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Minął kwiecień, miesiąc pełen wiosennego optymizmu ale także i bolesnych dla Polaków dat. W numerze wspominamy pomordowanych Katyńczyków i oﬁary katastrofy
smoleńskiej podczas uroczystości na serockim rynku 12 kwietnia.
W minionym miesiącu odbyło się wiele bardzo ciekawych wydarzeń w Centrum Kultury i Czytelnictwa - głównie związanych z teatrem. Dzień z Polskim Teatrem Tańca,
Wieczór w Teatrze czy tez Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej to tylko niektóre
z przedsięwzięć CKiC.
W kwietniu, jak co roku, mieszkańcy posprzątali naszą piękną gminę, w informatorze
piszemy o Akcji Sprzątania Świata i zamieszczamy relacje fotograﬁczne od uczestników.
Za nami Inauguracja Wojciechowego Świętowania, 19 kwietnia w Serocku odbył
się III Bieg Wojciechowy i III Piknik Ekologiczny. Przez cały miesiąc będą się odbywały
liczne imprezy i wydarzenia sportowe, kulminacja obchodów Święta Patrona Serocka będzie miała miejsce 23 maja – w sobotę. Tegoroczne święto obchodzone będzie pod hasłem
25 lat Samorządności. Wówczas ulicami Serocka przejdzie barwny Korowód, na rynku
odbędzie się festyn, a na zakończenie, na scenie pojawi się gwiazda wieczoru Mrozu!
Szczegóły wydarzenia w numerze.
Przed nami maj – miesiąc wyborczy 10 maja odbęda się Wybory Prezydenckie, informacje o obwodach wyborczych w numerze. Przez cały miesiąc w poszczególnych miejscowościach naszej gminy odbywać się będą wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. W maju nie
możemy zapomnieć również o kilku waznych dla Polski rocznicach i Świętach - piszemy
o nich w Informatorze.
Zapraszamy do lektury.
Redakcja

4 maja
Międzynarodowy Dzień Strażaka

„Wyjątkowa Osobowosć” w SMS Skubianka
Są wydarzenia, które szczególnie zapadają w pamięć. Dla nas zawsze takim wydarzeniem jest wizyta naszych przyjaciół z Ośrodka
Szkolno Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach. Ale ostatni weekend był
szczególny i to z kilku powodów. W sobotę
oprócz wspólnych zabaw, śpiewania, rozmów
i serdeczności miało miejsce kolejne spotkanie w cyklu „Wyjątkowa Osobowość”. Tym
razem Wyjątkową Osobowością była Siostra
Agata z Lasek, osoba niezwykła, która od
wczesnej młodości wiedziała ze jej powołaniem życiowym jest praca z niewidomymi
i w pełni się tej pasji poświęciła. Z zapartym tchem, a i czasem łzą wzruszenia w oku
słuchaliśmy jej pięknych opowieści o pracy
w Ośrodku w Laskach, radościach kiedy kolejni podopieczni nabywają nowych umiejętności, o wieloletniej pracy z niewidomymi w Indiach gdzie mimo bardzo trudnych
warunków udało się stworzyć azyl dla osób
pokrzywdzonych przez los, a i czasem przez
najbliższych (w ośrodku w Bangalore przebywały także dzieci oślepiane przez rodziców
żeby skuteczniej żebrały). Każda historia prze-

2

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

pełniona była niesamowitym szacunkiem dla
drugiego człowieka, dla tego jakim jest, bez
względu na niepełnosprawność czy sytuację
w jakiej się znalazł. Przepiękna lekcja miłości,
pokory, wytrwałości w pokonywaniu trudności, a wszystko opowiedziane z radością,
humorem i niespożytą energią, jaką Siostra
mogłaby obdzielić setki osób i jeszcze by jej
nie wyczerpała. W sobotę miał także miejsce
trening przed naszym wspólnym III Biegiem
Wojciechowym w kategorii Nordic Walking.
I mimo że dla większości dziewczynek z La-

sek było to pierwsze doświadczenie z tym
sportem, nie miały najmniejszych trudności
z szybkim jego opanowaniem. Czasem wręcz
trudno było uwierzyć, że są to osoby niedowidzące czy niewidome. Po raz kolejny dziewczynki pokazały, że jak się czegoś bardzo chce
to nie ma przeszkód. I tak też było podczas
niedzielnych zawodów, gdzie z uśmiechem
i pełnym zaangażowaniem wspólnie pokonaliśmy trasę 5 km. Przykro było się rozstawać,
ale z pewnością niebawem znów się spotkamy, żeby cieszyć się swoją obecnością i wspólnie przeżywać nowe doświadczenia. Dziękujemy i do zobaczenia.
Beata Bieniek SMS

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim strażakom zrzeszonym przy
Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Serock składamy najserdeczniejsze życzenia – niesłabnącej odwagi, empatii pozwalającej reagować na potrzeby związane z ratowaniem życia, zdrowia i mienia społeczności gminy Serock oraz
wdzięczności płynącej od tych, którzy Waszej pomocy doświadczyli. Niech nie zabraknie
również zdrowia i wszelkiej pomyślności w zamierzeniach zawodowych i osobistych.

26 maja
Dzień Matki

Wszystkim Mamom z okazji ich święta życzymy dużo ciepła, radości i satysfakcji,
z każdej chwili poświęconej wychowaniu dzieci
Dziękujemy w ich imieniu za anielską cierpliwość, stalowe nerwy i wytrwałość.
Niech miłość i wdzięczność dzieci będzie największą nagrodą za Wasz wysiłek
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„INFORMATOR GMINY SEROCK”
Miesięcznik Urzędu Miasta i Gminy Serock

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
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Aktualności
ZAPRASZAMY
DO KOROWODU
Zapraszamy do udziału w korowodzie
podczas
„Wojciechowego
świętowania”
w dniu 23.05.2015 r. W tym roku Święto Patrona Serocka św. Wojciecha obchodzimy
w połączeniu z 25- leciem Samorządu, dlatego wszystkich uczestników korowodu zapraszamy do zaprezentowania dorobku i wszelkiej aktywności minionego 25 lecia.
Formularz zgłoszenia udziału w korowodzie znajdziecie Państwo na stronie www.kultura.serock.pl

OBOWIĄZUJE NOWY
MPZP GMINY SEROCK
SEKCJA C1,
OBRĘB BOROWA GÓRA

w Jadwisinie. Wykonanie powyższych prac
zostało poprzedzone opracowaniem przez
Urząd Miasta i Gminy stosownej dokumentacji projektowej w postaci projektu organizacji ruchu. W wyniku wprowadzenia
nowej organizacji ruchu na ulicy Książęcej
pojawiły się dwie szykany drogowe typu
„S”, wymuszające na kierujących pojazdami
zmianę toru jazdy oraz zachowanie ostrożności, co ma przełożyć się na ograniczenie
prędkości poruszania się pojazdów. Mamy
nadzieję, że zaproponowane przez Urząd
rozwiązanie, przyniesie zakładane efekty.
Jego efektywność będziemy monitorować
każdego dnia. W przypadku gdyby okazało
się, że wprowadzone „utrudnienia” dla kierowców są niewystarczające, podjęte zostaną dalsze działania.

II MIEJSCE DLA ZESPOŁU
KANTYCZKI Z CENTRUM
KULTURY I CZYTELNICTWA
W SEROCKU
Po raz kolejny podopieczne Pani Moniki Misiury z zespołu wokalnego - Kantyczki
zostały docenione. Zespół z CKiC w Serocku
w składzie: Julia Pawlak, Katarzyna Lipska,
Paulina Śledziewska i Anna Życińska zajął II
miejsce w XIX Ogólnopolskim Przeglądzie
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”.
Tegorocznych wykonawców: 237 solistów
i 32 zespoły, oceniało jury w składzie: Ewa
Śnieżanka - wokalistka, Dominika Świątek
- wokalistka i kompozytorka, Karol Jagiełłokompozytor.

Z dniem 13 kwietnia 2015 r. zaczął obowiązywać nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja C1
obejmujący obręb Borowa Góra, który został
uchwalony uchwałą nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 02.02.2015 r. i ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 13.03.2015 r. pod poz. 2164.
Plan jest dostępny na stronie internetowej
gminy www.serock.pl w zakładce – o gminie planowanie przestrzenne.
Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

NOWA ORGANIZACJA
RUCHU NA UL. KSIĄŻĘCEJ
W JADWISINIE

artykułów do wyposażenia kuchni
i wystroju wnętrz

Informujemy, że w dniu 22 kwietnia br.
wdrożenia została nowa organizacja ruchu
na drodze wewnętrznej - ulicy Książęcej

wiosna 2015
VITREL

19-20 maja 2015 r.
maja
2015
r.
Serock k.19–20
Warszawy
- Hotel
NARVIL

SEROCK k. Warszawy – Hotel NARVIL

TARGI SZKŁA I CERAMIKI
artykułów do wyposażenia kuchni
i wystroju wnętrz

Zaproszenie

stoisko czynne dniach handlowych:
Szanowni Państwo,
19 maja (wtorek)
w godz. 9.00-18.00
20 maja (środa)
w godz.zaprosić
9.00 -Państwa
16.00do wzięcia udziału w największych w Polsce,
Mamy przyjemność
uznanych w kraju i za granicą, targach branżowych VITREL – WIOSNA 2015, które
odbędą się w Serocku k. Warszawy, w Hotelu NARVIL (ul. Czesława Miłosza 14 A,
WSTĘP
BEZPŁATNY
05-140
Serock).
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W targach weźmie udział ponad 140 wystawców (producentów i importerów) szkła
stołowego, artystycznego i dekoracyjnego, kryształów, porcelany stołowej, porcelitu,
INFORMATOR
MIASTA
I GMINY
SEROCK
kamionki użytkowej
i dekoracyjnej,
garnków
i naczyń kuchennych, sztućców, noży,
świec, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów do wystroju wnętrz, upominków,
pamiątek, art. dekoracyjnych i świątecznych oraz wielu innych.
Lista wystawców w załączeniu.
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OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK
z dnia 16 marca 2015 roku
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania

1

2

SEROCK ul.: 11-GO LISTOPADA, Św. BARBARY, BRUKOWA, CICHA, CZESKA, FARNA, Tadeusza
KOŚCIUSZKI, NISKA, PIASKOWA, Józefa PONIATOWSKIEGO, PROSTA, PUŁTUSKA od 26
do końca numery parzyste, RADZYMIŃSKA numery nieparzyste, RETMAŃSKA, RYNEK, WĄSKA,
Św. WOJCIECHA, Włodzimierza WOLSKIEGO, ZDROJOWA

3
4

6

SOŁECTWA: WIERZBICA, CUPEL, GĄSIOROWO, KANIA NOWA, KANIA POLSKA, ŁACHA, NOWA
WIEŚ

SOŁECTWA: KAROLINO, STASI LAS, JACHRANKA, DOSIN, SKUBIANKA
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SOŁECTWA: BOROWA GÓRA, LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE, JADWISIN

Szkoła Podstawowa
w Jadwisinie
ul. Szkolna 46

7

ZEGRZE

Dom Paraﬁalny
w Zegrzu
ul. Groszkowskiego 1

- lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
- lokale właściwe do głosowania korespondencyjnego

UWAGA:
1. Wyborcy do dnia 27 kwietnia 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
2. Wyborcy niepełnosprawni i wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat do dnia 4 maja 2015 r.* (poniedziałek) mogą
złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
3. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, pokój nr 1, w godz. poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek
8.00-16.00.
4. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Szkoła Podstawowa
w Serocku
ul. Pułtuska 68

* termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH DO JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W GMINIE SEROCK
NA LATA 2015-2019

SEROCK ul.: KRÓTKA, KWIATOWA, NASIELSKA od 1 do 7 numery nieparzyste, OGRODOWA numery
nieparzyste, PUŁTUSKA od 1 do 31 numery nieparzyste, ZAKROCZYMSKA od 2 do 22 numery parzyste,
ZAMKNIĘTA, ZAOKOPOWA
SEROCK ul.: Bolesława CHROBREGO, JABŁONIOWA, KAZIMIERZA WIELKIEGO, Ks. Franciszka
KULIGOWSKIEGO od 25 do końca, Władysława ŁOKIETKA, MIŁA, ks. Jana MILEWSKIEGO,
NASIELSKA numery 2, 4, Józefa NODZYKOWSKIEGO, OLEŃKI, POGODNA numery nieparzyste, POLNA
numery parzyste, PRZYTULNA, PUŁTUSKA od 33 do końca numery nieparzyste, SADOWA, SŁODKA,
SŁONECZNA, Ks. Piotra SKARGI, SPOKOJNA, Bolesława ŚMIAŁEGO, Romualda TRAUGUTTA od 31
do końca numery nieparzyste oraz od 38 do końca numery parzyste, ZACISZE, ZIELONA

Zespół Szkolno
– Przedszkolny
w Woli Kiełpińskiej

Siedziba
Obwodowej
Komisji

SEROCK ul.: 3-GO MAJA, Adama ASNYKA, Ks. Mariana BATOGOWSKIEGO, Czesława CENTKIEWICZA,
Aleksandra FREDRY, Tony HALIKA, Gen. Stefana HUBICKIEGO, KAROLIŃSKA, Antoniego i Apoloniusza
KĘDZIERSKICH, Jana KOCHANOWSKIEGO, Marii KONOPNICKIEJ, KOSZYKOWA, Zygmunta
KRASIŃSKIEGO, Jana MATEJKI, Adama MICKIEWICZA, Czesława MIŁOSZA, MODLIŃSKA od 66
do końca, Czesława NIEMENA, Cypriana Kamila NORWIDA, ORLA, Elizy ORZESZKOWEJ, PUŁTUSKA
od 2 do 24 numery parzyste, Konstantego RADZIWIŁŁA, RADZYMIŃSKA numery parzyste, Mikołaja
REJA, Władysława REYMONTA, RUBINOWA, RYBAKI, RZEMIEŚLNICZA, Juliusza SŁOWACKIEGO,
Henryka SIENKIEWICZA, STOKROTKI, Sz. i H. SYRKUSÓW, Ks. Józefata SZCZYGIELSKIEGO,
Juliana TUWIMA, WARSZAWSKA, Stanisława Ignacego WITKIEWICZA, WŁOSKA, WYZWOLENIA,
ZAKROCZYMSKA numery nieparzyste, Stefana ŻEROMSKIEGO
SEROCK ul.: BAJKOWA, BŁĘKITNA, CHABROWA, Fryderyka CHOPINA, DALIOWA, DŁUŻEWSKICH,
EKOLOGICZNA, Mieczysława GŁOWACKIEGO, Wiktora GOMULICKIEGO, GRANICZNA,
GRZYBOWA, Zbigniewa HERBERTA, JAGODY, Józefa JASIOBĘDZKIEGO, JAŚMINOWA, Adama
JORKUNA, Ks. Franciszka KULIGOWSKIEGO od 1 do 10, Franciszka Marii LANCIEGO, LEŚNA,
MOCZYDŁO, MODLIŃSKA od 1 do 65, NASIELSKA od 6 do końca numery parzyste oraz od 9 do końca
numery nieparzyste, NOWOCZESNA, OGRODOWA numery parzyste, Pabla PICASSA, POBYŁKOWSKA,
POD LASEM, PODLEŚNA, POLNA numery nieparzyste, Bolesława PRUSA, Jerzego SZANIAWSKIEGO,
SIELANKOWA, SŁONECZNA POLANA, STORCZYKOWA, Karola TCHORKA, Romualda TRAUGUTTA
od 1 do 29 numery nieparzyste oraz od 2 do 36 numery parzyste, WSPÓŁCZESNA, ZAKROCZYMSKA od
24 do końca numery parzyste, ŻYTNIA

SOŁECTWA: DĘBINKI, GUTY, MARYNINO, SZADKI, ŚWIĘCIENICA, WOLA KIEŁPIŃSKA, WOLA
SMOLANA, ZABŁOCIE, ZALESIE BOROWE BOLESŁAWOWO, DĘBE, IZBICA, LUDWINOWO
DĘBSKIE, STANISŁAWOWO
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Lp.

Nazwa Sołectwa

Termin i godz. zebrania

1

Bolesławowo

17.04.2015 r., godz. 19.00

2

Borowa Góra

21.05.2015 r., godz. 19.00

3

Cupel

17.05.2015 r. lub 31.05.2015 r.
godz. 11.00

4

Dębe

27.05.2015 r., godz. 19.00

5

Dębinki

15.05.2015 r., godz. 18.00

6

Dosin

24.04.2015 r., godz. 18.00

7

Gąsiorowo

29.05.2015 r., godz. 17.00

8

Guty

23.04.2015 r., godz. 19.00

9

Izbica

19.05.2015 r., godz. 19.00

Świetlica
Terapeutyczna
w Wierzbicy
Wierzbica 28B

10

Jachranka

26.05.2015 r., godz. 18.00

11

Jadwisin

21.05.2015 r., godz. 18.00

12

Kania Nowa

29.05.2015 r., godz. 18.00

Zespół Szkolno
– Przedszkolny
w Woli Kiełpińskiej

13

Kania Polska

16.05.2015 r., godz. 18.00

14

Karolino

30.05.2015 r., godz. 18.00

15

Ludwinowo
Dębskie

11.05.2015 r., godz. 18.00

Samorządowe
Przedszkole
w Serocku
ul. Wolskiego 15

16

Ludwinowo
Zegrzyńskie

28.05.2015 r., godz. 18.00

17

Łacha

21.05.2015 r., godz. 17.00

18

Marynino

16.05.2015 r., godz. 18.00

19

Nowa Wieś

29.05.2015 r., godz. 18.00

20

Skubianka

21.04.2015 r., godz. 18.00

21

Stanisławowo

28.05.2015 r., godz. 18.00
Świetlica wiejska OSP

22

Stasi Las

12.05.2015 r., godz. 18.30

23

Szadki

29.04.2015 r., godz. 19.00
świetlica wiejska OSP

24

Wola Kiełpińska

29.04.2015 r., godz. 19.00
świetlica wiejska OSP

25

Święcienica

20.05.2015 r., godz. 17.00

26

Wierzbica

16.05.2015 r., godz. 18.00

27

Wola Smolana

26.05.2015 r., godz. 19.00

28

Zabłocie

27.05.2015 r., godz. 18.00

29

Zalesie Borowe

30.04.2015 r., godz. 19.00

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Inwestycje gminne

Ważne majowe daty
2 MAJA

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Ustanowione przez Sejm w lutym 2004 r.
jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, co w żaden sposób nie umniejsza jego
rangi. Obchodzone 2 maja kieruje nasze myśli
ku narodowym symbolom, które towarzyszą
nam od wieków, a o których nazbyt często,
w naszej historii, musieliśmy milczeć.
Dziś jest inaczej. Zawieszenie ﬂagi na balkonach i w oknach domów nie grozi sankcjami, nie trzeba ich pospiesznie ściągać przed
świętem 3 maja, by nie rozgniewać władzy.
Dziś możemy w ten sposób, bez lęku, podkreślać naszą przynależność narodową. Mimo to
wielu z nas do wywieszenia ﬂagi wciąż podchodzi z dystansem. Zachęcamy wszystkich,
by 2 maja to uczynić, a na co dzień docenić
fakt, że żyjemy w czasach, które nie odżegnują się od narodowych symboli.

3 MAJA

Konstytucja 3 Maja
Uchwalona 3 maja w 1791 roku w celu
zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, pierwsza w Europie i druga na
świecie, uchwalona w zasadzie zamachem
stanu, konstytucja 3 maja bez wątpienia odegrała znaczącą rolę w późniejszych ruchach
demokratycznych na świecie. Grupa ścisłych
zwolenników konstytucji, w tym jej twórcy
król Stanisław August, Ignacy Potocki, Scipione Piattoli, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, wykorzystując fakt trwania ferii
wielkanocnych i nieobecności wielu posłów,
w konspiracji przed stronnictwem hetmańskim – spotkała się w Pałacu Radziwiłłów, by
przygotować scenariusz konstytucji.
3 maja 1791 r., na Zamku Królewskim,
marszałek sejmu Małachowski spytał zebranych, co najbardziej zagraża Rzeczpospolitej,
odpowiedź brzmi jednoznacznie: koncentracja wojsk rosyjskich, przeszkadzanie reform.
Wszyscy są zgodni, że pomóc może jedynie
Konstytucja. Konstytucja, będąca kompromisem między stronnictwem królewskim a patriotycznym przyniosła ze sobą gruntowane
reformy państwowe. Wprowadzała dziedziczność tronu, znosiła złote wolności, zgubne liberum veto oraz podział na Koronę i Wielkie
Księstwo Litewskie. W konstytucji widoczne
są również wpływy oświeceniowe, jak na przy-
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kład myśl Monteskiusza o trójpodziale władzy
na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Powołanie instytucji odpowiedzialności parlamentarnej ministrów, instytucje kontrasygnaty, prawo o miastach to kolejne dokonania
ustawy zasadniczej z 1971 roku. Konstytucja
uderzyła w interesy magnaterii, wzmacniając
tym samym pozycję szlachty średniej, wzięła
również pod opiekę chłopów, łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.
Jej twórcy podejmując się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi, wyparli istniejącą anarchię na rzecz demokratycznej monarchii konstytucyjnej.
Konstytucja obowiązywała do 1792 r.,
obalona przez Targowicę.

8 MAJA

Dzień Zwycięstwa
To był dzień zwycięstwa nad nazizmem
i kilkuletnim koszmarem, jaki ogarniał cały
świat.
Jednocześnie dzień klęski narodów
wschodniej Europy, oddanych przez zachodnich aliantów pod sowieckie panowanie. Kiedy 8 maja 1945 roku o godzinie 15.00 ogłoszono koniec wojny światowej, spodziewano
się, że jeszcze długo nie będziemy cieszyć się
wolnością. W 1945 roku na konferencjach
w Jałcie oraz Poczdamie rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w porozumieniu z ZSRR, oddały państwa Europy Środkowej i Wschodniej w sowiecką strefę wpływów.
Dla nas oznaczało to jedno – znowu nie byliśmy wolni. Pozostało tak aż do 1989 r. kiedy
rozpoczęliśmy budowanie polskiej demokracji. Ale wtedy 8 maja 1945 r. Polska, którazbrojnie uczestniczyła w większości kampanii
wojennych i bitew II wojny światowej, odniosłanie podważalny triumf.

27 MAJA

Dzień Samorządu Terytorialnego
27 maja obchodzony jest jako Dzień Samorządu Terytorialnego. W Polsce został
reaktywowany w 1990 roku – wówczas utworzono gminy, jako wspólnoty mieszkańców
z mocy prawa, z odrębnym budżetem i mieniem komunalnym. Demokratyzacja rozpoczęta w latach 1989-1990, to działania na
rzecz przechodzenia od systemu ,,realnego
socjalizmu”, do gospodarki rynkowej, decentralizacji władzy państwowej i reaktywowania
samorządu terytorialnego. Wprowadzono
bezpośrednie wybory rad gminnych, odpowiedzialność lokalną władzy wykonawczej
(wójta, burmistrza) przed odpowiednią władzą legislacyjną (rada gminy), samodzielność ﬁnansową ośrodków samorządowych,
kontrolę władzy wykonawczej nad lokalną
administracją (urzędem gminy). W wyniku
obrad Okrągłego Stołu, już w 1990 roku Sejm
kontraktowy przyjął ustawę o samorządzie
terytorialnym. Kiedy po 45 latach rządów komunistycznych Polska stała się krajem w pełni demokratycznym, kiedy 27 maja 1990 roku
przeprowadzono pierwsze w pełni wolne,
demokratyczne wybory samorządowe, powstała także gmina Serock, a w pierwszych
demokratycznych wyborach, na burmistrza
Miasta i Gminy Serock, wybrano Sylwestra
Sokolnickiego.
W 1998 roku, w drugim etapie reformy
samorządowej, powstał samorządowy powiat
i województwo. Dzisiaj przed samorządemstoją nowe wyzwania, wyzwania podnoszone
poprzeczką europejską, wyzwania na rzecz
rozwoju lokalnego. Nadajemy tym wyzwaniom kształt współpracy z mieszkańcami naszej gminy, poszanowaniem ich praw i dbałością o ich dobro. 27 maja obchodzony jest
jako Dzień SamorząduTerytorialnego.

Budowa oświetlenia
na ulicy Radziwiłła w Serocku.

zowanych przy przedłużeniu tej drogi – aż do
granic gminy oraz przy ul. Leśnej w Serocku.

W ubiegłym tygodniu zakończone zostały prace budowlane przy budowie oświetlenia
na ulicy Radziwiłła w Serocku. Nowe oświetlenie powstało na odcinku od ronda u zbiegu
ulic Warszawskiej i Radziwiłła do końca zabudowań realizowanych na terenie zlokalizowanym na rogu ulic Wyzwolenia i Radziwiłła.
W ramach inwestycji wybudowane zostało 20
punktów świetlnych wyposażonych w oprawy
LED o mocy 51W.

• W dniu 17 kwietnia br. podpisana została umowa z ﬁrmą Zakład Usług Budowlanych
Inwokan Tomasz Mianowski z Wyszkowa na
realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa
systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku”.
Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej z przepompownią
ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi
do pierwszej studzienki na działce od strony
kanału w ulicach: Zielona, Nodzykowskiego,
Skargi, Kuligowskiego, Milewskiego, Oleńki,
Sadowa, pułtuska, Krasińskiego oraz na terenie działki nr ewid. 53 i 96 obr. 07 w Serocku.
Budowa przedmiotowej kanalizacji potrwa
do połowy sierpnia br.. Koszt jej wykonania
wyniesie blisko 1,85 mln złotych. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zakresie
robót przewidzianych w projekcie budowlanym oraz terminach budowy kanalizacji
w poszczególnych ulicach, zachęcamy do
kontaktu z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji pod nr tel. 022 782 88 18.

Podpisane umowy
• W dniu 14 kwietnia br. podpisana została
umowa z ﬁrmą Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko z Serocka na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy punktów
świetlnych w miejscowości Dębinki. Zakres
opracowania ma obejmować budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 180413W, na
całym jej odcinku tj. od drogi powiatowej nr
1805W do końca nawierzchni asfaltowej. Dokumentacja obejmować będzie również budowę oświetlenia przy zabudowaniach zlokali-

• W dniu 17 kwietnia br. podpisana została również umowa z ﬁrmą SAFEGE S.A.S

Parc de I`II e Oddział w Polsce na wykonanie
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka i Jachranka w ramach zadania Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock,
budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa
góra- Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica.
W ramach niniejszego zamówienia opracowany zostanie projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jasnej w Jachrance wraz
z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi oraz projekt budowy sieci w rejonie ulic: Letniej, Jesiennej, Borowej, Wspólnej,
drogi gminnej Nr 180425W (droga przez wieś
Jachranka, równoległa do ul. Zegrzyńskiej),
Ustronnej, Zachodniej, Kuny Leśnej, Szczęśliwej, Dosińskiej, Zegrzyńskiej, Maciejki, Zielone Wzgórze, Perłowej, Sportowej, Turkusowej,
Nasturcji, Pięknej, Brzozowej i Przygody wraz
z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi. Projekt będzie obejmował sieć
kanalizacyjną o długości ok. 12 km, 4 pompownie ścieków i ok. 360 przyłączy kanalizacyjnych (wartość szacowana). Koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowej
wyniesie blisko 190 tyś zł.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Wymiana zagraniczna uczniów
W dniach 31 maja - 7 czerwca 2015 r.
40-osobowa grupa uczniów z naszej gminy
wraz z opiekunami będzie gościć w czeskim
mieście Lanskroun, natomiast od 1 do 7
czerwca 2015 r. kolejna 40-osobowa grupa uczniów wyjedzie do litewskiej Ignaliny.
Równocześnie młodzież z zaprzyjaźnionej
Ignaliny będzie wypoczywać w tym czasie
w naszej gminie.
Wymiana prowadzona jest od 15 lat
i cieszy się nieustającą popularnością, gdyż
obok walorów krajoznawczych niesie za

sobą elementy integracji i bliższego poznania młodych mieszkańców, co może owocować wspólnymi działaniami i projektami.
Na pewno bardzo mobilizuje do uczenia się
języków obcych.
Wymiana zagraniczna obejmuje uczniów
klas V-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów. Do wyjazdu typowani są uczniowie,
którzy osiągają wysokie wyniki w nauce,
odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i przeglądach, posiadają osiągnięcia sportowe lub artystyczne na

szczeblu co najmniej międzyszkolnym, odznaczają się wzorową postawą uczniowską
oraz działalnością w organizacjach szkolnych
i środowiskowych.
Uczestników wymiany typują wychowawcy klas, następnie kandydatury zatwierdza rada pedagogiczna.
Pobyt dzieci i młodzieży za granicą ﬁnansuje Miasto i Gmina Serock, natomiast rodzice pokrywają częściowe koszty przejazdów
oraz ubezpieczenie.
ZOSiP Serock
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Piszemy listy o ekokonsumpcji
i gospodarce odpadami
14 kwietnia 2015 roku, wystartowała
trzecia edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Listy dla Ziemi. Organizatorem akcji
jest Fundacja Ekologiczna ARKA, a włącza
się w nią wiele gmin, z terenu całej Polski,
w tym Miasto i Gmina Serock. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 250 samorządów, ponad 3 tysiące szkół i przedszkoli
i prawie 300 tysięcy dzieci i młodzieży. Do
końca kwietnia uczniowie w całej Polsce
będą pisali listy dla Ziemi. Temat przewodni
to ograniczenie ilości odpadów oraz ekokonsumpcja, a zatem kwestie bardzo istotne dla
przyszłości naszej planety. Dzieci i młodzież
najpierw wezmą udział w lekcjach tematycznych, a następnie w formie listów dla Ziemi przedstawią swoje pomysły na to, jakie
działania może podjąć każdy z nas na etapie
zakupów i konsumpcji, by zmniejszyć ilość
śmieci traﬁających na wysypiska i do zakładów przetwarzających butelki, puszki czy
makulaturę.
W naszej gminie do akcji włączyły się
wszystkie placówki oświatowe. Spośród najciekawszych listów, które zostaną wybrane

przez nauczycieli szkół i przedszkoli, a następnie dostarczone do 8 maja 2015 roku do
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, wybrane zostaną komisyjnie

„Wiosenne sprzątanie gminy”
najpiękniejsze „Listy dla Ziemi” w kategoriach: przedszkole, szkoły podstawowe klasy
0-3 oraz 4-6, a także w kategorii gimnazjum.
Autorzy najciekawszych listów zostaną nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez
Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Dodatkowo z każdej szkoły najładniejszy list zostanie przesłany do Fundacji ARKA, gdzie
spośród nadesłanych listów jurorzy wybiorą
100 listów, z całej Polski, które wezmą udział
w konkursie internetowym prowadzonym na
Facebooku.
Akcja „Listy dla Ziemi” organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Nie bądź jednorazowy” dofinansowanej
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo
Środowiska, a Partnerem Merytorycznym
jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Lekcje ekologiczne
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku

Kwiecień to miesiąc, który z racji obchodów Światowego Dzień Ziemi sprzyja
promowaniu postaw ekologicznych w spo-
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łeczeństwie. To doskonała okazja aby uczyć
i przypominać jak ważna jest dla przyszłości
naszej planety segregacja odpadów, a tym

samym ograniczanie ilości odpadów traﬁających na składowiska.
Właśnie w kwietniu w Urzędzie Miasta
i Gminy w Serocku przeprowadzane były
przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa „lekcje ekologiczne”. Uczniowie I, II i III klas Szkoły Podstawowej w Serocku zapoznawali się m.in.
z „Poradnikiem młodego ekologa”, uczyli się
jakie rodzaje odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwach domowych
podlegają segregacji, a także mieli możliwość
dowiedzieć się jak długo trwa samoczynny
rozkład poszczególnych rodzajów odpadów
w środowisku.
Przeprowadzane lekcje spotkały się
z ogromnym zainteresowaniem, a przekazane podczas spotkań informacje z pewnością wpłyną na kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych wśród
najmłodszych.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Szkoła Serock zerówka

Szkoła Serock kl. II

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
tegorocznego „Wiosennego sprzątania gminy”, zorganizowanego przez Urząd Miasta
i Gminy w Serocku w dniach 7 – 21 kwietnia,
w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi
2015.

w Serocku, a także Fundacja Nova, Stowarzyszenie Nasza Borówka i Tradycyjne Koło Gospodyń
w Dosinie. Fundacja Nova do współpracy w zakresie sprzątania zaprosiła klasę VI b ze Szkoły
Podstawowej w Serocku i klasę I C z Gimnazjum
w Serocku oraz Zarząd Zlewni Narwi w Dębem,

Każda z grup, która przyłączyła się do
akcji zebrała kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt worków śmieci. Takie ilości śmieci,
w miejscach, które są przeznaczone do relaksu, odpoczynku, powinny zawstydzić nas
wszystkich… są to przecież odpady, które bez

Szkoła Serock kl. II

Szkoła Serock NOVA

Jadwisin

Do akcji włączyły się z dużym zapałem dzieci i młodzież ze wszystkich przedszkoli i szkół
z terenu gminy, uczestnicy warsztatów Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii
w Serocku, Środowiskowy Dom Samopomocy

jako administratora terenu nabrzeża, które było
sprzątane w ramach projektu Fundacji. Zarząd
Zlewni w podziękowaniu za współpracę w zakresie sprzątania zorganizuje dla uczestników
sprzątania wycieczkę po zaporze w Dębem.

dodatkowych opłat mogą być przekazywane
przez mieszkańców w ramach gminnego systemu odbierania odpadów.
Wszystkim uczestnikom wiosennych porządków urząd zapewnił odpowiednią ilość
worków i rękawic, a Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku odbiór zebranych śmieci.

Zdjęcie z akcji Sprzątanie Świata, w której nasz Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku
wziął udział w ramach współpracy z Referatem Ochrony ŚrodowiskaUMiG w Serocku.
Terapeuta ŚDS, Adrian Mechocki

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji i zachęcamy
do włączania się do porządków przez cały
rok. Osobom chętnym do podejmowania
współpracy w tym zakresie zapewnimy worki, rękawice i odbiór zebranych śmieci.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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SEROCKI

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 47 - SEROCK

Krzyż przydrożny z czasów Królestwa Polskiego
Przydrożne krzyże i kapliczki są ciągle ważnym elementem naszego krajobrazu i pamiątkami przeszłości. W miastach część z nich jest
zapomniana lub znikła, ale w wielu miejscach, na wsi i w miasteczkach, są one nadal żywym elementem naszej kultury. Szczególnie
widoczne jest to każdego roku w maju, kiedy pięknie, kolorowo przystrojone kapliczki stają się ważnym miejscem kultu, obiektami
przed którymi gromadzący się mieszkańcy odmawiają wspólnie modlitwy i śpiewają hymny ku czci Maryi.
Jan Zygmunt Skrzynecki
Krzyże przydrożne, różne w formie, też nie były stawiane
przypadkowo. Były wszakże nie tylko formą manifestacji wiary, ale też znakami na oznaczenie ważnych punktów w przestrzeni publicznej. Krzyże stawiano w centrum miejscowości,
lub na jej skrajach, jako znaki graniczne, oznaczające koniec
lub początek wsi lub miasta. Przy nich wspólnota witała lub
żegnała ważnych gości, pielgrzymki oraz swoich zmarłych
członków, w ich ostatniej drodze do kościoła i na cmentarz.
Mogły też być formą uczczenia jakiegoś ważnego wydarzenia,
np. bitwy czy pobytu władcy.
Często nie znamy okoliczności ich powstania, ani treści
zawartych, nieczytelnych inskrypcji.
Wśród serockich krzyży i kapliczek mamy obiekt niemal
stuletni, gdyż pochodzący z 1826 r.

Mapa 1915 r. - fragment

Przy ulicy Pułtuskiej na wprost stadionu miejskiego, znajduje się stara kapliczka, czy też może należałoby powiedzieć krzyż. W
dolnej części wykutej w kamieniu osadzono żelazny krzyż z ukrzyżowanym Jezusem. Na ramieniu krzyża umieszczono napis„INRI”
- określenie zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana - Iesus Nasarenus
Rexs Iudeorum tz. Jezus Nazareński Król Żydowski.
Napis wyryty na kamieniu, jest prawie nieczytelny, ale
udało się odczytać datę „1826”. Trudno powiedzieć, czy cały
obiekt pochodzi z tego roku, czy też w ciągu prawie dwóch
wieków był poprawiany. Wydaje się, iż żelazny krzyż może być
nieco młodszy i pochodzić z II połowy XIX w.
Na planie miasta z 1828 r. taki obiekt został zaznaczony
właśnie w tym miejscu. Znajdował się wówczas naprzeciw

12

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

koszar oraz rawelinu twierdzy serockiej. W okresie Królestwa Polskiego w tzw. „górnych koszarach” kwaterował stale
batalion wojska. W 1825 r. był to batalion 2 pułku piechoty,
po nim batalion z 6 pp, a w momencie wybuchu Powstania Listopadowego batalion z 8 pp, dowodzonego przez płk
Jana Skrzyneckiego, który z drugim batalionem kwaterował
w Pułtusku. Trudno powiedzieć, czy garnizon w jakiś sposób
przyczynił się do powstania krzyża, raczej łączyłbym to z upamiętnieniem zakończeniem budowy Traktu Petersburskiego,
odcinka Serock-Pułtusk. Znajdując się tuz przy Trakcie, krzyż
był nieformalnym punkt granicznym miasta, gdyż jak widać
na mapach na jego wysokości kończy się obszar zabudowy.
Nie wiemy od kiedy miejsce to traktowano jako punkt

Dom nauczyciela w sąsiedztwie krzyża
graniczny i czy tu witano cesarza Napoleona w 1812 r., ale z
okresu późniejszego mamy opisy takich powitań. Tu witano
biskupa płockiego Michała Nowodworskiego 9 października
1895 r., w trakcie jego wizytacji dekanatu pułtuskiego, gdy
wjeżdżał do miasta po zakończeniu wizytacji paraﬁi Popowo. Ciekawostkę stanowi fakt, że hierarcha był uroczyście
witany nie tylko przez proboszcza i wiernych miejscowej
paraﬁi, ale też przez słynnego, serockiego rabina Josefa
Lewinsteina, któremu towarzyszył tłum Żydów. Rabin
wygłosił piękną przemowę, na którą równie elegancko
i z szacunkiem dla ”starszych braci w wierze” odpowiedział
bp Nowodworski, znany m.in. jako wydawca „Encyklopedii
Katolickiej”.
W okresie II Rzeczypospolitej na wysokości tegoż krzyża
oraz szkoły witano np. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak

Stary dom w sąsiedztwie krzyża

Serock 1828 r. - fragment mapy

Josef Lewinstein
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Inauguracja Wojciechowego Świętowania
w Serocku

W niedzielę 19 kwietnia, w Serocku odbyła się inauguracja obchodów Święta Patrona Serocka - pokornego biskupa, przyjaciela
władców, bogobojnego misjonarza, męczennika Kościoła – św. Wojciecha. Jak co roku,
w okolicach wspomnienia św. Wojciecha,
w Serocku rozpoczęliśmy Wojciechowe Świętowanie, zakończymy je 23 maja podczas festynu na serockim rynku

Sportowo

W serockim kościele odprawiono uroczystą Mszę świętą w intencji mieszkańców,
a potem publiczność zgromadziła się na
serockim rynku, by kibicować osobom biorącym udział w III Biegu Wojciechowym.
Amatorzy sportu stanęli na starcie kilku
dystansów: biegu na 10 km, nordic walking
oraz biegu rodzinnego. Konkurencjom towarzyszyła przede wszystkim dobra zabawa
oraz doping w pokonywaniu kolejnych kilometrów. Wśród uczestników biegu należy
wymienić gości szczególnych - grupę dzieci
niewidzących i niedowidzących z Lasek, które wzięły udział w marszu nordic walking. We
wszystkich dyscyplinach łącznie wystartowało ok. 300 osób. Każdy z uczestników dostał
pamiątkowy medal. Zwycięzcy zaś otrzymali
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medale, statuetki, puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów. Szczegóły dotyczące
wydarzenia oraz wyników biegów znajdują
się na stronie www.osir.serock.pl

Ekologicznie

19 kwietnia na serockim rynku działało
również edukacyjne EKOstoisko Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Organizacja stoiska
miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Miasta i Gminy, wzbogacanie wiedzy
o pozytywnym wpływie wszelkich działań proekologicznych, propagowanie idei recyklingu,
prawidłowej segregacji odpadów i właściwego
postępowania z elektro-odpadami. W stoisku
przeprowadzane były konkursy ekologiczne – każdy kto wziął w nich udział otrzymał
ekoupominek. Ekoupominki mogły odebrać
także osoby, które przyniosły do stoiska zużyte
baterie i nakrętki od butelek plastikowych. Po-

nadto wszyscy, którzy wcześniej dostarczyli do
MGZGK w Serocku zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny i otrzymali kupon mogli odebrać sadzonki roślin. Sadzonki roślin ufundowała ﬁrma ZUK Ogrody Dominik Goźliński.
Kulinarne wsparcie imprezy zapewniły
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Maryninie, Tradycyjnego Koła Gospodyń Dosin oraz
Koła Gospodyń Wiejskich w Skubiance, które
przygotowały eko-smakołyki m.in. domowe
ciasta, chleb ze smalcem, pierogi, nalewki
oraz przepyszną grochówkę,
Kulminacja obchodów Wojciechowego
Świętowania odbędzie się 23 maja (sobota) na
serockim rynku – czeka nas mnóstwo atrakcji, wśród których należy wymienić barwny
korowód ulicami miasta, występy Kabaretu pod Wyrwigroszem, zespołu Szafa Gra,
Gwiazdą wieczoru będzie tego dnia Mrozu!
Zapraszamy!!!
Red.

W tym roku goście specjalni III Biegu
Wojciechowego przybyli z zaprzyjaźnionego
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu. Byli to REPREZENTANCI KADRY
NARODOWEJ W 5-BOJU WOJSKOWYM
* KATARZYNA FLOREK
* KAROLINA KĘDZIA
* MICHAŁ KACER
Biegi otworzył Dyrektor OSiR MACIEJ
GOŁAWSKI - debiutant w tej roli.
Bieg open rozpoczął się punktualnie 12:30.
Trasa atestowana przez PZLA została zabezpieczona przez OSP, Straż Miejską oraz Policję.
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczo-

we. Dzięki uprzejmości naszych sponsorów
wśród wszystkich uczestników rozlosowaliśmy PONAD 30 nagród rzeczowych.
Zawodnicy na mecie biegu OPEN:
215 osób, w tym 47 kobiet i 168 mężczyzn.
Kategoria OPEN mężczyźni
I miejsce Paweł Raczyński
II miejsce Mariusz Dembowski
III miejsce Marek Dzięgielewski
Kategoria OPEN kobiety
I miejsce Sylwia Bondara
II miejsce Dominika Dąbrowska
III miejsce Róża Chmielewska

Kategoria Serocki Lider
I miejsce Tomasz Grzybowski
II miejsce Marcin Książyk
III miejsce Norbert Kmieć
I miejsce Renata Idzikowska
II miejsce Renata Mulik
III miejsce Kamila Pomaska
więcej wyników na www.czasomierzyk.pl
Imprezami towarzyszącymi były: bieg rodzinny i marsz Nordic Walking.
Dzieciom, które wystartowały w biegu
rodzinnym wraz ze swoimi rodzicami lub
dziadkami dystans 500 metrów nie sprawił
żadnego kłopotu.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Ocalić od zapomnienia...
Serockie obchody 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Wszystkie dzieci otrzymały medale, słodkości i drobne upominki. Gorącą czekoladą
częstowała PHU KAMA.
Następnie na starcie stawili się uczestnicy
z kijami. Zarejestrowaliśmy ponad 50 uczestników oraz około 30 osób na swobodnym
przemarszu. Gośćmi specjalnymi były niewidome i niedowidzące dzieci ze swoimi opiekunami z Lasek.

Mimo, że marsz był imprezą rekreacyjną
każdy otrzymał pamiątkowy medal. Na mecie najlepszy zawodnik przeszedł trasę 5 km
z czasem 30:41.
Gratulacje dla reprezentacji Klubu Chudnijmy Razem, która licznie stanęła w tej konkurencji w szczególności dla Magdy Keller za
piękne 12 miejsce!
Pyszny poczęstunek dla biegaczy - gro-

chówkę oraz babeczki - przygotowała ﬁrma
CATERMARK.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
wzięcia udziału w imprezie i osiągniętych
wyników. Zapraszamy na kolejny bieg już na
jesieni obecnego roku.
Anita Szydlik
Instruktor ds. rekreacji w Serocku

Pokaz gry korfball
17.04. w piątek w Hali PZSP w Serocku
odbył się pierwszy pokaz gry koedukacyjnej
korfball. Na zaproszenie odpowiedziała niewielka liczba mieszkańców naszej gminy, jednak wszyscy byli zadowoleni.
Trening oraz symulację gry z zawodnikami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prowadził dyrektor Ośrodka Sportu - Maciej
Goławski, a prywatnie ich trener.
Korfball to gra dla każdego. Ośmioosobowe zespoły złożone są w połowie z kobiet

w połowie z mężczyzn. Gra polega na zdobyciu większej liczby koszy niż przeciwnik.
Punkty zdobywa się poprzez wrzucenie piłki
do kosza przeciwnego zespołu. Gra zawiera
elementy podobne do tych, które można spotkać w koszykówce, piłce ręcznej a nawet siatkówce. Żeby zrozumieć tę dyscyplinę ważne
jest opanowanie podstawowych zasad wyróżniających korfball.
Więcej informacji: www.korfball.pl, www.
korfball.wum.edu.pl

Bezdomne zwierzęta w schronisku
Wzorem poprzednich numerów zamieszczamy zdjęcia psów, które w ostatnim czasie,
jako bezdomne zostały odłowione z terenu
naszej gminy i zawiezione do schroniska.
W bieżącym roku opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami, zgodnie z podpisaną z gminą
umową, zapewnia Fundacja „Przyjaciele Braci Mniejszych”, prowadząca schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim.
Ponieważ żaden z przekazanych do schroniska psów, nie miał obroży, ani nie był zaczipowany, nie udało się ustalić ich właścicieli. Dlatego
zamieszczamy zdjęcia, wraz z krótkim opisem –
być może rozpoznają Państwo wśród nich swoje
zagubione zwierzęta, a może po prostu będziecie
Państwo zainteresowani ich adopcją.
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Pies Fikus
ma ok. 3 lat.
Traﬁł
do schroniska
25 marca 2015
roku z Serocka.

Pies
Valentino
ma ok. 8 lat.
Traﬁł
do schroniska
25 marca 2015
roku z Serocka

Pies Kokosik
ma ok. 1,5 roku.
Traﬁł
do schroniska
16 marca 2015 r.
z miejscowości
Święcienica
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa, (tel: 22 782 88 39
i 22 782 88 40), Strażą Miejską w Serocku
(tel 22 782 88 33, 603 873 290) lub bezpośrednio ze Schroniskiem (www.fundacjapsom.pl)

W niedzielę 12 kwietnia mieszkańcy Serocka i okolic wspólnie wspominali tragiczne
wydarzenia sprzed 75 lat – zamordowanie inteligencji państwa polskiego w Katyniu, oraz
tragiczny wypadek sprzed 5 lat – katastrofę
lotniczą w Smoleńsku.
Polacy wielokrotnie przeżywali utratę
wybitnych rodaków i być może dlatego dla
naszego narodu tak ważna jest pamięć o tych,
którzy zginęli.
Obchody tych tragicznych wydarzeń rozpoczęły się mszą św. za Ojczyznę. Kontynuacją były uroczystości na rynku w Serocku,
które poprowadził aktor Stanisław Banasiuk.
Przypomniał on m.in. o tym jak wielu Katyńczyków pochodziło z okolic Serocka. Jak
zwykle dzięki uprzejmości i zaangażowaniu
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu całość uświetnił ceremoniał wojskowy – apel pamięci i salwy honorowe dodawały niedzielnym wydarzeniom podniosłości.
W przygotowanie uroczystości zaangażowało
się wiele grup. Wartę honorową razem z żołnierzami pełnili harcerze z 13 Wodnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej HORN
oraz grupa rekonstrukcyjna Stowarzyszenie
„Żołnierze Mazowsza”.
Ze sztandarami pojawili się przedstawiciele Rady Miasta, CSŁiI w Zegrzu, Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół z terenu
MiG Serock oraz szczególni goście tego dnia
– przedstawiciele Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych.
Pod tablicą Poległych i Pomordowanych
za Ojczyznę zostały złożone kwiaty i znicze.
Za udział w tym szczególnym przedsięwzięciu podziękował wszystkim zebranym
zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock

- Józef Zając, podkreślając jednocześnie, jak
ważna jest pamięć o historii naszego narodu.
Zaprosił też uczestników uroczystości, na wystawę „Zagłada Katyńska” oraz na wykład dr.

Jolanty Załęczny „Pamięć o Katyniu”, który
odbył się w Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku w dniu 13 kwietnia 2015 r.
Redakcja

Historię swoją piszcie sami …
„Historię swoją piszcie sami, bo inni ją za was napiszą i to źle”. Tymi słowami Józefa Piłsudskiego zakończyła swój wykład dr. Jolanta Załęczny w dniu 13 kwietnia 2015 roku w Sali Widowiskowej w Serocku. Prelekcji z pokazem multimedialnym, zatytułowanej: „Pamięć o Katyniu”, wysłuchali licznie zgromadzeni miłośnicy historii, w większości młodzież gimnazjalna
z terenu gminy Serock. dr. Jolanta Załęczny przedstawiła okoliczności, przyczyny i przebieg
bezprzykładnej eksterminacji polskich jeńców wojennych, dokonanej w kwietniu 1940 roku
przez sowieckich zbrodniarzy na rozkaz najwyższych władz Związku Radzieckiego. Rozmiary zbrodni ilustrowały prezentowane na ekranie fotograﬁe. Potrzebę kultywowania pamięci
o oﬁarach, pogrzebanych w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach, Bykowni i w innych, nie odkrytych jeszcze miejscach. uświadomiły słuchaczom przykłady sadzenia dębów pamięci we
wszystkich wspólnotach lokalnych dzisiejszej Polski. To jakby swoisty „Powrót rozstrzelanej
armii”, który ogłasza w tytule swej pieśni Dawid Hallmann. Ten wzruszający utwór muzyczny
zabrzmiał podczas wykładu, stając się jednym z nośników Pamięci o Katyniu.
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W Zegrzu oddali krew - cenny dar życia

14 kwietnia br. po raz piąty w tym roku
zegrzyńscy żołnierze oddali krew – cenny dar
życia.
Akcja HDK została zorganizowana w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego
w Legionowie przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu (HDK PCK przy CSŁiI). W tym
potrzebnym przedsięwzięciu uczestniczyli zegrzyńscy żołnierze oraz pracownicy wojska.
W akcję zaangażowali się szczególnie licznie
także elewi służby przygotowawczej do NSR.
Łącznie zgłosiło się 44 osób, a 38 oddało ponad 17 litrów tego życiodajnego płynu, który
zasilił bank Wojskowego Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
Każdy krwiodawca otrzymał kalendarzyk,
odznakę HDK i inne materiały promocyjne
PCK. To już piętnasta w tym roku akcja zorganizowana przez Oddział Rejonowy PCK
w Legionowie.
Krew jest ciągle potrzebna, szczególnie
w okresie letnim dla osób, które straciły własną w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, po oparzeniach i urazach. Potrzebują
ją także pacjenci z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii. Dla właśnie
tych osób organizowane są akcje honorowego
oddawania krwi.
Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

Przyjęcie ochotników do służby wojskowej
5 i 6 maja br. odbędzie się przyjęcie 275
ochotników do służby przygotowawczej w
Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR)
w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
To największa ilość osób, jaka zostanie
przyjęta podczas jednego turnusu w historii
zegrzyńskiego Centrum. W pierwszym dniu
służby ochotnicy przejdą „ścieżkę” procesu
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przyjęcia w szeregi żołnierzy służby przygotowawczej w NSR. Czeka ich m.in. spotkanie
z lekarzem i psychologiem, wizyta u fryzjera,
pobieranie mundurów i wyposażenia oraz zakwaterowanie w pododdziale. Otrzymają także tytuł elewa i tym samym rozpoczną trzymiesięczne szkolenie podstawowe, w trakcie
którego poznają podstawy żołnierskiego rzemiosła.

W ostatnim, czwartym miesiącu służby przygotowawczej, w ramach szkolenia
specjalistycznego zdobędą wiedzę oraz
umiejętności wymagane dla otrzymanej wcześniej specjalności wojskowej. Po
ukończeniu szkolenia otrzymają możliwość podpisania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych
Sił Rezerwowych.
Będzie to z pewnością dla wielu z nich
początek ciekawej przygody z wojskiem. Do
udziału w tym ważnym dla tych młodych
ludzi przedsięwzięciu serdecznie zapraszamy
przedstawicieli mediów. Dziennikarze otrzymają możliwość spotkania z ochotnikami
oraz towarzyszenia im na poszczególnych
punktach przyjęcia do służby.
Akredytacje prowadzi oﬁcer prasowy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu kpt. Krzysztof Baran, nr tel. 722 380 054,
e-mail: cslii.rzecznik@wp.mil.pl. W zgłoszeniu
przesłanym do godz. 14.00 4 maja br. należy
podać imię i nazwisko, nazwę redakcji, numer
legitymacji prasowej oraz numer telefonu kontaktowego.
tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

Gminny Konkurs Plastyczny
„Motyw Wielkanocny” - Rozstrzygnięty!

01 kwietnia w ratuszu w Serocku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom
Gminnego Konkursu Plastycznego „Motyw
Wielkanocny”. Dyplomy oraz nagrodywraz ze
słowami uznania dla młodych artystów wręczyli -dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa - Tomasz Gęsikowski oraz Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej - Anna Socha.
PROTOKÓŁ:
W dniu 24.03.2015 r. rozstrzygnięto
Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Wielkanocny” organizowany przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
Na konkurs nadesłano 64 prace z placówek wychowawczo – oświatowych z terenu
miasta i gminy Serock.
Jury w składzie:
1. przewodniczący jury - Konrad Wieniawa – Narkiewicz – artysta plastyk, malarz,
graﬁk.
2. członek jury - Agata Wirtek – scenograf i kostiumograf, scenograf programów
telewizyjnych dla dzieci.
3. członek jury - Tomasz Gęsikowski – aktor teatralny i ﬁlmowy, reżyser.
po dokładnym obejrzeniu prac i biorąc

pod uwagę regulamin konkursu postanowiło
przyznać nagrody następującym wykonawcom prac:
w kategorii:
przedszkole – do 5 r.ż.
I miejsce - Amelia Głowacka, 5 lat, Samorządowe Przedszkole w Serocku
II miejsce - Emilia Winnicka, 5 lat, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
III miejsce - Oliwia Przybysz, 5 lat, Samorządowe Przedszkole w Serocku
wyróżnienia:
• Wiktoria Zając, 4 lata, Samorządowe
Przedszkole w Zegrzu,
• Zoﬁa Mioduszewska, 4 lata, Samorządowe Przedszkole w Zegrzu
szkoła podstawowa, kl. I – III
I miejsce - Hubert Gutowski, 9 lat, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
II miejsce - Kacper Agaciński, 10 lat,
Szkoła Podstawowa w Serocku
III miejsce - Dominik Szczepański, 6 lat,
Szkoła Podstawowa w Serocku
wyróżnienia:
• Bartosz Banasiak, 10 lat, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

• Oskar Dębek, 9 lat, Szkoła Podstawowa
w Serocku
• Karolina Aniszewska, 8 lat, Zespół Szkół
w Zegrzu
szkoła podstawowa, kl. IV – VI
I miejsce - Jakub Cielenkiewicz, 11 lat,
Szkoła Podstawowa w Serocku
II miejsce - Julita Białowąs, 11 lat , Szkoła
Podstawowa w Serocku
III miejsce - Paulina Brzostek, klasa VI,
Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
wyróżnienie:
• Julian Miluć, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
gimnazjum, szkoła średnia
I miejsce - Katarzyna Szymańska, 16 lat,
Zespól Szkół w Zegrzu
II miejsce – Anna Pińczuk, 16 lat, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
III miejsce – Dawid Burza, 14 lat, Zespół
Szkół Zegrzu
wyróżnienie:
• Luiza Srebrnik, 14 lat, Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Woli Kiełpińskiej
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

XIV Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej
Miasta i Gminy Serock
W ramach XIV Przeglądu Amatorskiej
Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock w dwie kolejne soboty marca na deskach sceny Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku mieliśmy okazje obejrzeć twórców
z terenu miasta i gminy prezentujących swój
dorobek artystyczny. W pierwszym etapie
zaprezentowały się formy teatralne, a w dru-

gim formy estradowe czyli soliści, zespoły
wokalne, wokalno-taneczne, chóry i zespoły
muzyczne, zespoły taneczne. Celem przeglądu, jak co roku, była prezentacja i ocena dorobku artystycznego, wymiana doświadczeń
i pomysłów w zakresie rozwijania uzdolnień
artystycznych dzieci i młodzieży z terenu
Miasta i Gminy Serock. Wszystkim serdecz-

nie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w procesie rozwijania ekspresji twórczej.
Protokół z obrad jury Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta
i Gminy Serock
Po obejrzeniu konkursowych przedstawień, jury w składzie:
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Wycieczka samolotowa uczniów klas VI
ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Serocku do Gdańska
przewodnicząca jury - Karina Seweryn Absolwentka PWST w Krakowie, aktorka teatralna i ﬁlmowa. Aktorka Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie.
członek jury - Tomasz Bednarek - Absolwent PWST we Wrocławiu, aktor teatralny,
ﬁlmowy oraz dubbingowy.
członek jury - Jacek Sołtysiak - Absolwent
PWST w Warszawie, reżyser, aktor teatralny,
ﬁlmowy oraz dubbingowy, scenarzysta. Twórca programów dla dzieci.
-wyłoniło laureatów:
• Dostrzeżono potencjał w grupie Klasy Zjednoczone z Gimnazjum w Serocku,
za spektakl „Romcio i Julcia”
• Wyróżniono grupę Wiewiórki z Samorządowego Przedszkola w Serocku za przedstawienie „Kim będę, gdy dorosnę?”
• Przyznano trzy równorzędne nagrody
główne, w postaci udziału w pokazie specjalnym, następującym spektaklom:
- „Żegnaj zimo, witaj wiosno” Przedszkola w Woli Kiełpińskiej, za wiosenny powiew
optymizmu, piękną grę aktorską i oprawę
plastyczną
- „Świat od zaraz” Teatru „Ach!” z Zespołu Szkół w Zegrzu, za świetną zbiorową
kreację uczniów (wierząc, że opiekun weźmie
pod uwagę elementy do poprawienia, wskazane przez jury)
-„Pchła Szachrajka” Dziecięcej Grupy
Teatralnej z Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku za świetne aktorstwo, pracę zespołową, piękną scenograﬁę, gust i dowcip
• Nagrodzono opiekunów zespołów artystycznych:
- Anetę Zajączkowską i Monikę Dziełak
- Magdalenę Zalewską
- Annę Kutkowską
Nagrodzeni opiekunowie zespołów arty-
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stycznych otrzymują talony do wykorzystania
w salonach Empik o wartości 50 zł.
Pokaz galowy dla laureatów nagrody
głównej odbędzie się 7 czerwca podczas
„Święta Rodzin” w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Protokół z obrad jury Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej w kategorii
estrada
Po obejrzeniu wszystkich prezentacji,
jury w składzie:
- Barbara Melzer (przewodnicząca) - aktorka teatralna i musicalowa, wokalistka;
- Laura Raab – aktorka, wokalistka, dyrygent chóralny;
- Tomasz Gęsikowski - aktor teatralny
i ﬁlmowy, reżyser;
przyznało następujące nagrody:
• Grand Prix – Łukasz Dziaduszek z zespołu In Canto (Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku), za piosenki „You raise me
up” i „Shake it out”- nagrodą jest występ na
imprezach gminnych oraz nagrody rzeczowe.

• Nagroda dla instruktora – Maja Radomska (nagroda rzeczowa)

Wyróżniono zespoły (nagrodą jest występ na imprezie gminnej):
• „Małgośki” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej) za występ „W
pracowni mistrza zegarmistrza”
• Klaudia Szymańska z zespołem (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej)
• Zespół Wokalny „Mały Applause” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej) za utwór „Cud w szaﬁe”
• Dziecięcy Zespół „Violinki” (Szkoła Podstawowa w Jadwisinie) za utwór „Piraci mórz”
• 6-latki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, za „Słoneczne rytmy”
• Grupa VII z Samorządowego Przedszkola w Serocku, za utwór „Dżungla”
• Formacja taneczna „Efekt” z Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Serocku
• Zespół „Alexia” z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku za układ taneczny „Party”
• Ludowy Zespół Artystyczny „Serock”
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
Wyróżniono wykonawców (nagrodą są
występy na imprezach gminnych oraz nagrody rzeczowe):
• Natalia Woźniak z zespołu In Canto
(Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku)
za piosenkę „Jesteś jak cień”
• Gustaw Klyszcz z zespołu In Canto
(Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku)
za piosenkę „Santa Lucia”
• Katarzyna Lipska z zespołu Kantyczki
(Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku)
za piosenkę „Boję się”
• Zuzanna Misiura – za intrygujący głos
Dostrzeżono wszechstronny potencjał
uczestniczek:
• Klaudia Krawczyk, Julia Pawlak i Katarzyna Lipska

16 kwietnia 2015 r., z inicjatywy p. Marka Gorczyńskiego odbyła się w naszej szkole
nie lada wycieczka. Choć jednodniowa, to
sprawiająca, że wszystkim nam mocniej zabiło serce. A to przede wszystkim za sprawą
środka transportu, którym był samolot!!! Dla
niektórych z nas był to pierwszy lot w życiu.
Razem z p. Ewą Stradomską, p. Małgorzatą
Gańską-Niemczyk, p. Markiem Gorczyńskim
oraz całą 22 osobową grupą uczniów wystartowaliśmy wczesnym rankiem, przy pięknej
pogodzie, z lotniska w Modlinie, a naszym
kierunkiem był Gdańsk. Każdy może sobie
wyobrazić, jak piękne widoki podziwialiśmy
z lotu ptaka.
Po szczęśliwym lądowaniu, naszym
pierwszym obiektem zwiedzania był Kościół
Ma-riacki. Stamtąd udaliśmy się do dalszej
części Starówki by zobaczyć słynną fontannę
z Nep-tunem czy Gdańskiego Żurawia. Po
zwiedzaniu Starówki czekała nas niezwykle
interesująca lekcja o ciekłym azocie w Centrum Hewelianum. Tam dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych rzeczy, zobaczyć azot w postaci ciekłej, a także go poczuć. Po lekcji cze-

kała nas jeszcze inte-raktywna wystawa, gdzie
mogliśmy spróbować jeść chińskimi pałeczkami, budować góry z piasku, czy wejść do
kabiny, w której mogliśmy poczuć wiatr wiejący z prędkością 130 km/h!
Po wielu doświadczeniach i doznaniach
udaliśmy się na zasłużony obiad. Ale czym
byłaby wycieczka do Gdańska bez pójścia nad
morze? Wybraliśmy się na plażę, mimo dość
silnego wiatru. Odetchnęliśmy morską bryzą,
zbieraliśmy muszelki, a nawet pośpiewaliśmy
wśród morza fal… Lecz wszystko co dobre
szybko się kończy. O godz. 2020 czekał już
na nas, na lotnisku powrotny samolot. Tym
razem podziwialiśmy z góry pięknie oświetlone ulice, miasta i miejscowości. To była
wycieczka pełna niezapomnianych wrażeń.
Zdobyliśmy w niej nową wiedzę, nasyciliśmy
oczy pięknymi widokami, a naszą pamięć
i wyobraźnię wzbogaciliśmy o kolejne, wspaniałe doznania.
Czekamy na następną, podniebną wycieczkę.
Więcej na www.sp.serock.pl
Ewa Stradomska
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Dzień z Polskim Teatrem Tańca z Poznania
Ten roztańczony dzień w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku rozpoczęliśmy
od warsztatów tańca współczesnego, które
poprowadziły Paulina Wycichowska oraz
Agata Ambrozińska - Rachuta, solistki Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Prowadzące
warsztaty włożyły w pracę dużo serca, starały się pokazać jak różne twarze może mieć
taniec i jak można wspomóc ciało. Warsztaty opierały się głównie na technikach tańca
współczesnego takich, jak Contemporary
dance oraz Body following, których celem
było m.in. umożliwienie świadomej i skutecznej pracy nad ciałem.
„Taniec jest to swoista terapia na dzisiejszy świat, na kontakt z drugim człowiekiem. Taniec jest terapią nie tylko ﬁzyczną
dla ciała, dla serca, dla naszego zdrowia, ale
też dla naszej psychiki, dla wyrażania swoich
emocji”. …Ewa Wycichowska Dyrektor PTT
w Poznaniu.

Wieczór w Teatrze rozpoczął „Pokaz
etiud – zadań aktorskich ze świadomością
ciała” w reżyserii Tomasza Gęsikowskiego,
którą zaprezentowali studenci Regionalnego
Ośrodka Edukacji w Warszawie: Magdalena
Kulik, Patryk Patejko, Bernadetta Skrzyszewska, Stanisław Szewczyk, Wioletta Walaszczyk
i Ewa Żydołowicz. Aktorzy przez pracę nad
ciałem pogłębiają świadomość własnego ciała jako narzędzia. Pokaz etiud był swoistym
zaproszeniem do uruchomienia wyobraźni,
zwiększenia ruchowej kreatywności, do skorzystania z możliwości jakie daje nam ciało
i przestrzeń.
Podczas wykładu podsumowującego
warsztaty oraz pokazu multimedialnego PTT
z Poznania Paulina Wycichowska przybliżyła świat tańca współczesnego, który nie ma
określonej formy i cały czas jest poszukiwaniem nowych środków ekspresji… Taniec
może być wykonywany przez każdego. Poma-

ga odkrywać siebie, wzmacniać świadomość
ciała, ale i poszukiwać zjednoczenia pomiędzy nim, a intelektualnością czy emocjonalnością - dodała.
Spektakl w choreograﬁi Agnieszki Fertały
pt. „SUMO” był puentą Dnia z Polskim Teatrem
Tańca z Poznania. Rozpoczął się on w sposób
subtelny i nic nie zapowiadało, że będzie pełen
humoru i wywoła uśmiech u widzów. Na zakończenie kierownicy artystyczni przedsięwzięcia Paulina Wycichowska i Tomasz Gęsikowski
podziękowali uczestnikom za udział w Dniu
z Polskim Teatrem Tańca z Poznania w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
…Dzisiaj teatr i sztuka muszą liczyć na
ludzi, którzy chcą pomagać w rozwoju artystycznym wielu talentów. Dziękujemy sponsorom, którzy zaoferowali pomoc dla tego
przedsięwzięcia.
Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku

Wieczór w Teatrze

Wieczór zakończył Dzień z Polskim Teatrem Tańca z Poznania. Spektakl był pełen
humoru i uroku. Już od samego początku
wprowadził widzów w dobry nastrój. Tradycyjny ring został zastąpiony przez scenę, a zasady walki ukazane w żartobliwej konwencji.
Tancerze w wyszukanych strojach, niczym za-
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wodnicy sumo, poruszając się przy tym z niezwykłą gracją zmagali się z przeciwnościami
losu. Próbowali zachować „sportowe zasady”, choć co chwilę dopadała ich nieodparta
ochota, by zrobić coś daleko wykraczającego
poza reguły fair play. W całości można było
dopatrzeć się motywu walki tancerza... nie

tylko z przeciwnościami losu, ale i z własnym
ciałem. Efektowny i zarazem błyskotliwy pokaz zawodowych tancerzy Agnieszki Fertały,
Agaty Ambrozińskiej - Rachuty oraz Daniela
Stryjeckiego był prawdziwą ucztą dla oka.
Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku

BEZGLUTENOWA KUCHNIA

„Z KŁOSEM PRZEZ ŻYCIE”
Jeśli chociaż jeden z domowników choruje na celiakię, wszyscy pozostali powinni
uczestniczyć w zachowaniu bezpieczeństwa
w kuchni – w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego glutenem.
Zapoznaj domowników z dietą bezglutenową.
Porozmawiaj z nimi na ten temat, wytłumacz na czym ona polega i jakie są skutki
jeśli dieta nie będzie przez ciebie przestrzegana. Dotyczy to nie tylko rodziny ale także
osób z którymi przebywasz. Wsparcie jest
niezbędne.
Przechowuj żywność bezglutenową, mąki
z dala od produktów spożywczych zawierających gluten.
Przeznacz jedną szafkę w kuchni tylko na
produkty bezglutenowe.
Dowiedz się co to jest zanieczyszczenie
krzyżowe i jak jego unikać. Przykład: deska
do krojenia chleba, każdy powinien mieć
swoją, oddzielny nóż do masła, dżemu itp.
Jeśli masz dzieci chore na celiakię: upewnij się, że produkty bezglutenowe są dla nich
łatwo dostępne.
Oznacz żywność bezglutenową, która jest
bezpieczna np. naklejając na nią etykiety lub
kartki.
Uważaj na dzielenie żywności, która mogłaby zostać zanieczyszczona glutenem.
Kupuj i od razu oznaczaj swoje słoiki jako
bezglutenowe np. dżem, masło, margarynę
itp. jest to dobry sposób aby unikać wspólnych okruchów z chleba w słoikach.
Zakup oddzielny toster itp. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na zakup oddzielnego
tostera, pieczywo bezglutenowe umieszczaj
w folii aluminiowej w celu uniknięcia zanieczyszczenia.
W kuchni dbaj o czyste blaty pozbawione
okruchów chleba zawierającego gluten.
Kup sobie oddzielną deskę do krojenia
bezglutenowego chleba.
Zaopatrz się w oddzielne sitka do przesiewania mąki.
Jeśli musisz przesiać mąkę pszenną usuń
wszystkie bezglutenowe produkty, ponieważ
mąka pszenna może pozostać w powietrzu
przez wiele godzin.
Idealnym rozwiązaniem, aby z sukcesem
unikać zanieczyszczeń glutenem są oddzielne
naczynia do gotowania, cedzaki i patelnie. Jeśli nie jest to możliwe, wszystkie naczynia do-

kładnie myj po każdym użyciu przed i po gotowaniu wrzątkiem. Garnki i patelnie szklane
łatwiej jest dokładniej wyczyścić.

NALEŚNIKI

BEZ GLUTENU – BEZ SKROBI PSZENNEJ – BEZ LAKTOZY - BEZ JAJ - BEZ KUKURYDZY
Ilość naleśników: 8 sztuk
Czas przygotowania: 10 min
Czas smażenia: 20 min
SKŁADNIKI:
• 100 g mąki owsianej
• 3 jajka
• 300 g wody
• 1 łyżka oleju
• szczypta soli
• olej do usmażenia pierwszego naleśnika
PRZEPIS:
1. Do miski wybij jajka i dodaj pozostałe
składniki (dodajrównież olej).
2. Używając rózgi lub miksera wymieszaj
wszystko dokładnie do momentu uzyskania
jednolitego ciasta.
3. Na rozgrzanej, posmarowanej lekko
olejem patelni, smaż naleśniki z obu stron na
złoty kolor.

DODATKI: owoce, melasa z chleba świętojańskiego.
UWAGI DO PRZEPISU:
Jeśli ciasto na naleśniki jest zbyt gęste,
dodajodrobinę wody. Dobrze przygotowane
ciasto ma konsystencję niezbyt gęstej (lejącej
się) śmietany. Nie powinno być też rzadkie
jak mleko.
Przed smażeniem pierwszego naleśnika
lekko natłuść patelnię olejem. W cieście jest
olej dlatego patelnia nie wymaga natłuszczania za każdym razem.
Chochląwlej niewielką ilość ciasta i rozprowadź je równomiernie poprzez pochylanie patelni, aby powstała cienka warstwa ciasta (bez dziur i zgrubień).
Kiedy ciasto zetnie się na całej powierzchni i odstaną jego boki, należy delikatnie podważyć naleśnik i przewrócić na drugą stronę.
Usmażony naleśnik zsuń z patelni na duży
talerz, przechylając patelnię w stronę talerza.
NARZĘDZIA: waga, miska do wyrabiania ciasta, dzbanek z wodą, mikser,chochla do
wlewania ciasta,patelnia, talerz do podania.
mgr inż. Nauk o Żywności Wioleta Zysk
www.sklepbezglutenowy.com.pl
e-mail:info@sklepbezglutenowy.com.pl
Blog:http://dietabezglutenowa1.blogspot.com
Facebook: SKLEP-BEZGLUTENOWY
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