sądowego,
4) zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
5) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres
zamieszkania w gminie Miasto i Gmina Serock,

6) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, o kontynuacji edukacji przedszkolnej
w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przez rodzeństwo
kandydata w kolejnym roku szkolnym,
7) oświadczenie o wysokości dochodu
na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie
oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu
na osobę w rodzinie kandydata.
Wysokość dochodu, o którym mowa
w pkt7 ustala się zgodnie z art. 20c ust. 9 i 10
ustawy o systemie oświaty.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza
się na wniosek rodzica.
Rodzic może złożyć wniosek do nie więcej
niż trzech wybranych placówek , ze wskazaniem przedszkola / oddziału przedszkolnego
pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru.
Składanie wniosków na rok szkolny 2015/2016 wraz z załącznikami od
01.04.2015 r. do 20.04.2015 r.
Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli /
oddziałów przedszkolnych oraz wzór wniosku do pobrania na stronie Miasta i Gminy
Serock oraz w poszczególnych placówkach.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Nowości w PZSP w Serocku
„Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu,
by zrobić wszystko,
ale zawsze jest wystarczająca ilość,
by zrobić to, co najważniejsze.”
/Brian Tracy/
W ostatnich miesiącach w Powiatowym
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku zostało podjętych wiele działań zmierza-
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jących do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej
szkoły i budowania jej wizerunku.
Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.
Uczelnia ta wraz z firmą L-Systems
zrealizowała projekt ogólnopolski „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”,
w którym stworzyła innowacyjną metodę
kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w prowadzeniu
laboratoriów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Od stycznia 2015 r. w naszej szkole
została wdrożona metoda Wirtualnych
Laboratoriów. Narzędzie to jest wykorzystywane przez uczniów kształcących
się w zawodzie technik logistyk. Dzięki
projektowi uczniowie zdobywają specjalistyczne umiejętności zawodowe, a szkoła
podnosi jakość kształcenia. Dostęp do nowoczesnego oprogramowania i dobre materiały dydaktyczne wpływają na atrakcyjność tego kierunku i lepsze przygotowanie
uczniów do przyszłej pracy.
Zajęcia z wykorzystaniem Wirtual-

nych Laboratoriów odbywają się w sali
informatycznej z dostępem do Internetu.
W związku z tym zaistniała konieczność
zmodernizowania pracowni informatycznej i wyposażenia jej w komputery o wyższym standardzie. Będą one także służyć do
przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
w formie elektronicznej z przygotowania
zawodowego.
Kolejnym istotnym przedsięwzięciem
było doświetlenie terenu wokół hali sportowej. Oświetlenie parkingu oraz terenu przyległego do hali zapewnieni bezpieczeństwo
uczniom w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz
innym użytkownikom hali.
Złamaliśmy także anonimowość naszej
szkoły. Na frontonie budynku pojawił się
podświetlany napis Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.
Wspierali nas w tych działaniach przewodniczący Rady Rodziców pan Leszek Kowalski oraz radni Rady Powiatupan Waldemar Jaroń i pan Sławomir Osiwała.
Ewa Kania-Nec
http://pzspserock.pl/

Wiosna powitana w Serocku

Tradycyjnie, wiosna pojawia się w Serocku na zaproszenie przedszkolaków.
W tym roku powitały ją kolorowymi motylkami, kwiatkami na patykach, uśmiechami zielonych żabek, dźwiękami gwizdków i piszczałek.
Niosły na serockie molo Marzanę, a nawet dwie, by symbolicznie wrzucić je do Narwi i tym samym wypędzić zimę na dobre. Bardzo radosnemu
powitaniu wiosny towarzyszyło zaćmienie słońca, które dzieci obserwowały przez specjalną folię.
Dziękujemy serockim przedszkolakom.
Redakcja

„Owoce i warzywa ”oraz „Szklanka mleka” w szkołach serockich
W szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto i Gminę Serock, uczniowie klas
0-III biorą udział w unijnym programie „Owoce i warzywa w szkole” z którego korzysta
100% dzieci, natomiast z programu „Szklanka
mleka” korzysta 70% uczniów klas 0-VI.
Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę,
słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde
dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu
warzywnego.
Dzieciom uczestniczącym w programach udostępnia się do spożywanie,

2-3 razy w tygodniu, świeże owoce, warzywa oraz szklankę mleka. Są to programy
prowadzone przez Agencję Rynku Rolnego. Akcja ma promować dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożycia
owoców, warzyw i mleka. Głównym celem
programu jest trwała zmiana nawyków
żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie
udziału owoców, warzyw i nabiału w ich
codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Owoce, warzywa jak i mleko wydawane są przez
pracowników szkoły.
ZOSiP

Pies czeka na człowieka
Szukamy osób chętnych do adopcji tych przyjemnych szczeniaczków – 4
suczek i 4 piesków. Szczenięta mają najprawdopodobniej niecałe 2 miesiące, zapowiadają się na psy średniej wielkości,
matka piesków jest zbliżona wyglądem do
owczarka niemieckiego. Szczeniaki zostały
już odrobaczone.
Przypominamy, że w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie gminy Miasto i Gmina Serock”,
osoba, która zdecyduje się na przygarnięcie
bezdomnego zwierzęcia, będzie miała zapewnione dla swojego nowego pupila bezpłatne usługi weterynaryjne m.in. pakiet
szczepień okresowych przeciw chorobom
zakaźnym i wściekliźnie, a także sterylizację
lub kastrację.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Z kart historii

Od 2007 roku dzień 13 kwietnia jest
Dniem Pamięci Oﬁar Zbrodni Katyńskiej.
W 1940 roku funkcjonariusze NKWD
rozstrzelali ok. 4400 polskich jeńców wojennych z obozu w Kozielsku, ok. 3800 jeńców
z obozu w Starobielsku i ok. 6300 jeńców
z obozu w Ostaszkowie uznanych za wrogów
władzy sowieckiej. Te masowe zabójstwa dokonane przez NKWD określono symbolicznie jako Zbrodnię Katyńską. Przez dziesiątki
lat temat zbrodni był tematem tabu. Dopiero
13 kwietnia 1990 r., po pięćdziesięciu latach,
władze Związku Radzieckiego przyznały się
do dokonania największej zbrodni na jeńcach
wojennych w czasie II wojny światowej.
W 2010 roku gmina Serock przystąpiła
do akcji Stowarzyszenia Paraﬁada „Katyń…
ocalić od zapomnienia”. W trakcie obchodów
70. rocznicy zbrodni katyńskiej – w kwietniu
2010 roku, w gminie Serock posadzone zostały dęby, upamiętniające siedem osób – oﬁcerów Wojska Polskiego i Policjantów Policji
Państwowej – pochodzących lub związanych
z gminą Serock. Jedną osobę upamiętnili kombatanci z Ostrołęki przez posadzenie
dębu w Ostrołęce. W 2011 roku posadzone
zostały kolejne dwa dęby pamięci.
Poniżej przypominamy nazwiska oﬁar
zbrodni katyńskiej związanych z gminą Serock oraz miejsca, w których rosną poświęcone im dęby.
Oﬁcerowie Wojska Polskiego:
Ryszard Robert Bock – porucznik rezerwy
– dąb na terenie Centrum Integracyjnego Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku;
Mieczysław Marian Głowacki – podporucznik rezerwy – teren przykościelny w Woli
Kiełpińskiej;
Chaim Boruch Inwentarz – podporucznik rezerwy – teren przy Szkole Podstawowej
w Serocku;
Marian Janicki – porucznik rezerwy kawalerii – dąb posadzono w Ostrołęce;

12

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Witold Piasecki – kapitan służby stałej
– teren przy Zespole Szkół w Zegrzu;
Kazimierz Pilch – major służby stałej
– teren Centrum Szkolenia, Łączności i Informatyki w Zegrzu;
Ryszard Urbański – porucznik rezerwy
– Park Miejski w Serocku.
Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystości obchodów katyńskich w 2007 roku oﬁcerowie zamordowani
w Katyniu, Miednoje i Charkowie zostali
pośmiertnie mianowani na kolejne stopnie
wojskowe.

pętle
unoszą się dusze we mgle
od lat okrywa ziemię las
dusze dusząc się kołują
pleść pętelki na guziki
pogrzebane pod sosnami
uplotło się lot niezdolny
w pętli czasu się zapętli
uścisnęły się więc brzozy
konarami ze skrzydłami
cisza w ziemi i znad ziemi
przyszła z nagła wspólnie milczą
w piaskach w lasach i w przestworzach
tam już wrzawa nic nie może
podwójne pętle plecie czas
lecz skąd by o tym wiedział las
Zdzisław Lewandowski
Serock, dnia 21 stycznia 2011 roku.

Policjanci Policji Wojskowej:
Kazimierz Andrzejaczek – posterunkowy Policji Państwowej – teren przy Szkole
Podstawowej w Jadwisinie;
Feliks Sobolewski – posterunkowy Policji Państwowej – teren przy Komisariacie
Policji w Serocku;
Jan Uniewicz – posterunkowy Policji
Państwowej – teren przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.
Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego Policjanci Policji Państwowej zostali pośmiertnie mianowani na stopień aspiranta
Policji Państwowej.
W tym roku przypada już 5 rocznica katastrofy polskiego samolotu rządowego, który
10 kwietnia 2010 roku rozbił się w Smoleńsku.
Tego dnia oﬁcjalna delegacja państwowa Rzeczypospolitej Polskiej leciała na uroczystość
upamiętnienia pomordowanych w 1940 roku.
Wśród członków delegacji był prezydent RP
Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent
RP na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski,
wszyscy najwyżsi dowódcy Sił Zbrojnych, ordynariusze polowi i naczelni kapelani Wojska
Polskiego trzech wyznań, parlamentarzyści,
ministrowie, rodziny oﬁar katyńskich. Zginęli
wszyscy pasażerowie samolotu wraz z załogą –
razem 96 osób. Była to dla Nich ostatnia droga.
Mimo upływu czasu, wspomnienie tej
tragedii, sprzed 5 lat, budzi ogromne emocje.
Uczcimy również ich pamięć.
12 kwietnia na serockim rynku odbędą
się uroczyste obchody 75 rocznicy Zbrodni
Katyńskiej. Do udziału w nich, serdecznie
zapraszamy.
Obchodom będą towarzyszyć wystawy:
od 8 kwietnia na serockim rynku wystawa
poświęcona Serockim Katyńczykom; w ratuszu zaś – wystawa pt. „Zagłada Katyńska”.
Referat KS
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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PODSUMOWANIE ROKU 2014 część 3
REFERAT
SPRAW OBYWATELSKICH
AKCJA „ZAMELDUJ SIĘ”
W 2014 roku była kontynuowana akcja
,,Zamelduj się w Mieście i Gminie Serock”.
Akcja miała na celu zachęcenie mieszkańców
do zameldowania się na pobyt stały zgodnie
z faktycznym miejscem zamieszkania. Każda
meldująca się osoba czy rodzina otrzymała
drobny upominek promocyjny, oraz ,,Niezbędnik mieszkańca”- publikację, w której
prezentujemy gminę Serock, przybliżamy
działające na jej terenie instytucje, oraz jakie
sprawy wiążą się z zamieszkaniem w nowym
miejscu, i w jakich placówkach się je załatwia.
Ponadto, co setna meldująca się osoba otrzymała nagrodę specjalną w postaci kolacji
w jednej z serockich restauracji.
W wyniku przeprowadzonej akcji- od jej
początku tj. od 01.03.2010 roku do 31.12.2014
roku zameldowało się 1687 osób. Akcja miała
ważny cel społeczny, ponieważ każda meldująca się osoba odprowadza od uzyskanych przez
siebie dochodów podatki, które zasilają budżet
gminy. Dzięki temu pozyskuje się środki na realizację różnego rodzaju inwestycji.
Marta Kacperska
AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA
MIESZKAŃCÓW
Na poziom aktywności gospodarczej
społeczeństwa wpływa wiele czynników.
Trend spowolnienia gospodarczego w Polsce nie odbił się jednak dużym echem wśród
mieszkańców naszej gminy. Według stanu
na dzień 31.12.2014 roku na terenie Miasta
i Gminy Serock funkcjonowało 1223 ﬁrm,
oraz 20 ośrodków wypoczynkowych i hoteli.
Jak wynika z powyższych danych liczba aktywnych podmiotów gospodarczych znacznie
się zwiększyła w porównaniu do roku 2013
(wg stanu na dzień 31.12.2013 na terenie gminy zarejestrowanych było 1179 ﬁrm).
Czynnikiem sprzyjającym są zmiany administracyjne, które ułatwiają kontakt przedsiębiorcy z urzędnikiem. W naszym urzędzie
wszystkie formalności związane z założeniem
ﬁrmy załatwiane są w jednym okienku i bez
zbędnej zwłoki. Aktualnie przedsiębiorcy
nie muszą wypełniać uciążliwych wniosków dotyczących działalności gospodarczej
z uwagi na to, że po wprowadzeniu danych
do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pracownik
drukuje wniosek, na którym przedsiębiorca
składa tylko swój podpis. Powyższe działanie
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spotyka się z dużym zadowoleniem u przedsiębiorców.
Niewątpliwie ważnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu nowych ﬁrm i przyczyniającym się do rozwoju już funkcjonujących
w 2014 roku była kontynuacja współpracy
pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Serocku, a fundacją eBiznes Club z siedzibą w Serocku.
Fundacja świadczyła usługi informacyjne i szkoleniowe na rzecz przedsiębiorców
posiadających główne lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
na terenie Miasta i Gminy Serock oraz osób
rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej oraz osób bezrobotnych i rolników. Szkolenia odbywały się
cyklicznie raz w miesiącu.
KIERMASZ RZECZY UŻYWANYCH
Niejako tradycją stały się kiermasze rzeczy używanych, które nadal cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy
Serock. Dla jednych jest to sposób na spędzenie wolnego czasu, dla innych zabawa,
a dla jeszcze innych możliwość na dodatkowe
pieniądze w domowym budżecie. Osoby, które wystawiały swoje fanty na sprzedaż zobowiązane były jedynie do zapewnienia sobie
we własnym zakresie stolików handlowych,
krzeseł, parasoli oraz innych potrzebnych
im sprzętów. Uczestnictwo w kiermaszu było
bezpłatne, lecz po zakończonym kiermaszu
każdy uczestnik zobowiązany był do sprzątnięcia stanowiska które zajmował. Ogółem
w 2014 roku odbyły się cztery takie imprezy.

JARMARK ŚWIĄTECZNY
Świąteczne stroiki, choinki, ręcznie robione bombki, ozdoby choinkowe, decoupagowe
i ﬁlcowe cudeńka, biżuteria, świąteczne potrawy – 21 grudnia 2014 r. na serockim rynku
w ramach świątecznego jarmarku można było
poczuć atmosferę świąt.
Podczas jarmarku można było zaopatrzyć
się w przedmioty na prezenty oraz świąteczny
stół. I choć aura tego dnia nie zachęcała do

wychodzenia z domu, nasz jarmark cieszył
się bardzo dużym zainteresowaniem.
Małgorzata Popowicz
URZĄD STANU CYWILNEGO
Tradycją stało się wręczanie jubilatom
medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
W roku 2014 zostało wyróżnionych 18 par,
które w jednym związku małżeńskim przeżyły 50 lat. W dniu 24.10.2014 r. w Sali Widowiskowej w Serocku z piętnastoma parami
spotkał się Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku, gdzie odbyła się miła uroczystość oraz
zostali odznaczeni medalami „Za długoletnie
pozycie małżeńskie”, nadanymi postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego.

 AKCJA „OTWARTY RATUSZ”
Akcja Otwarty Ratusz
w wakacyjne weekendy
trwała od 01.06.2014 r. do
31.08.2014 r.
Celem akcji było zachęcenie mieszkańców, jak
również gości przebywających w gminie Serock do
odwiedzenia ratusza w wakacyjne weekendy, gdzie można było
zwiedzić ratusz, obejrzeć ﬁlm informacyjny
o Serocku oraz wystawy tematyczne, a także
uzyskać ulotkę promocyjną. Zainteresowanie tą nową inicjatywą było duże zwłaszcza
wśród osób, które przypływały statkiem turystycznym do Serocka.
MarzenaWrocławska
KOMUNIKACJA
Bardzo istotnym z punktu widzenia rozwoju gminy, przełomowym zadaniem zrealizowanym przez Referat Spraw Obywatelskich
w 2014 roku jest Lokalna Komunikacja Autobusowa. Należy zwrócić uwagę, iż od 2011
roku Urząd Miasta i Gminy w Serocku podjął
działania mające na celu stworzenie systemu komunikacyjnego niezależnego od prywatnych przewoźników. Po wielu analizach

stworzono funkcjonalną sieć komunikacyjną
łączącą poszczególne miejscowości z miastem
Serock jako miejscem docelowym, jak również
będącym punktem „przesiadkowym”. W roku
ubiegłym, zorganizowano funkcjonowanie nowej trasy - Serock- Zegrze (osiedle) z przystankiem końcowym Legionowo SKM dzięki której
mieszkańcom Miasta i Gminy Serock zaproponowano korzystne m.in. pod względem ﬁnansowym dodatkowe połączenie komunikacyjne.
Wgrudniu w Urzędzie Gminy Wieliszew obyło się spotkanie, w którym uczestniczyli urzędnicy zajmujący się na co dzień problematyką
transportu w obu gminach. Tematem spotkania był rozwój zrównoważonego transportu
zbiorowego w gminach Serock i Wieliszew.
W obu samorządach istnieją linie dowozowe
do stacji PKP w Legionowie, których częstotliwość jest systematycznie zwiększana. Linie
ﬁnansowane są w dużej mierze z budżetów
gmin i cieszą się wzrastającą popularnością
wśród mieszkańców. Podczas spotkania pojawiły się nowe pomysły rozwoju wspólnego
transportu. Dzięki wypracowanemu rozwiązaniu i uwzględnieniu przystanku „Cegielnia”
w rozkładach jazdy autobusów gminy Serock,
jej mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp
do pociągów SKM ﬁnansowanych przez gminę Wieliszew, natomiast mieszkańcy gminy
Wieliszew będą mogli korzystać z autobusów
dowożący do Legionowa oraz Serocka. Obie
gminy wciąż pracują nad polepszaniem oferty
przewozowej dla mieszkańców i deklarują dalece idącą współpracę przy doskonaleniu systemu transportowego.
Anita Kubalska

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI
Główne działania i zadania edukacyjne
realizowane w 2014 roku:
• Ustalenie nowych zasad rekrutacji do
przedszkoli
W styczniu 2014 roku weszły w życie zmiany w ustawie o systemie oświaty i zmieniły się przepisy dotyczące zasad
przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół
i publicznych placówek. W związku z tym
zostały opracowane nowe zasady rekrutacji
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
do których przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy. W sytuacji kiedy do
danego przedszkola/oddziału przedszkolnego zgłosiło się więcej kandydatów niż liczba

wolnych miejsc przeprowadzano postępowania rekrutacyjne. Przy czym na I etapie
rekrutacji brano pod uwagę kryteria ustawowe, a na II etapie rekrutacji, kryteria ustalane w uzgodnieniu z burmistrzem, przez
dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
Kryteria do drugiego etapu rekrutacji zostały opracowane z uwzględnieniem realizacji
potrzeb dziecka jego rodziny oraz lokalnych
potrzeb społecznych.
• Zwiększenie dostępności do edukacji
przedszkolnej
W celu zapewnienia możliwości do realizacji edukacji przedszkolnej dla półtora rocznika dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym, od 1 września 2014 roku utworzono
dwa dodatkowe oddziały przedszkolne – jeden w Szkole Podstawowej w Serocku i jeden
w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Ponadto
czas pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych został dostosowany do potrzeb
rodziców dzieci zapisanych do przedszkoli,
a w okresie wakacyjnym dyżury przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych zorganizowano
tak, aby opieka nad dzieckiem była jak najbliżej miejsca zamieszkania.
• Przygotowanie wniosku o udzielenie wsparcia ﬁnansowego na utworzenie
szkolnego placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej
Oświata przygotowała wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia
ﬁnansowego na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu
„Radosna Szkoła”. Przyznane środki w wysokości 100.000,00 zł. zostały przeznaczone
na budowę placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Poprzez
utworzenie szkolnego placu zabaw, placówka
w Woli Kiełpińskiej zyskała bazę do prowadzenia zajęć ruchowych i dydaktycznych
w terenie, jest to istotny element do wyrównywania szans rozwojowych dzieci z terenów
wiejskich.

• Realizacja programu „Nauka jazdy na
łyżwach dla uczniów klas II i I”
Szkoła Podstawowa w Serocku przygotowała program nauki jazdy na łyżwach
dla klas II i I. Program był doﬁnansowany

w 50% przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla
Uczniów i w 50% koszty zadania pokrywała gmina Miasto i Gmina Serock. Przyznane doﬁnansowanie z Ministerstwa wynosiło
8.475,00 zł. Dzieci uczestniczące w programie
poznawały zasady bezpiecznego pobytu na
lodowisku i podczas wykonywania różnych
ćwiczeń ruchowych, nabywały i doskonaliły
naukę jazdy na łyżwach. Program skierowany
był do 72 uczniów. Uczestnictwo w programie było bezpłatne.

• Reorganizacja dowożenia uczniów
i wychowanków
Przepisy prawa oświatowego nakładają na organ prowadzący obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu, kiedy droga dziecka
z domu do szkoły dla dziecka klas I-IV
przekracza 3 km, a dla ucznia klas V-VI
i gimnazjum 4 km lub gdy uzasadniają to
względy bezpieczeństwa. Kierując się potrzebą lepszego dostosowania kursów autobusu szkolnego do planu zajęć uczniów,
uruchomiono oddzielną trasę dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu
i oddzielną do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Ponadto wydzielono dwie trasy
dowożenia uczniów niepełnosprawnych
do szkół w Legionowie, w celu skrócenia
czasu dojazdu oraz oczekiwania na powrót
po zakończonych zajęciach.
• Edukacja uczniów niepełnosprawnych
W gminnych szkołach ogólnodostępnych pobierają naukę uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy dzieci – zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach, każdemu uczniowi
przydzielono co najmniej dwie godziny na
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz
pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia specjalistyczne realizowali nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami lub
byli zatrudniani nowi nauczyciele. Ponadto dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo zatrudniono dodatkowo pracowników,
którzy pomagali uczniom w przemieszczaINFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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niu się w budynku szkoły i czynnościach
samoobsługowych. Budowanie przez placówki oświatowe otwartości na potrzeby
uczniów niepełnosprawnych sprzyja ich
integracji ze środowiskiem szkolnym rówieśników. Tworzenie ram organizacyjnych do zintegrowanych działań służących dziecku niepełnosprawnemu to jedno
z ważnych zadań edukacyjnych organu
prowadzącego.

oraz rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Ponadto do prowadzenia zajęć zakupiono do poszczególnych
szkół pomoce dydaktyczne, programy specjalistyczne i sprzęt sportowy oraz siedem
komputerów laptopów. Wartość projektu
realizowanego w okresie od 02.09.2013 r. do
30.06.2014 r. wynosiła 143.512,88 zł.
• Wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych
Wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych podyktowane było potrzebami zgłaszanymi przez rodziców w zakresie opieki nad
dzieckiem po zakończonych zajęciach dydaktycznych. Sukcesywnie świetlice szkolne
rozszerzają ofertę zajęciową, tak aby uczeń
przebywający w niej, miał zajęcia rozwijające
zainteresowania, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój ﬁzyczny oraz możliwość odrabiania lekcji.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

• Wspomaganie rozwoju uczniów klas
I-III dzięki realizacji „Projektu szkoła na 6”
W czterech szkołach podstawowych realizowany był Projekt „Szkoła na 6”, który
współﬁnansowany był z funduszy Unii Europejskiej. W ramach realizacji projektu - 369
dzieci z klas I-III brało udział w zajęciach
wspomagających ich rozwój tj.: zajęciach pomagających przezwyciężyć problemy z nauką języka polskiego i matematyki, zajęciach
logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej

8 Pułk piechoty pod Olszynką Grochowską
6 lutego roku pańskiego 1831 wielkie poruszenie. Do Warszawy dotarła wiadomość
od Prefekta z Łomży, że w granice Królestwa Polskiego wkraczają Wojska Rosyjskie.
Ogłoszono alarm i zaczęto przygotowywać
się do obrony. Armia Królestwa ustępująca
liczebnie wojskom Cara Rosji, została zgromadzona na przedpolach Warszawy i przygotowuje się do walnej rozprawy. 8 pułk, jako
regiment drugiej brygady piechoty w drugiej
dywizji piechoty Królestwa Polskiego, stanął
w gotowości i ruszył w rejon koncentracji na
Grochowie. Armia Cara pod dowództwem
Gen. Dybicza przekroczyła granicę w 8 punktach. Korpus Ks. Szachowskiego poruszał się
traktem kowieńskim (pierwsza bita, nowoczesna droga wybudowana na terenie Polski
– odpowiednik dzisiejszej autostrady), który
biegł przez Łomżę, Ostrołękę, Pułtusk, Serock i dalej do Warszawy. 23 lutego oddziały
Ks. Szachowskiego docierają do Serocka
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i zbliżają się do mostu na Narwi, którego
broni 4-ty batalion 8-go pułku piechoty liniowej. Padają pierwsze strzały. Lód na rzece
jest mocny, Rosjanie próbują po lodzie obejść
obrońców. Postrzegłszy zagrożenie batalion
w porządku wycofał się w stronę Modlina.
Szachowski od północy, a Dybicz od
wschodu naciera na Pragę. Korpus Krukowieckiego zatrzymuje Szachowskiego w dwudniowej bitwie pod Białołęką (24-25 lutego
1831). W tym samym czasie na podwarszawskim Grochowie, Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Chłopickiego odpiera Dybicza. Wśród obrońców Warszawy nie zabrakło
rekonstruktorów z Borowej Góry.
Jak co roku mieszkańcy Pragi oddali hołd
naszym przodkom za złożoną daninę krwi
w obronie honoru i ojczyzny. Podczas uroczystej zbiórki w Dworku Chłopickiego dokonano
przeglądu oddziałów. Uroczystość ta w świetle
wydarzeń na Ukrainie, miała bardzo dużo sil-

nych akcentów patriotycznych. Potem rekonstruktorzy wspólnie z mieszkańcami udali się
do Olszynki Grochowskiej, gdzie odtwarzano
elementy bitwy. Rekonstrukcja Bitwy pod
Olszynką Grochowską zawsze jest robiona
z wielkim rozmachem. W tym roku walczyło 300 żołnierzy piechoty, 80 kawalerzystów
i 8 armat. Dzięki staraniom organizatorów
stworzono wspaniałą atmosferę, która pozwoliła nam wszystkim na chwilę przenieść się do
roku 1831. Przebieg bitwy można śledzić na
facebooku 8 pułku piechoty (www.facebook.
com/8pp.ksiestwa). Szczególnie polecamy ﬁlm,
który był emitowany w telewizji chińskiej.
Poczuć atmosferę historii może każdy, nasze stowarzyszenie zaprasza wszytkach chętnych do wspólnej zabawy. Kontaktować można się z nami przez facebooka www.facebook.
com/8pp.ksiestwa lub na e-maila: kfalk@poczta.onet.pl. Zapraszamy.
Stowarzyszenie Żołnierzy Mazowsza

Zegrzyńskie Centrum wyróżnione
tytułem honorowym „Przodująca Instytucja WP”

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki zostało wyróżnione przez ministra
obrony narodowej tytułem honorowym
„Przodująca Instytucja Wojska Polskiego” za
uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2014 roku.
Akt nadania i znak tytułu honorowego
„Przodująca Instytucja Wojska Polskiego” minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak
wręczył Komendantowi Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki pułkownikowi Ireneuszowi Furze podczas odprawy kierowniczej
kadry MON i SZ, która odbyła się 11 marca
br. w centrum konferencyjnym na Stadionie
Narodowym w Warszawie.

Odprawa kierownictwa resortu, najwyższych dowódców wojskowych i szefów komórek
organizacyjnych MON jest corocznie organizowaną naradą, podczas której dokonuje się podsumowania realizacji zadań z ubiegłego roku oraz
określenia priorytetowych kierunków działalności resortu i sił zbrojnych na rok bieżący.
W pierwszej części odprawy wziął
udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, premier Ewa Kopacz, minister obrony
Niemiec Ursula von der Leyen oraz przedstawiciele parlamentu i władz państwowych.
Tytuły honorowe „Przodujący Oddział
Wojska Polskiego” i „Przodująca Instytucja

Wojskowa” są wyróżnieniami przyznawanymi przez ministra obrony narodowej oddziałom i instytucjom wojskowym za dokonania
bojowe świadczące o oﬁarności i odwadze
ich żołnierzy w warunkach walki zbrojnej,
w czasie akcji humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, a także za uzyskanie
najlepszych wyników w działalności służbowej w istotnym stopniu wpływających na
zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił
Zbrojnych RP oraz umacnianie obronności
Rzeczypospolitej Polskiej.
źródło: MON
zdjęcia: mjr Robert Siemaszko
/kpt. Krzysztof Baran

Remiza na deskach Teatru Polskiego…
W maju ubiegłego roku Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im.
Arnolda Szyfmana ogłosili II Edycję Festiwalu
Amatorskich Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu. Grupa teatralna REMIZA (nie do końca
jeszcze młodzieżowa ) postanowiła stanąć do
walki o laury ze starszymi kolegami z Mazowsza.
Po sukcesie w pierwszym etapie i zakwaliﬁkowaniu się do drugiego etapu Festiwalu,
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
zorganizowało specjalny pokaz konkursowego
przedstawienia -„Sen nocy letniej”- dla jurorów,
którzy tym razem odwiedzili nas w Serocku.
REMIZA zagrała najlepiej jak potraﬁła.
Grupę prowadzoną przez Annę Kutkowską zaproszono do ﬁnału razem z 4 innymi spektaklami z Mazowsza. Festiwal wygrał teatr z Garwolina, a 4 pozostałe zostały wyróżnione. Wszyscy
ﬁnaliści otrzymali niezwykłą nagrodę – występ
na profesjonalnej scenie Teatru Polskiego podczas Gali Szekspirowskiej w dniu 28.02.2015 r.
Z wyróżnionych spektakli stworzono kolaż. Podczas kilkugodzinnej próby w dniu gali
połączono fragmenty przedstawień, a zwycięski spektakl został pokazany w całości.
Młodzi aktorzy po rozgoszczeniu się
w garderobach teatralnych pełnych luster

i świateł - przed nimi zasiadały tam wielkie osobowości, zawodowi aktorzy – zostali
zaproszeni na próbę, którą poprowadził Jarosław Gajewski. Obserwowanie pracy tego
aktora z młodzieżą było prawdziwą przyjemnością. Niezwykłe podejście pedagogiczne,
wyobraźnia i szacunek, jakim obdarzył młodych aktorów i instruktorów zrobiły ogromne
wrażenie na wszystkich uczestnikach próby.
Udział w festiwalu okazał się niezwykłym
przeżyciem. Dostanie się do ﬁnału prestiżowego konkursu jest ogromnym sukcesem
dzieci i instruktorki. Ta wygrana dostarczyła
wszystkim wyjątkowych emocji i zadowole-

nia. Rodzice w dniu Gali rośli z dumy oglądając swoje dzieci w pięknym budynku Teatru
Polskiego, na dużej scenie. Wszyscy jesteśmy
bardzo dumni z osiągnięć grupy!!!
Podczas Gali, po pokazach zwycięskich
spektakli odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników festiwalu.
Nagrody laureatom wręczył członek zarządu
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk. Na koniec rozbłysły ﬂesze,
gdy ogłoszono chwilę dla fotoreporterów. Ten
wieczór jeszcze na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.
Centrum Kultury i Czytelnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Prelekcja o niezłomnych i dlatego wyklętych

„Z Kłosem przez życie”

W dniu 2 marca 2015 r. w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
bardzo licznie zgromadzona w Sali Widowiskowej młodzież gimnazjalna i licealna oraz dorośli
miłośnicy historii, wysłuchali wykładu dr Artura Bojarskiego „Żołnierze wyklęci na Północnym Mazowszu”. Zebraną wiedzę o zmaganiach
polskich organizacji partyzanckich z reżimem
komunistycznym w latach 1945 – 1948 na
Mazowszu wzbogacił dr Bojarski materiałem
ikonograﬁcznym, prezentowanym na ekranie.
W ramach tego pokazu zebrani obejrzeli wywiad, nagrany przez prelegenta w 2014 roku ze
Zdzisławem Gołaszewskim, walczącym po stronie niepodległościowej w okolicach Gołymina.
Centrum Kultury i Czytelnictwa

W dn. 05.02.15 r. w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
odbyło się Spotkanie z Książką. Na zaproszenie Dyrektora Centrum – Tomasza Gęsikowskiego pojawił się wybitny aktor Roman
Kłosowski oraz Jagoda Opalińska – autorka
biograﬁi „Z Kłosem przez życie”.
Wieczór rozpoczął się krótkim pokazem
ﬁlmowym ukazującym fragmenty najpopularniejszych ﬁlmów, w których zagrał Roman
Kłosowski. Spotkanie z książką przybrało formę
rozmowy, którą z panem Romanem prowadziła
Jagoda Opalińska, wieloletnia przyjaciółka państwa Kłosowskich. Usłyszeliśmy o zawodowych
początkach aktora, o szkole teatralnej, o rolach
teatralnych i scenicznych doświadczeniach.
Było trochę o życiu prywatnym, o wspaniałej
przyjaźni i miłości z jego ukochaną żoną. Pojawiły się również opowieści z pobytów wypoczynkowych w znanej mieszkańcom Serocka
pobliskiej miejscowości Łacha. Rozmowa była
także przeplatana odczytywanymi fragmentami
książki oraz okraszona zabawnymi anegdotami
z życia artysty. W trakcie spotkania aktor dał
również próbkę swego talentu, recytując kilka

Warsztaty Tańca Współczesnego
Program Warsztatów Tańca Współczesnego - 11 kwietnia 2015 r., Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska
35, sala widowiskowa
Warsztaty poprowadzą: choreografki,
solistki Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu
- Paulina Wycichowska i Agata Ambrozińska
- Rachuta
Czas trwania: Warsztaty będą się składać
z dwóch spotkań w godz. 11.00 – 13.00 oraz
w godz. 14.30 – 16.30 dla grupy średniozaawansowanej i zaawansowanej
Opłaty:
• 20 zł dla instruktorów tańca mieszkających lub pracujących na terenie MiG Serock
• 40 zł dla młodzieży i dorosłych mieszkających , uczących się lub pracujących na terenie Miasta i Gminy Serock
• 80 zł dla młodzieży i dorosłych spoza
terenu Miasta i Gminy Serock
(dla uczestników warsztatów udział
w Wieczornym Pokazie jest bezpłatny)
Ubezpieczenie: Organizator dodatkowo
ubezpiecza wszystkich uczestników warsztatów
Wiek uczestników: młodzież (od 15 roku
życia) i dorośli

Wieczorny Pokaz 19.30
- Pokaz etiud - Zadania aktorskie ze świadomością ciała - reż. Tomasz Gęsikowski
- Podsumowanie warsztatów, pokaz multimedialny PTT z Poznania - Paulina Wycichowska

„W serockim Kinie”
W dn. 21.03.2015 r. w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa odbył się bezpłatny pokaz ﬁlmowy. Seansem wyświetlanym tego wieczoru był niedawno pokazywany na
ekranach kin ﬁlm w reż. Łukasza Palkowskiego pt. „Bogowie” zdobywca wielu nagród Polskiej
Akademii Filmowej. Tytuł cieszył się dużym zainteresowaniem serockich „kinomaniaków”.
Wiele osób przybyło, aby obejrzeć fascynująca opowieść o życiu polskiego profesora Zbigniewa
Religi, który dokonał pierwszego udanego przeszczepu serca.
Centrum Kultury i Czytelnictwa
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- Spektakl Polskiego Teatru Tańca z Poznania „Sumo”
ok 21.00 - wyjazd chętnych uczestników
warsztatów do hotelu (spotkanie podsumowujące warsztaty – zapewniamy dobrą atmosferę i ciepły posiłek)
Uwaga - możliwość wykupienia noclegówspecjalna oferta tylko dla uczestników
warsztatów
Opisy warsztatów:
Agata Ambrozińska- Rachuta
Body following
Ogólnorozwojowy trening wzmacniający oparty na ćwiczeniach oddechowych antygrawitacyjnych, rozluźniających mięśnie
i stawy. Jego celem będzie m.in. umożliwienie świadomej i skutecznej pracy nad ciałem. Zajęcia wzbogacone będą elementami
techniki barre au sol i pilates oraz ćwiczeniami rehabilitacyjnymi wspomagającymi
ukrwienie układu motorycznego, jego uelastycznienie oraz rozciągniecie.
Paulina Wycichowska
Contemporary dance
Zajęcia taneczne zawierające autorskie zestawienie elementów z różnych technik tańca
współczesnego (release, Limon, Cunningham,
Graham) i innych metod treningu świadomości
ciała (Pilates, joga, sztuki walki). Zajęcia polegają na organicznej rozgrzewce, następnie statycznych i dynamicznych ćwiczeniach wzmacniających umiejętności techniczne, wreszcie
kończącym lekcję układem tanecznym. Mogą
się w nich również pojawić zadania improwizacyjne i kreatywne.
Centrum Kultury i Czytelnictwa

ulubionych wierszy m.in. Tuwima i Broniewskiego. Na zakończenie pan Roman oraz pani
Jagoda spędzili czas z widzami podczas miłej
rozmowy, do której włączał się Dyrektor T. Gęsikowski. Widzowie mogli
zakupić biograﬁę pt. „Z Kłosem przez
życie” oraz otrzymać dedykację od jej
twórców.

Było to nie tylko niezwykłe Spotkanie
z Książką, a przede wszystkim spotkanie
z wyjątkowym artystą.
Książkę pt. „Z Kłosem przez
życie” można wypożyczyć w Bibliotece w Serocku.
Centrum Kultury
i Czytelnictwa

Wieczór w Teatrze
Twórca Teatru Kamienica podziękował za zaproszenie Tomaszowi Gęsikowskiemu, ucieszył się jednocześnie, że publiczność z Serocka odwiedza jego Teatr
w Warszawie.
Wiosenną nowością był również bufet w naszej sali widowiskowej. Restauracja „Złoty Lin”
z Wierzbicy w przerwie przedstawienia oferowała naszym widzom ciepłe i zimne napoje.
Zachwyceni tak licznym udziałem Państwa w proponowanym przez Centrum
przedsięwzięciu, zapraszamy na kolejny
„Wieczór w Teatrze” – 11 kwietnia o godz.
19.30 – wystąpi Polski Teatr Tańca z Poznania ze spektaklem „Sumo.
Centrum Kultury i Czytelnictwa

Wiosna jest początkiem wielu rzeczy - dla
naszego Centrum stała się początkiem nowego cyklu spotkań – „Wieczorów w Teatrze”.
Pierwsze spotkanie z tej serii otworzył spektakl Emiliana Kamińskiego – „W obronie jaskiniowca”. Bilety na przedstawienie rozeszły
się błyskawicznie.
Pan Emilian bawił publiczność przez prawie dwie godziny, skupiając na sobie uwagę
widzów, którzy prowokowani przez artystę
śmiali się, odpowiadali na zadane pytania
i żywo reagowali. Częsty aplauz publiczności
był wyrazem uznania dla talentu aktora, jak
również reakcją na trafne i zabawne spostrzeżenia związane z różnymi przywarami kobiet
i mężczyzn.

III miejsce Łukasza Dziaduszka
W dn. 08.03.15 r. w Białołęckim Ośrodku Kultury odbył się V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej O’beeBok.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku reprezentowali soliści z zespołu In
Canto: Joanna Gorczyńska, Klaudia Krawczyk oraz Łukasz Dziaduszek przygotowani
przez Maję Radomską.
Uznanie Jury Festiwalu w składzie: Urszula Smoczyńska, Krzysztof K.A.S.A Kasowski, Dorota Osińska, Iwona Prugar – Fiedorowicz, Paweł Filasiński, Agnieszka Lekszycka zyskał Łukasz Dziaduszek z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zdobywając
III Miejsce w kategorii piosenka anglojęzyczna (16-19 lat)
Centrum Kultury i Czytelnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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„Dzień Logistyki i Portów Lotniczych”
12 marca 2015 roku w Powiatowym Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych odbył się
Dzień Logistyki i Portów Lotniczych.
Młodzież z Technikum Logistycznego
i Technikum Eksploatacji Portów i Terminali przygotowała program skierowany do
uczniów klas trzecich gimnazjów i zaprosiła
gimnazjalistów z terenu powiatu legionowskiego i pułtuskiego. Zainteresowanie ofertą
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku przekroczyło wszelkie oczekiwania
– w ogromnej hali sportowej wszystkie miejsca zostały zajęte. Program przygotowany
przez uczniów PZSP obejrzeli gimnazjaliści
z: Gimnazjum w Dzierżeninie, Gimnazjum
nr 3 w Legionowie, Gimnazjum nr 4 w Legionowie, Gimnazjum w Powiatowym Zespole
Szkół i placówek w Legionowie, Gimnazjum
w Łajskach, Gimnazjum w Serocku, Gimnazjum w Somiance oraz Gimnazjum w Woli
Kiełpińskiej.
Dzień Logistyki i Portów Lotniczych
otworzyła Dyrektor PZSP Beata Leszczyńska,
która powitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Tomasz Lisowski – Kierownik Referatu Edukacji Powiatu Legionowskiego, Alicja Melion – Dyrektor Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Serocku, radni Powiatu
Legionowskiego – Janina Osińska i Sebastian

„Żono moja, serce moje...”
- czyli Dzień Kobiet w Skubiance
Stowarzyszenie Miłóśników Skubianki
(SMS) postanowiło wspólnie spędzić wieczór
tradycyjnego Dnia Kobiet.
Panie przygotowały imponujący zestaw
przekąsek - od przecudnie udekorowanych
mikroskopijnych kanapeczek, tartinek, poprzez przepiórcze jajeczka w kilku wariantach, kotleciki, paszteciki, wędliny, sałatki, aż
po grzeszne słodkości.
Na spotkanie stawiły się całe rodzinyczłonkowie i podopieczni SMS-a oraz zaproszeni goście ze Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji w Skubiance. Wszyscy w znakomitych
nastrojach - wszak i okazja tych nastroi godna
- gotowi byli na świetną, wspólną zabawę.

Sikora oraz Michał Kamiński – przedstawiciel
Portu Lotniczego w Modlinie.
Cele tego przedsięwzięcia to m.in. promocja dwóch kierunków kształcenia: technik
eksploatacji portów i terminali oraz technik
logistyk, a także przekonanie gimnazjalistów
do wyboru szkoły, która zapewnia zdobycie
atrakcyjnego zawodu.
Program przygotowany przez uczniów
PZSP był bardzo bogaty i obejmował: prezentację rekwizytów potrzebnych do pracy
na danych stanowiskach, kreatywne i twórcze
wykonanie zadań typowych dla zawodów, ob-

jaśnienie procedur związanych z profesjonalną obsługą pasażera na lotnisku, a także zapoznanie uczniów gimnazjum z eurozawodami.
Występ urozmaiciły zabawne scenki tematyczne, w których zagrali wspaniali aktorzy.
Na zakończenie uczniowie PZSP zaprezentowali swoją słodką niespodziankę – wspaniały, własnoręcznie wykonany tort. I nie byłoby
w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że tort
miał kształt lokomotywy, która ciągnęła kolejne
wagoniki z nazwami szkół, a ostatnie wagony
wjechały na salę pod hasłem „dołącz do nas!”
Anna Socha

Nic a nic nie zapowiadało wyjątkowej niespodzianki, którą przygotowali panowie. Specjalnie dla zebranych pań i z okazji ich święta,
po raz pierwszy wystąpił przed publicznością
„Boys SMS Band” w składzie Alek, Andrzej, Jarek i dwóch Tomków. Panowie dali brawurowy
występ wokalny, składający się z najpopularniejszych piosenek, zaczynając od „Żono moja”, po
indywidualny recital najstarszego z „Boysów”.
Zaskoczone panie, po pierwszym szoku, widząc swoich partnerów w nowych rolach, oszalały z radości i dumy. „Boysi” z profesjonalną
swobodą, kontynuowali występ, a publiczność
w wieku od 1-go roku do lat 70-tu, była zachwycona, pełna podziwu i wzruszenia.
Obecna na spotkaniu, członek honorowy SMS-a, Sonia Bohosiewicz chwaliła
panów za ich kunszt sceniczny i odwagę,
a paniom gratulowała pełnych fantazji
partnerów.
Na zakończenie występu „Boysi” wręczyli
paniom piękne róże, po czym wszyscy z radością ruszyli dalej świętować ten uroczysty
dzień.
Cóż... takie święto mogło by trwać przez
cały rok :)
SMS

SPRO STOWA N I E
W numerze Informatora Gminy Serock
2/145 2015 pojawiły się mylne informacje.
Na stronie 19 przeczytaliście Państwo o Walentynkach, które odbyły się nie w Dosinie
– lecz w siedzibie SMS - w Skubiance. Na
stronie 20 znalazła się informacja o tłustym
czwartku, który zorganizowały wspólnie
Tradycyjne Koło Gospodyń w Dosinie oraz
SMS Skubianka. To spotkanie również odbyło się w siedzibie SMS-a - w Skubiance.
Przepraszamy za pomyłkę.
Redakcja

Z uśmiechem i dla uśmiechu koncert
z okazji Dnia Kobiet
Za zdrowie Pań, za zdrowie… - tą piosenką zostały przywitane Panie w poniedziałkowy wieczór w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Dziewiątego marca to kobiety wypełniły
salę, a na scenie, specjalnie dla nich, pojawili
się aktorzy i goście specjalni. Mistrzowskim
wykonaniem bardzo znanych przebojów polskiej estrady zachwycili płeć piękną czołowi
aktorzy i wokaliści z teatrów oraz teatrów
muzycznych i musicalowych w Polsce. Było

Mamy laureata...
Nie wszyscy mamy te same zdolności,
ale wszyscy winniśmy mieć te same
możliwości, aby swe zdolności rozwijać
John F. Kennedy
Miło nam ogłosić, iż Gimnazjum im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej w tym
roku szkolnym może poszczycić się laureatem
konkursu przedmiotowego z języka polskiego
organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Została nim Klaudia Szymańska, uczennica klasy IIIB.
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Jak co roku Mazowiecki Kurator Oświaty
zorganizował dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego konkursy przedmiotowe. Kuratoryjne
konkursy przedmiotowe są organizowane
z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących
szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania. Jednak tylko nielicznym
udaje się uzyskać tytuł laureata.
Klaudia, aby osiągnąć ten zaszczytny tytuł
musiała pokonać trzy etapy konkursu. Tytuł
laureata jest z jednej strony ukoronowaniem

to niezwykłe show wykonane przez m.in.
Mariusza Jaśko, Wojtka Dmochowskiego,
Rafała Szałajko, Roberta Kowalskiego, Pawła
Tucholskiego. W klimat zmysłowych tańców
przeniosły wszystkich tancerki Sylwia Raźna
i Danuta Marcinkowska. W sposób humorystyczny poprzez krótkometrażowe ﬁlmy
ukazano znaczenie kobiety w społeczeństwie i kulturze na przestrzeni lat. Całość
brawurowo poprowadził i wyreżyserował
Tomasz Gęsikowski. Swoją rolę odegrał rów-

nież Burmistrz Józef Zając, który razem ze
wszystkim aktorami ze sceny złożył życzenia
z okazji Dnia Kobiet oraz wręczył wszystkim Paniom kwiaty. Uśmiechy na twarzach
Pań, a na koniec koncertu również gromkie
brawa i owacje na stojąco, nie pozostawiają
jednak wątpliwości, że tego wieczoru Panie
zgromadzone na widowni sali widowiskowej
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
bawiły się doskonale.
Centrum Kultury i Czytelnictwa

jej ciężkiej pracy, a z drugiej potwierdzeniem
jej talentu literackiego i wiedzy polonistycznej. Wymierną korzyścią bycia laureatem
w konkursie przedmiotowym jest dla Klaudii
zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego i uzyskanie w tej części egzaminu najwyższego wyniku.
Klaudii gratulujemy ogromnego sukcesu
i trzymamy kciuki, aby udział w kolejnych,
różnorodnych konkursach zapewnił jej zdobycie najwyższych trofeów, a pani Dorocie
Perczyńskiej życzymy kolejnych laureatów!
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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„Warszawska Syrenka”
W dniu 04.03.2015 r. w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury w Serocku odbyły się
Eliminacje Gminne 38. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Do Etapu
Gminnego zgłoszono 24 osoby z placówek
Oświatowo-Wychowawczych Miasta i Gminy
Serock.
Komisja w składzie:
– przewodniczący jury Tomasz Gęsikowski - aktor ﬁlmowy i teatralny, reżyser teatralny, absolwent warszawskiej PWST.
– członek jury Betina Dubiel - instruktor
teatralny, Kierownik Klubu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

– członek jury Witold Wieliński - aktor
ﬁlmowy i teatralny, absolwent warszawskiej
PWST.
Po przesłuchaniu wszystkich uczestników jury wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy
reprezentować będą gminę w eliminacjach
powiatowych.
W kategorii klas 0-III
szkoły podstawowej
Laureaci:
Izabela Wołos ze szkoły Podstawowej im.
Wojska Polskiego w Zegrzu

Gry i zabawy ruchowe „Rambit”
Karolina Aniszewska ze szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu
Wyróżnienia:
Wiktor Siuśko ze Szkoły Podstawowej im.
Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie
Magdalena Buda ze Szkoły Podstawowej
im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej
W kategorii klas IV-VI
szkoły podstawowej
Laureat: Agata Karpińska ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu
Wyróżnienia:
Kacper Nowak ze Szkoły Podstawowej
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie
Klaudia Czerniak ze Szkoły Podstawowa
im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej
W kategorii klas I-III gimnazjum
Laureaci:
Olga Zalewska z Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku
Zoﬁa Łukasik z Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku
Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej
atmosferze, każdy uczestnik otrzymał dyplom
oraz gratulacje. Laureaci otrzymali cenne
nagrody w postaci książek i dyplomów. Instruktorzy natomiast otrzymali cenne wskazówki od Jurorów, aby przygotować swych
podopiecznych do dalszego etapu.
Centrum Kultury i Czytelnictwa

Międzypowiatowe zawody w tenisie stołowym
szkół podstawowych
19 marca od godziny 09:00 w hali PZSP
w Serocku odbyły się Międzypowiatowe zawody w tenisie stołowym szkół podstawowych w ramach rozgrywek Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Powiat Legionowski reprezentowały dwie
pary uczniów z serockiej podstawówki:
Dagmara Czestkowska i Maja Kochańska
oraz Mateusz Zalewski i Dawid Staniszewski.
Zawodnicy na co dzień trenują pod okiem
Barbary Klik.
Obie pary odniosły ogromny sukces zajmując drugie miejsca.
Klasyﬁkacja dziewcząt
I miejsce SP Złotokłosy
II miejsce SP Serock
III miejsce SP Poświętne
IV miejsce SP nr 12 w Otwocku
V miejsce SP nr 5 Nowy Dwór Mazowiecki
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Klasyﬁkacja chłopców
I miejsce PSP w Piasecznie
II miejsce SP Serock
III miejsce SP Augustówka
IV miejsce SP Stryjki
V miejsce SP nr 5 Nowy Dwór Mazowiecki

oraz dla starszych kolegów z drużyny Sokoła
Arkadiuszowi Krawczykowi oraz Maciejowi
Pieńkoszowi za wsparcie i dobre rady dla zawodników.
OSiR Serock

Sport nauczyć może wiele.
Zdrowy duch jest w zdrowym ciele,
a z wszystkiego jedna racja:
górą sport i rekreacja!
28 lutego 2015 na Hali Sportowej PZSP
w Serocku po raz pierwszy odbyły się gry
i zabawy ruchowe „Rambit” dla dzieci klas
I-III ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Serocku. We wspólnej zabawie
uczniowie uczestniczyli wraz z rodzicami.
Organizatorami spotkania byli: Szkoła Podstawowa w Serocku, Rada Rodziców, radny
Rady Miejskiej Mariusz Rosiński oraz Samorząd Uczniowski.
Zawodników oraz kibiców powitał p. Mariusz Rosiński. Omówił przebieg i formułę
spotkania. Uczestnicy zostali podzieleni na
drużyny – 4 grupy uczniów według kategorii klas oraz 4 grupy rodziców. O punkty zawodnicy walczyli w 8 konkurencjach
wymagających różnych umiejętności. Było
więc: toczenie piłki, czworakowanie, sadzenie ziemniaków, rzuty woreczkiem do celu,
przewlekanie szarfy, strzały do bramki, bieg
z piłką, wspólny bieg rodzica i dziecka. Za

prawidłowe wykonanie można było otrzymać
maksymalnie 10 punktów. Sędzią głównym
konkurencji był p. Włodzimierz Melion, któremu pomagali: wolontariusze Krzysztof Szymański, Jakub Piszczyk, Radosław Rosiński
i Maciej Wikiera.
Gdy oficjalnego rozpoczęcia „Rambitu” dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej
w Serocku p. Krystyna Affek atmosfera na
sali zaczęła się podnosić. Wraz z kolejnymi
konkurencjami emocje rosły u zawodników jak i wśród kibiców. Szerokim echem
po sali niosły się słowa dopingujące zarówno uczniów jak i ich rodziców. Pojawiły
się rumieńce na twarzy, słychać było jak
startujące drużyny ustalają strategię wykonania zadania. Można było też zauważyć
dodatkową rozgrzewkę wykonywaną przez
zawodników. Na wielu twarzach oprócz
wysiłku dało zauważyć się promienny
uśmiech, błysk w oku i radość z bycia tu
i teraz. Konkurencje były najpierw wykonywane przez dzieci a następnie z tym samym
zadaniem musieli zmierzyć się rodzice. I tu
trzeba podkreślić spryt i zwinność małych
zawodników. Nie łatwo było im dorównać!

Wszyscy startujący wykazywali się pełną
koncentracją a nie jednokrotnie i poświęceniem. Na szczęście obyło się bez urazów
i kontuzji.
Wspólną zabawę urozmaicały występy
małych cheerleaderek. Kibice z zainteresowaniem wsłuchiwali się w trafne komentarze
p. Janusza Orzepowskiego oraz podrygiwali
w takt wykonywanej przez niego muzyki.
Na zakończenie uczestnicy spotkania
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie
niespodzianki. Organizatorzy zapewnili również poczęstunek ze smakowitymi ciastami
i napojami.
Można śmiało powiedzieć, że twórcom
„Rambitu” udało się z sukcesem połączyć
zabawę i aktywność ﬁzyczną. Stworzyli oni
możliwość bycia razem – dziecka i rodzica.
Z niecierpliwością czekamy na następne takie
spotkanie.
Szczególne podziękowania należą się
p. M. Rosińskiemu, p. R.Rosińskiej, p. K. Tulin, p. B. Klik, p. K. Mosak, p. M. Gańskiej Niemczyk za pomoc w organizacji spotkania
oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem.

Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, iż
chłopcy to uczniowie 3 klasy a w rywalizacji ze
starszymi dziećmi grali jak równy z równym.
Medale i pamiątkowe statuetki wręczył
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku - Maciej Goławski.
MŁODYM SPORTOWCOM ŻYCZYMY
POWODZENIA NA ETAPIE MAZOWIECKIM.
Serdeczne podziękowania dla chłopców,
którzy pomagali przy organizacji turnieju
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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