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Październik obfitował w gminie Serock w wiele ciekawych wydarzeń – w Stanisławowie
już po raz kolejny dynia odegrała główną rolę podczas Święta Dyni, a w Jadwisinie „królowały” latawce podczas corocznego Święta Latawca. Świętowali również seniorzy z okazji
Dnia Seniora, a także miłośnicy koni podczas Hubertusa.
Na długie listopadowe wieczory mamy dla Państwa ciekawe propozycje z Centrum Kultury i Czytelnictwa, m.in. zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w kursie fotografii.
Już wkrótce w Sali widowiskowej CKiC odbędzie się nostalgiczny koncert oraz spotkanie
gigantów polskiej sceny. Przeczytajcie też Państwo relacje z innych wydarzeń, które miały
miejsce w Centrum.
Straż Miejska, po raz kolejny, zaprasza na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
W numerze polecamy również informacje o gminnych inwestycjach, szkoleniu metodycznym dla gminnych pedagogów oraz proekologicznych przedsięwzięciach serockiej
Ochrony Środowiska. Koniecznie przeczytajcie Państwo relację z rekordowego XIII Biegu
Niepodległości i zaproszenie do udziału w kampanii Serock Fit & Sporty.
W tym roku, w Polsce, po raz piętnasty rusza Szlachetna Paczka, w związku z czym
polecamy Państwu wywiad z wielokrotnymi wolontariuszkami projektu na terenie naszej
gminy.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości 11 listopada oraz na wystawę „Drogi do Niepodległej” w ratuszu.
Życzymy miłej lektury.
Redakcja

WYSTAWA „Drogi do Niepodległej”
• RATUSZ, 5-19.11.2015 r. •
ZAPRASZAMY

STRAŻ MIEJSKA
Profilaktyczne
programy zdrowotne
- szczepienia ochronne:
przeciw pneumokokom dla dzieci od ukończonego drugiego roku życia (24 miesiąc życia) do pięciu lat
(59 miesiąc życia) oraz przeciw grypie dla osób z grypy
szczególnego ryzyka – osób urodzonych przed 1 stycznia 1961 r. (55 lat i więcej) cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Miasta i Gminy Serock.
W pierwszym miesiącu obowiązywania (od 01.09.2015 r.
do 30. września 2015 r.) ww. programów skorzystało
z bezpłatnych szczepień łącznie 150 osób. Szczepionkę przeciw pneumokokom podano 19-stu dzieciom, a szczepionkę
przeciw grypie podano 131 osobom, które ukończyły 55 rok
życia.
Świadczenia wykonywane są na bieżąco przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. A.A. Kędzierskich, 05-140 Serock. Z uwagi jednakże na ograniczone środki budżetowe o zakwalifikowaniu się do udzielenia świadczeń w ramach
ww. programów zdrowotnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wobec powyższego prosimy o kontaktowanie się z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Serocku w celu
umówienia wizyty lekarskiej.
Zachęcamy do udziału w programach.
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w Serocku

ZAPRASZA
na szkolenia z zakresu PIERWSZEJ POMOCY,
które będą odbywać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Serock
w grupach 10 – 12 osobowych.
Szczegółowe informacje i zapisy odbywają się
na bieżąco w siedzibie Straży Miejskiej
oraz telefonicznie 22 782 – 72 - 92

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.
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Mogiła z 1920 r. na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej
Dziękujemy Oddziałowi Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
za cenne informacje o mogile oraz za wyczyszczenie płyty nagrobnej oraz odmalowanie liter na pomniku sierżanta Kazimierza
Kozłowskiego, pochowanego na Cmentarzu
Parafialnym w Woli Kiełpińskiej. Sierżant Kazimierz Kozłowski walczył w 3. Batalionie 167.
Bytomskiego Pułku Piechoty broniącego odcinka Wola Kiełpińska – Dębe. Zginął w dniu
17 sierpnia 1920 roku wskutek ostrzału artyle-

rii bolszewickiej w rejonie miejscowości Szadki. Początkowo żołnierz został pochowany w
pobliżu figury przed kościołem w Woli Kiełpińskiej, a w 1966 roku jego szczątki zostały
przeniesione na cmentarz parafialny.
Do tej pory mogiła żołnierza nie była zewidencjonowana w Wojewódzkim Komitecie
Ochrony Walk i Męczeństwa. Obecnie, mając już wiedzę o istnieniu grobu, wystąpimy
jako gmina do ww. komitetu z wnioskiem
o uznanie go miejscem pamięci narodowej.

Po przejściu tej procedury, możliwe będzie
zainwestowanie środków pochodzących
z budżetu gminy na odnowienie grobu. Jeśli
będzie to możliwe, będziemy wnioskować
także za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o dotację na przedmiotowe zadanie. Jeśli pozyskanie dotacji okaże się
niemożliwe, zabezpieczymy środki na ten cel
w budżecie gminy.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Inwestycje gminne
W poprzednim artykule pisaliśmy o przygotowaniach do kolejnych inwestycji na terenie Gminy Serock. Miło nam poinformować
Państwa, że sukcesem zakończyły się prowadzone przez nas procedury przetargowe
i mogliśmy podpisać umowy z Wykonawcami.

06.10.2015 r. podpisana została umowa na
zagospodarowanie terenu wokół Izby Pamięci w ramach zadania Rewitalizacja i adaptacja
zabytkowego budynku dawnej szkoły na Izbę
Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku z firmą ZUK – Ogrody Dominik Goźliński, Stasi
Las, ul. Główna 17, 05-140 Serock. Wartość
robót ustalono na kwotę 180.230,49 zł. W ramach tego wynagrodzenia Wykonawca ułoży
nawierzchnię z kostki granitowej brukowej,
wybuduje murki oporowe z betonu, nasadzi
krzewy i rośliny oraz dostarczy i zamontuje
małą architekturę. W pierwszym tygodniu
grudnia będziemy mogli podziwiać efekty
ww. prac.

z miejscowości Ołdaki Stefanowo na budowę
ciągu pieszo – rowerowego Jadwisin – Zegrze.
Za cenę brutto: 308.607,00 zł Wykonawca do
15 maja 2016 r. wybuduje ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 m na odcinku od ul.
Juzistek w Zegrzu do istniejącej drogi serwisowej zlokalizowanej przy drodze krajowej
nr 61. Zgodnie z ustalonym harmonogramem
rzeczowo – finansowym większość robót budowlanych zostanie wykonana w bieżącym
roku budżetowym.

W dniu 09.10.2015 r. z firmą BIURO
PROJEKTÓW „BPBW” Sp. z o.o., 10-448
Olsztyn, ul. Głowackiego 28 zawarta została
umowa na wykonanie projektu budowlano
– wykonawczego budowy budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W ciągu 6 m-cy za cenę 49.200,00 zł
Wykonawca sporządzi dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budo-

ma ALKBUD – Usługi Inwestycyjne Leszek
Kamiński, 05-140 Jadwisin, ul. Królewska
10 oferująca wykonanie zamówienia za cenę
15.375,00 zł.

23.10.2015 r. planowane jest otwarcie
ofert w dwóch postepowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego:
a) na budowę łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, zagospodarowanie
ternu wraz z rozbiórką linii kablowej niskiego napięcia oraz budową nowej linii kablowej
niskiego napięcia 0,4 kV, z budową słupa linii napowietrznej oraz budową oświetlenia
przy szkole. Powyższy zakres prac Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować do
31.07.2017 r.
b) na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwisin w ramach zadania Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Serock.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Poprawa
estetyki sołectw
na terenie gminy


07.10.2015 r. z Wykonawcą Usługi Remontowo Budowlane – Brukarstwo Stanisław
Łoniewski, 05-140 Serock, ul. Sadowa 5 podpisana została umowa na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ogrodzeń w ramach
zadania Modernizacja boiska sportowego
w Gąsiorowie. Za kwotę 63.356,39 zł Wykonawca wybuduje chodniki, wyniesione przejście dla pieszych wraz z odwodnieniem oraz
przebuduje ogrodzenia.

W dniu 08.10.2015 r. została podpisana
umowa z firmą Zarbud Arkadiusz Zaręba
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wy mieszkalnego budynku wielorodzinnego
w Jadwisinie gm Serock zlokalizowanego na
dz. ew. nr 51/26 wraz z infrastrukturą techniczną oraz pełnienie nadzoru autorskiego
w czasie realizacji inwestycji.

Na dzień 23.10.2015 r. zaplanowany został termin podpisania umowy na wykonanie
projektu budowlano – wykonawczego budowy wiaty z podziałem na boksy dla potrzeb
Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku przy ul. Nasielskiej 21
w ramach zadania Budowa SUW w Serocku
przy ul. Nasielskiej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wygrała fir-

W III kwartale roku wykonano tablice
informacyjne w sołectwach: Jadwisin, Święcienica, Bolesławowo, Zalesie Borowe, Marynino, Dębinki. Każda tablica zawiera nazwę
miejscowości wraz z herbem i logo gminy.
Referat Administracyjno-Gospodarczy
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Remont rynku w Serocku pod nadzorem Wojewódzkiego
Mazowieckiego Konserwatora Zabytków
Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpoczął planowany od
dawna remont najbardziej zniszczonej części
rynku miejskiego.
Prace prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków polegają na remoncie nawierzchni oraz
elementów małej architektury (na obecnym
etapie jest to remont ławy), a także wykonaniu
odwodnienia dla remontowanej części rynku.
Zrewitalizowany zostanie istniejący bruk historyczny. Prace remontowe obejmują wykonanie

nowej podbudowy z pospółki i kruszywa łamanego, ponowne ułożenie bruku w takiej samej
konfiguracji jak dotychczas. Ponadto zostanie
wymieniona istniejąca na ciągach pieszych
kostka betonowa na naturalną kostkę granitową
szarą płomieniowaną, cięto-łamaną. Również
ława zmieni swój wygląd na jednolity dzięki zastosowaniu materiałów naturalnych.
Konieczność wykonania remontu nawierzchni rynku podyktowana była jej bardzo złym stanem technicznym. Pozapadana
podbudowa, ubytki kamienia, nierówności

nawierzchni, zastoiny wody po opadach deszczu oraz zniszczone elementy małej architektury. Uszkodzenia nawierzchni brukowanej
to skutek parkowania samochodów ciężarowych – dostawczych w dni targowe, a także
autobusów. Opisana inwestycja poprawi stan
nawierzchni rynku i jej wygląd.
Miejsko-Gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej
O remoncie rynku piszemy również
w „Miejscowniku” - str. 12-13.

w działaniach w tym zakresie. Utworzenie
dokumentu współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
25.830,00 zł.
Na podstawie wytyczonych w dokumencie kierunków Gmina będzie w miarę
możliwości dążyła do pozyskania funduszy

unijnych z przeznaczeniem na nowe systemy grzewcze i nowoczesne źródła energii
w obiektach publicznych. Planuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz
inteligentnych systemów wpływających na
zwiększenie oszczędności. Dzięki temu możliwe będzie znaczne obniżenie kosztów utrzymania poszczególnych obiektów.

„ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO 4X4
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SEROCKU DOFINANSOWANY
PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE W FORMIE DOTACJI, W KWOCIE 150.000,00 ZŁ”

Prace z azbestem w 2015 roku zakończone

www.wfosigw.pl

Zakończyły się prace polegające na
„Usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock w 2015 roku”.
Realizacja zadania dofinansowana została
w wysokości 46.774,00 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Odbiór eternitu, zgodnie z umową
zawartą z gminą realizowany był do 30 września 2015 roku przez firmę Graffiti Zakład
Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski.

W bieżącym roku z terenu gminy odebrane
zostało i przekazane do unieszkodliwienia
przeszło 150 ton eternitu.
Zachęcamy osoby, które do tej pory nie
złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane

bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji,
do składania wniosków na 2016 rok.
Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie
Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub
na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dokumenty i wnioski – ochrona środowiska.
Informacje można uzyskać w Referacie
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Odnawialne źródła energii w naszej Gminie
Przywódcy UE zgodzili się na nowy pakiet klimatyczny, w którym Unia zobowiązuje
się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2, czyli dwutlenku węgla)
o 40% do roku 2030 (względem 1990 roku).
To gwarancja, że Europa - także po 2020
roku - będzie kontynuować walkę z globalnym ociepleniem, która obecnie opiera się na
starym pakiecie klimatycznym wynegocjowanym w latach 2007 - 2008.
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Głównym problemem naszej Gminy, podobnie jak większości gmin w kraju jest emisja CO2 ze źródeł punktowych, czyli gospodarstw domowych. Są one odpowiedzialne za
80% emisji CO2. Dlatego też Gmina, już od

2014 roku, czynnie pomaga w likwidowaniu
przestarzałych urządzeń grzewczych dotując
wymianę takich urządzeń na nowe systemy
proekologiczne.
W latach kolejnych wpisując się w politykę europejską, gmina czynnie będzie wdrażać nowy pakiet klimatyczny. Obecnie trwają
prace nad dokumentem Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina
Serock, który ma wyznaczyć główne cele

Gmina będzie również dążyła do pozyskania dotacji dla gospodarstw domowych.
Planowane jest pozyskanie funduszy unijnych z przeznaczeniem na instalację kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub
pomp ciepła.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Z satysfakcją informuję, że w dniu 27 października zostanie dostarczony do jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku nowy,
średni samochód ratowniczo – gaśniczy
MAN TGM 13.290 z napędem na cztery koła
Dostawcą pojazdu jest Przedsiębiorstwo
Handlowe MOTO – TRUCK Leszek Chmiel
z Kielc wyłonione w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego.
Zakup pojazdu niewątpliwie podniesie możliwości operacyjne jednostki, skróci czas dojazdu
do miejsca zdarzenia oraz umożliwi wcześniejsze
podejmowanie działań ratowniczych co poprawi bezpieczeństwo miasta i całej gminy Serock.
Potrzeba wyposażania jednostek OSP w nowoczesny sprzęt wynika z konieczności spełnienia
wymagań jakie są obecnie stawiane przed jed-

nostkami włączonymi do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego oraz jest konsekwencją
rozszerzającego się katalogu prowadzonych
przez Straże Pożarne działań.
Koszt całkowity zakupu samochodu to
kwota 622.088,00 zł.
Zakup samochodu sfinansowany został:
•
ze środków własnych gminy Miasto
i Gmina Serock w kwocie: 149.088,00 zł.
•
ze środków własnych OSP Serock
w kwocie 20.000,00 zł.
•
dotacji WFOŚiGW w Warszawie
w kwocie 150.000,00 zł.,
• dofinansowania Komendy Głównej PSP
w kwocie 100.000,00 zł.
•
dofinansowania Komendy Wojewódzkiej PSP w kwocie 203.000,00 zł.
Zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy został zbudowany zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami i spełnia wszystkie
wymagane obecnie normy ekologiczne i bezpieczeństwa
Średni pojazd ratowniczo – gaśniczy dla
OSP Serock wyposażony został w zbiornik
wody o pojemności 3000 l oraz w zbiornik
na środek pianotwórczy o poj. 300 l. Działko
wodno-pianowe. Posiada silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym, układ kierowniczy ze wspomaganiem. Skrzynia biegów manualna. Układ
hamulcowy wyposażony w ABS. Napęd 4x4
z możliwością odłączenia napędu osi przedniej oraz możliwością blokady mechanizmu
różnicowego przedniej i tylnej osi. Wyciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 70 kN,
autopompę, maszt oświetleniowy, instalację
zraszaczową itd.,
Samochód w pełni spełnia oczekiwania
członków OSP Serock, a przedstawione powyżej dane to tylko niektóre walory zakupionego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
Wszystkim podmiotom, które w bezpośredni sposób przyczyniły się do odnowienia
i unowocześnienia parku samochodowego
jednostki OSP Serock bardzo dziękuję.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Rowerzyści i właściciele psów!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o właściwe korzystanie ze ścieżek pieszo
rowerowych, w tym o zachowanie bezpieczeństwa przez osoby wyprowadzające psy na spacer. Pamiętajmy, że biegający luzem pies, często pozostawiony
niestety także bez dozoru właściciela, może stanowić zagrożenie zarówno dla
pieszych jak i rowerzystów poruszających się po ścieżkach pieszo – rowerowych, ale również sam może ucierpieć podczas ewentualnej kolizji rowerowej.
Uczulamy zatem wszystkich właścicieli zwierząt, korzystających ze ścieżek,
aby postępowali w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z tych
obiektów przez wszystkich użytkowników.
Referat Ochrony Środowiska,
Leśnictwa i Rolnictwa Straż Miejska w Serocku
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Rozpoczęły się działania w ramach procesu wspomagania
szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock
Od 1 października 2015 r., rozpoczęły się
działania w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach w związku z uruchomieniem całorocznego procesu kompleksowego wspomagania, realizowanego przez
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
Zakończył się właśnie pierwszy etap zaplanowanych na ten rok szkolny działań w ramach
całego procesu wspomagania. Przeprowadzone
zostały diagnostyczne wywiady grupowe z nauczycielami i z tego zakresu zostały przekazane
organowi prowadzącemu pierwsze wnioski.
Do najistotniejszych czynników kontekstowych wpływających na poziom osiągnięć
uczniów nauczyciele uznali:

- w grupie czynników indywidualnych:
osobiste zainteresowania ucznia, poczucie
własnej wartości oraz stosunek do przedmiotu,
- w grupie czynników środowiskowych:
współdziałanie rodziców ze szkołą, funkcjonowanie systemu rodzinnego, pomoc i zachęta do nauki ze strony rodziców,
- w grupie czynników pedagogicznych:
kompetencje nauczycieli, pracowitość nauczycieli oraz stosunek nauczycieli do prowadzonych zajęć.
Nauczyciele uznali, że w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy, zasadne jest
udzielenie wsparcia nauczycielom przez doradców metodycznych. W związku z powyż-

szym, wkrótce w ramach II etapu wsparcia
odbędą się warsztaty metodyczne dla nauczycieli na tematy wynikające z diagnozy.
Ustalono, że na terenie gminy powstaną
punkty metodyczne w:
- Zespole Szkół w Zegrzu dla nauczycieli
matematyki,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli
Kiełpińskiej dla nauczycieli polonistów,
- Gimnazjum w Serocku dla dyrektorów
szkół.
Ponadto w dniu 29 października 2015
roku odbędzie się spotkanie z rodzicami na
temat: „Wartość uczenia się”.
Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Serocku

Nagrody dla nauczycieli oraz pracowników oświaty
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 października 2015 roku podczas uroczystości szkolnych dyrektorzy szkół, nauczyciele
oraz pracowni administracji i obsługi ze szkół
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, za
szczególne osiągnięcia edukacyjne i działalność
społeczną, otrzymali nagrody Burmistrza oraz
nagrody dyrektora szkoły i przedszkola.
Nagrody Burmistrza otrzymało 8 nauczycieli:
Danuta Prusinowska – dyrektor Zespołu
Szkół w Zegrzu,

Barbara Kołecka – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Zegrzu,
Dorota Perczyńska – wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
Cecylia Hanna Wróblewska – nauczycielka Samorządowego Przedszkola w Serocku,
Jolanta Pikora – nauczycielka Szkoły
Podstawowej w Jadwisinie,
Katarzyna Tulin – nauczycielka Szkoły
Podstawowej w Serocku,

Bożena Szlęzak – nauczycielka Zespołu
Szkół w Zegrzu,
Gabriela Wierzbicka – Dybek - nauczycielka Gimnazjum w Serocku.
Nagrody dyrektora otrzymało 35 nauczycieli i 39 pracowników administracji
i obsługi.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.
ZOSiP

Inauguracja pierwszego roku akademickiego 2015/2016
Serockiej Akademii Seniora
Aby zainicjować jakiekolwiek działanie,
musi zaistnieć masa krytyczna.
Potencjał intelektualny Serockich Seniorów doprowadzając do uformowania owej
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intelektualnej masy krytycznej przyczynił się
do powołania Stowarzyszenia, jego rejestracji oraz zaistnienia w świadomości lokalnej
społeczności.

Potrzeba poszerzania wiedzy, a co za tym
idzie, samoświadomości i lepszego rozumienia
rzeczywistości, w dniu 30.09.2015 r, objawiła się
inauguracją pierwszego rok akademickiego.

Uroczystość z udziałem seniorów i licznie zaproszonych gości odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku.
Oprócz władz samorządowych Miasta
i Gminy Serock, z panem burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim na czele, w uroczystości udział wzięli: senator RP pani Anna Aksamit, wicestarosta powiatu legionowskiego
pan Jerzy Zaborowski, dyrektor Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pan
Roman Biskupski oraz inni zaproszeni goście.
Prowadzący uroczystość – Prezes Serockiej Akademii Seniorów, Mirosława Sujkowska oraz Przewodniczący Rady Seniorów
w Serocku i jednocześnie członek Zarządu
Stowarzyszenia, Zdzisław Hirsz – w swych
wystąpieniach, po słowie wstępnym i powitaniu gości, poinformowali zebranych o celach
stowarzyszenia, jego planach oraz sposobach
osiągania celów.
Prezes Serockiej Akademii Seniora wyrażając dyrektorowi LUTW swą wdzięczność
za pięcioletnią współpracę, podkreśliła fakt
zaistnienia potrzeby powołania wśród serockich seniorów własnego stowarzyszenia. Owa

potrzeba była przejawem wiary we własne
siły oraz przeświadczenia o tym, iż sukces jest
w zasięgu ręki.
W swym wystąpieniu pan burmistrz
Sokolnicki, z właściwą sobie swadą, mówił
o rozwoju ruchu samorządowego na przestrzeni ostatnich 25 lat i różnych formach
samorządności funkcjonujących w naszej
gminie.
Wystąpienie pani senator Anny Aksamit,
w którym m.in. podkreśliła jak ważna jest
uczciwość w życiu człowieka oraz wspólna

praca u podstaw na niwie samorządowej, zostało przyjęte z dużym zrozumieniem. Gromkimi oklaskami seniorzy przyjęli zaproszenie
pani senator, do zwiedzenia sali posiedzeń
senatu.
Uroczystość inauguracji roku akademickiego Serockiej Almamater uświetnił występ artystyczny śpiewającej aktorki Anny
Sokołowskiej oraz młodych adeptów sztuki
wokalnej z Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku.
Serocka Akademia Seniora

„Dlaczego warto być razem”
– warsztaty dla serockich seniorów
22 września 2015 r. w Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku odbył się warsztat
pt. „Dlaczego warto być razem”. Spotkanie
to zorganizował Roman Wiśniewski z Fundacji Nova, a poprowadzili trenerzy Jowita
Radzińska i Wojtek Januszko.
Temat i formuła warsztatu została ustalona na czerwcowym spotkaniu z przedstawicielami serockiego ruchu seniorskiego. Wtedy, dzięki wspólnej rozmowie i pracy, udało
nam się sięgnąć głębiej i lepiej zrozumieć
potrzeby i oczekiwania. Szukając tego, co jest
naprawdę ważne i inspirujące dla codziennej
aktywności osób 60+ dotarliśmy do wartości

zupełnie fundamentalnych, tj. szczęścia, wiedzy i bycia razem. I tak powstał temat głównego warsztatu.
Na spotkanie przybyło 17 osób. Rozpoczęliśmy je od klasycznej „rundki”, czyli wstępnego przywitania się i poznania. Później zaproponowaliśmy uczestnikom kilka ćwiczeń metodą
aktywną. Metoda ta, najogólniej mówiąc, ma
na celu zaktywizować i zachęcić do wspólnego
działania. Pierwszym była tzw. karuzela, która
pod pewnymi względami przypomina weselną
zabawę. Uczestnicy usiedli w dwóch okręgach
– wewnętrznym i zewnętrznym – twarzami do
siebie. Zabawa polegała na krótkich rozmo-

wach, w których po około dwóch minutach
zmieniał się partner, bo „przekręcał się” jeden
z okręgów. Tematy rozmów proponowali trenerzy. Wszystkie dotyczyły motywacji do bycia
razem i tego, co w budowaniu relacji pomaga.
Jakie zadawano pytania? Na przykład: Kiedy
cieszysz się z rozmowy? Kiedy zaciekawiasz
się drugą osobą? Czego brakuje ci w kontakcie
z innymi? Ćwiczenie to wyzwoliło wiele pozytywnej energii i pozwoliło bliżej się poznać.
Nie bez znaczenia była także warstwa poznawcza. Dzięki tym krótkim rozmowom uczestnicy byli w stanie stworzyć plakaty o tym, co
pomaga, a co przeszkadza w budowaniu konINFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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taktu. W podgrupach doszli do wielu ważnych
odkryć. Ostatnie ćwiczenie polegało na rozmawianiu w parach, w których jedna osoba
miała rolę słuchającego, a druga mówiącego.
Uczestnicy rozmawiali o relacjach, które są w
ich życiu ważne oraz o tym, co takiego robią,
że one trwają i są dobre. We wspólnym podsumowaniu skupialiśmy się na słuchaniu jako
„towarze deficytowym”, o który coraz trudniej
jest w dzisiejszym, pędzącym świecie. Trenerzy opowiedzieli o czterech stopniach empatii,

które zainspirowały do dzielenia się własnymi
doświadczeniami i refleksjami. Warsztat, tradycyjnie, zakończyliśmy „rundką”, w której
podzieliliśmy się nie tylko opiniami, ale i odczuciami.
Większość osób bardzo pozytywnie oceniała warsztat. Najbardziej seniorom podobała się forma pracy – aktywna, w grupie,
gdzie wszyscy są równoprawnymi uczestnikami i każdy uczy się od siebie nawzajem.
Temat także okazał się ciekawy i ważny, bo

– jak zaznaczyło kilka osób – można było się
bliżej poznać i była przestrzeń na autentyczny
i szczery kontakt.
Seniorzy są coraz bardziej aktywni. Doceniają aktywność ruchową i są chłonni wiedzy. Mimo tych pozytywnych zmian w życiu
osób dojrzałych nadal istnieje pewien deficyt
na warsztaty, które dają możliwość rozwoju
osobistego. A ten jest potrzebny przez całe
życie.
Roman Wiśniewski - Fundacja NOVA

Zastępca Burmistrza Józef Zając w imieniu swoim i Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego złożył życzenia wszystkim Seniorom
z okazji ich Święta. Przekazał bukiet kwiatów
Pani Alinie Twardowskiej (przewodniczącej
Klubu Aktywnego Seniora), dziękując jednocześnie za zaangażowanie w życie serockich
Seniorów. Burmistrz podkreślił, że docenia
inicjatywy seniorów i cieszy go fakt, że tych
działań jest coraz więcej. Pani Anna Orłowska reprezentująca Ośrodek Pomocy Społecznej zadbała o to, żeby Seniorzy byli zadowoleni z przygotowanego dla nich poczęstunku
(OPS był fundatorem cateringu).

stwa i tenisa. Dyrektor Centrum – Tomasz
Gęsikowski, przyjaciel Pana Karola – przypominając różne anegdoty z pracy aktorskiej,
gawędził z gościem na scenie, a ich zabawnemu dialogowi przysłuchiwali się seroccy
Seniorzy. Okazało się, że Aktorów łączy m.in.
wspólna miłość do tenisa.
Pan Karol oczywiście opowiedział wiele
dowcipów, które wzbudzały entuzjazm publiczności.
Tego wieczoru widzowie i zaproszony
gość mieli jeszcze dwie niespodzianki. Walca
z „Nocy i dni” i piosenkę „Czas nas uczy pogody” zaśpiewał aktor Dawid Buchta.
Dyrektor Tomasz Gęsikowski zaproponował Seniorom mini familiadę, którą oczywiście
poprowadził Pan Karol. Do zabawy zostały
zaproszone dwie Panie z widowni. Jak się okazało, wcale nie jest łatwo odgadnąć jakich „odpowiedzi najczęściej udzielali ankietowani…”
Podczas spotkania można było również
zakupić książkę autorstwa Pana Karola i co
najważniejsze otrzymać dedykację od Artysty. Podczas podpisywania książek seniorzy

mieli okazję zamienić kilka słów z aktorem
i być może zadać mu pytania o rzeczy, o których nie opowiadał na scenie.
Całe popołudnie upłynęło w miłej atmosferze. Jeszcze raz życzymy wszystkim Seniorom dużo zadowolenia z życia i sięgania wciąż
po nowe pasje.
Ośrodek Kultury w Serocku

Serockie spotkanie z Chopinem
Wystawa plakatów, film o życiu i twórczości F. Chopina, mini recital, to części wydarzenia artystycznego w CKiC w Serocku, dnia
22.10.2015 r.
Spotkanie otworzył Dyrektor CKiC w Serocku Tomasz Gęsikowski, który dzieląc się
z gośćmi własnymi przeżyciami i refleksjami
związanymi z tegorocznym Międzynarodowym Konkursem Chopinowskim przedstawił
program serockiego spotkania z Chopinem

oraz współtwórców wydarzenia. A byli nimi
panowie: Roman Wiśniewski, Prezes Fundacji NOVA, który podziękował zebranym za
przybycie - w szczególności uczniom i pedagogom Zespołu Szkolno Przedszkolnego
z Woli Kiełpińskiej oraz Zbigniew Szumera,
Prezesa Fundacji „Teraz Mazowsze”, który
– jako reżyser i producent - wygłosił wprowadzenie do urokliwego filmu „Mazowsze
Chopina”.
Po filmie byliśmy świadkami mini koncertu pianistycznego w wykonaniu pana
Marka Karwańskiego - Pedagoga Yamaha
Szkoła Muzyczna w Pułtusku.

Po koncercie, Zbigniew Szumera opowiadał o wystawie „Fryderyk Chopin w plakacie
artystycznym”, a dokładnie o autorach 23 prezentowanych replik plakatów chopinowskich
powstałych od 1949 roku.
Atmosfera wieczoru była podniosła
i udzieliła się wszystkim uczestnikom tego
artystycznego wydarzenia.
Fundacja NOVA dziękuje Fundacji „Teraz Mazowsze” oraz dyrekcji i wszystkim
pracownikom Centrum Kultury i Czytelnictwa za wkład w organizację tej uroczystości.
Roman Wiśniewski

Najważniejsze, to nie być samotnym…
dlatego właśnie, Centrum Kultury w Serocku
z okazji Dnia Seniora powtórnie zaproponowało spotkanie z kimś, kto może inspirować
i pobudzić do działania. Po ubiegłorocznej imprezie z udziałem Teresy Lipowskiej,
w tym roku zaprosiliśmy Karola Strasburgera.
Aktor, wielka Gwiazda „Familiady”
i człowiek, który zagrał wspaniałą, romantyczną scenę w filmie „Noce i dnie”, okazał
się też pasjonatem sportów, głównie narciar-

Zapraszamy na pokonkursową wystawę
Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny „Serock na sportowo w czterech porach roku” zorganizowany przez Referat Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.
Prace wszystkich uczestników konkursu
można obecnie obejrzeć na wystawie w ratuszu do 4 listopada 2015 r. Wybrane prace
znajdą się także w Kalendarzu Miasta i Gminy Serock na 2016 r. Wystawa towarzyszy
rozpoczęciu kampanii Serock Fit & Sporty.
Gratulujemy laureatom, a wszystkim którzy
złożyli swoje prace serdecznie dziękujemy za
udział w konkursie.
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Bruk na Rynku
Począwszy od średniowiecza tradycyjnym centrum polskiego miasta był rynek. Lokacja miasta na prawie niemieckim wiązała się
z wytyczeniem prostokątnego rynku i sieci ulic. Rynek pełnił nie tylko funkcje handlowe, jako miejsce targów i jarmarków, ale też
odgrywał ważną rolę jako przestrzeń publiczna. To na nim najczęściej stał ratusz, siedziba władz miasta i miejsce sądów oraz to
tu odbywała się większość różnych uroczystości i zgromadzeń. Starano się więc zadbać o pewną wygodę osób korzystających z tej
przestrzeni, utwardzając jej nawierzchnię. Najbardziej popularną formą było brukowanie, najczęściej przy wykorzystaniu polnych
kamieni, chociaż czasem bywały też nawierzchnie z drewna.

Rynek w połowie lat 70-tych.
Bruk, który dotrwał do naszych czasów na niemal połowie Rynku został położony dopiero w latach 1848-1849.
Przyjmowane dotąd datowanie na lata 1846-1848 np. przez
prof. Zagrodzkiego należy więc skorygować. Już w 1842 r.
Rząd Gubernialny Płocki uznał potrzebę wybrukowania
Rynku oraz ulic: Zakroczymskiej (obecnie T. Kościuszki), Na-

z władzami zawarł w Płocku 15 maja 1848 r. w imieniu Tykocinera jego pełnomocnik Moszek Lejb Mejzler.
Prace miały być wykonane w ciągu 9 miesięcy. Określono wielkość kamieni, które miały być nie mniejsze niż
5 cali i nie większe niż 9 cali, a piasek do podsypki miał być
czysty bez domieszki gliny.

części Rynku 1850 r. w wyniku ulewnych deszczy osiadła,
co było wynikiem niwelacji. Dozór serockiej parafii, w składzie – Franciszek Chojnacki, Franciszek Dąbkowski i Ludwik
Kamiński, zakwestionował w ogóle prace na ul. Farnej.
Stwierdził, iż bruk przełożono tylko na drugą stronę, a przez
wybranie ziemi do niwelacji Rynku, zwiększyło spływ wody
z Rynku tą ulicą do parowu przy plebani, stwarzając zagrożenie też i dla kościoła.
W trakcie dochodzenia stwierdzono wiele wad
w wykonanej pracy, zobowiązując Tykocinera do usunięcia
usterek, ale nie udało się go jednak zmusić do wykonania
specjalnego kanału odwadniającego Rynek.
Za niedopełnienie obowiązków ukarano burmistrza
Łęczyckiego i budowniczego powiatowego z Pułtuska
Frojera, skazując ich na 7 dni aresztu, to jest w odwachu
wojskowym.
W wyniku napływu ludności żydowskiej w II połowie
XIX w., Rynek aż do 1939 r. tętnił życiem. W czasie II wojny
światowej stał się miejscem, gdzie Niemcy znęcali się nad
więźniami obozu pracy, który funkcjonował na terenie byłej synagogi przy (obecnie) ul. 11 Listopada. Jedną z form
znęcania się było zmuszanie więźniów, by na kolanach łyżeczkami oczyszczali bruk z trawy i ziemie. Po wojnie przez

Rynek w połowie lat 70-tych.
Rozpoczęte w październiku prace remontowe nawierzchni serockiego Rynku, prowadzone pod nadzorem
konserwatora zabytków, są okazją do przypomnienia historii tego znanego bruku, pamiętając o tym, ze miasto zostało
lokowane na początku XV wieku.
Prawdopodobnie pierwszy bruk na Rynku położono
w XVI w., którego ślady się nie zachowały. W związku z planowaną budową ratusza w latach 1993-1994 były prowadzone na terenie Rynku archeologiczne prace wykopaliskowe. We wschodniej części Rynku wykonano 18 wykopów
o powierzchni 240 m kwadratowych. Po zdjęciu bruku

12

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

odkryte zostały m.in. fragmenty starszego bruku, którego
funkcjonowanie dzięki znalezionym monetom można datować na okres od II połowy XVII w. (moneta z czasów króla
Jana Kazimierza), do końca XVIII w. (grosz pruski z 1797 r.
króla Fryderyka Wilhelma II).
Bruk z następnej epoki został rozebrany w połowie
XIX w., a kamienie użyto ponownie.
Był on świadkiem wielu różnych parad i uroczystości
wojskowych w epoce napoleońskiej i Królestwa Polskiego.
Znamy np. opis uroczystych obchodów urodzin cesarza
Napoleona, zorganizowanych w 1810 r. na rozkaz dowódcy

serockiej twierdzy płk Hilarego Krasińskiego. Rano na rynku stanęły trzy bataliony 16 pułku piechoty formując trzy
linie szyku bojowego, zaś dwie kompanie jako asysta mszy
przy i w kościele. Po mszy, w której wzięli udział dowódcy,
oficerowie, władze cywilne miasta i twierdzy, po salwach
armatnich i przemówieniach, miała miejsce godzinna parada wojskowa całego pułku. W zastępstwie nieobecnego
płk Konstantego Czartoryskiego prowadził ją mjr Ignacy
Bolesta, kawaler Legii Honorowej, były żołnierz Legionów
gen. Dąbrowskiego. Święto kończył uroczysty obiad wydany przez komendanta twierdzy.

Remont Rynku - 2015 r.
sielskiej (obecnie 11 Listopada), Farnej i Zdrojowej (obecnie
J. Poniatowskiego), wyceniając roboty na sumę 5522 rubli
i 7 i pół kopiejki. W 1847 r. obniżono tę cenę 5002 rubli,
ale ostatecznie przetarg rozstrzygnięto 6 marca 1848 r.
(zrezygnowano z ulicy Zdrojowej). Wygrał go żydowski
przedsiębiorca Chaim Tykociner z sumą 3699 rubli. Kontrakt

W protokole z 2 listopada 1849 r. stwierdzono zakończenie prac, ale zaczęły się problemy z rozliczeniem kosztów i niedoróbek. Zastrzeżenia dotyczyły nie rozliczenia
użycia kamieni ze starego bruku, wykorzystania kamieni
zebranych do remontu Traktu Petersburskiego oraz użycia
kamieni nie wymiarowych. Część bruku we wschodniej

kilkadziesiąt lat rynek ożywiał się jedynie w dni targowe,
a duża jego część porastała trawą, na której pasły się czasem gęsi i świnie.
Wybudowanie w 1997 r. Ratusza, przywróciło Rynkowi
funkcję centrum miasta i ożywiło działalność handlową.
Sławomir Jakubczak
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– wywiad z
Aleksandrą Zejdler
i Anną Niemczyk
Szlachetna Paczka rusza w tym roku w Polsce po raz piętnasty. To projekt, który w niestandardowy sposób pomaga tym, którzy w którymś momencie swojego życia napotkali na życiowe trudności. Inicjatorem akcji jest
ksiądz Jacek Stryczek, nazywany buntownikiem i pogromcą biedy. Nie zgadza się na wykluczanie ludzi z życia społecznego, różnego rodzaju podziały na biednych i bogatych, i szufladkowanie z tego powodu ludzi; na bezmyślną pomoc,
która nie daje nadziei.
O tym, jak działa Szlachetna Paczka, czym różni się od innych akcji charytatywnych oraz w jaki sposób można
zostać Super Bohaterem opowiadają Aleksandra Zejdler – tegoroczny lider serockiego rejonu Szlachetnej Paczki oraz
Anna Niemczyk – wielokrotna wolontariuszka projektu na terenie naszej gminy.
Olu, jeśteś tegorocznym liderem Szlachetnej Paczki w naszym rejonie. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się akurat na tę funkcję?
Moja przygoda ze Szlachetną Paczką rozpoczęła się w 2011 r. Przez trzy
lata byłam wolontariuszem w Serocku.
W ubiegłym roku, kiedy Rejon w Serocku nie został utworzony z powodu
braku Lidera, współpracowałam z legionowską Szlachetną Paczką. Wtedy
uświadomiłam sobie, ile nasza gmina
traci. W tym roku postanowiłam sama
zostać Liderem. Mimo przeciwności,
jakie stanęły na drodze, udało się ponownie utworzyć Rejon w Serocku.
Bo jest wiele osób, którym warto pomóc i wiele osób, które chcą tę pomoc
nieść. Warto wspomnieć, że aby wziąć
udział w Szlachetnej Paczce nie potrzebne jest żadne doświadczenie i każdy
może do nas dołączyć – jako Wolontariusz, Darczyńca bądź Dobroczyńca.
Oprócz Wolontariuszy, którzy są swego
rodzaju opiekunami Rodzin, ważną rolę
odgrywają Darczyńcy, dzięki którym
najbardziej potrzebujący na dwa tygo-
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dnie przed świętami otrzymują paczki
z najbardziej potrzebnymi artykułami.
Projekt nie udałby się również bez Dobroczyńców, którzy wpłacając na konto
Stowarzyszenia pewne sumy pozwalają
m.in. Wolontariuszom i Liderom odbyć
wielogodzinne szkolenia, przygotowujące nas do MĄDREJ pomocy. Staramy
się również znaleźć Inwestorów Społecznych, którzy wspomagają konkretnie nasz Rejon. Zachęcamy również do
przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia
Wiosna.

Pomagać, jak wiemy, można na tysiące
sposobów, dlaczego wybrałaś akurat tę
formę?
Szlachetna Paczka pomaga rodzinom, które w trudnej sytuacji znalazły
się nie ze swojej winy i próbują trudności pokonać. Podczas wizyty u osób
potrzebujących staramy się zrozumieć
ich sytuację. Szukamy w każdej osobie
bohaterskiej postawy przeciwstawiania
się złemu losowi i właśnie takie osoby
chcemy wspierać. Jak kiedyś powiedział

ks. Stryczek, nie dajemy ani ryby ani
wędki, dajemy mentalność wędkarza.
Wierzymy, że nasza pomoc będzie dla
konkretnej Rodziny impulsem do zmian,
że dzięki życzliwości tak wielu osób jej
członkowie uwierzą w siebie, znajdą pracę, lub zmienią ją na lepszą.

W jaki sposób można zgłosić rodzinę do
projektu?
Do projektu rodzina, czy samotna
osoba potrzebująca nie może się zgłosić
sama. Współpracujemy z różnymi instytucjami, aby znaleźć naprawdę potrzebujących. Docieramy do prawdziwej biedy
– tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda
pomocy. Jednocześnie staramy się, aby
pomoc taka była jednorazowa, żeby to był
dobry impuls do zmian. Mamy nadzieję,
że przekazywane paczki będą pierwszym
krokiem ku dobremu, że prócz paczek
Osoby potrzebujące otrzymają o wiele
więcej – nadzieję na lepsze jutro.

konkretnej rodzinie, skąd będzie wiedział, że ta rodzina otrzymała to, czego
potrzebowała i czy ucieszył ją prezent?
23 listopada zostanie otwarta internetowa baza rodzin, w której umieszczone będą opisy rodzin. Pomoc
w Szlachetnej Paczce jest anonimowa,
Darczyńcy nie poznają osobiście rodziny, której pomogą (chyba, że Rodzina
będzie miała takie życzenie) – imiona
członków rodziny zostają zmienione, natomiast reszta opisu jest zgodna
z prawdą. Darczyńca sam wybiera,
której z rodzin będzie w stanie pomóc. Wolontariusz pozostaje w stałym
kontakcie z Darczyńcą, aby przekazać
wszelkie informacje związane z tworzeniem paczki oraz przekazaniem jej
podczas Finału. Po dostarczeniu paczki
rodzinie Darczyńca otrzyma informację zwrotną, z której dowie się jak rodzina zareagowała na paczkę, jakie towarzyszyły jej emocje, czy było coś, co
szczególnie spodobało się np. dzieciom.
Rodzina przekazuje również informację – np. w formie laurki, bądź kartki z podziękowaniem dla Darczyńcy.
Czasem Darczyńców przeraża ilość
potrzebnych rodzinie rzeczy, myślą, że
sami nie udźwigną ciężaru finansowego
przygotowania paczki. Dobrym rozwiązaniem jest szykowanie paczki przez
kilka rodzin, czy grupy znajomych.
Wtedy każdy z grupy kupuje wybrane
rzeczy, nie obciążając zbytnio portfela
jednego Darczyńcy. Darczyńcą wówczas jest cała grupa.

Gdzie znajdziemy potrzebne informacje
o Szlachetnej Paczce w naszym regionie?
Głównym źródłem informacji są
strony szlachetna paczka.pl oraz super.
pl. Bieżące informacje na temat nasze-

go Regionu będą zamieszczane systematycznie na fanpage’u FB „Szlachetna
Paczka Serock”.

Aniu, Szlachetna Paczka, to projekt,
który co roku łączy tysiące ludzi – organizatorów, liderów, wolontariuszy,
darczyńców i dobroczyńców. Dlaczego
zdecydowałaś się zostać akurat wolontariuszem?
To już piąta edycja Paczki, w której biorę udział. Nasuwa się więc prosty
wniosek – ten projekt wciąga! Niesie
z sobą „magiczną” moc, daje energię
na cały kolejny rok. Wolontariat w Szlachetnej Paczce przynosi wiele satysfakcji, rozwija, uwrażliwia na drugą osobę.
W minionych latach działałam jako lider
zespołów, szkoliłam też wolontariuszy, co
roku wraz z grupą znajomych tworzymy
również paczki dla wybranych Rodzin.
Wszystko to pozwala doświadczyć niesamowitych emocji, przeżyć. Gdy kończymy jedną edycję, zaczynam myśleć już
o kolejnej. Paczka prawdziwie uzależnia!

Czy trudno być wolontariuszem?
Wolontariat to swego rodzaju misja,
wyzwanie, osiąganie konkretnego celu.
A wiadomo, że wchodzenie na górę nie
zawsze jest łatwe. Jako wolontariusze
poznajemy Rodziny, ich sytuacje, podbramkowe sytuacje, z którymi sobie
nie radzą. Towarzyszą temu ogromne
emocje. Pierwsze spotkania wywołują łzy smutku, bo trudno jest mówić
o wypadkach, chorobach, biedzie, czy
wręcz skrajnym ubóstwie. Kolejne spotkania, finałowe i półfinałowe również
sprawiają, że z oczu płyną słone krople,
tym razem – radości, ogromnej radości.
Najtrudniejszym, według mnie, zada-

niem wolontariusza jest podjęcie decyzji
o włączeniu Rodziny do projektu. Aby nasze emocje nie wzięły góry posługujemy
się ściśle określonymi kryteriami, wypełniamy specjalne kwestionariusze. Odbywamy też szkolenia, żeby nasze działania
były jak najbardziej skuteczne. Kolejny
etap, to znalezienie Darczyńcy. Jednak
nie sprawia to aż tak wielkiego problemu,
ponieważ wielu jest ludzi, którzy dzielą
się swoimi dobrami z potrzebującymi.

Czy wolontariusze utrzymują kontakt
z rodzinami, którym Szlachetna Paczka
pomaga, po zakończeniu akcji i czy ta
pomoc faktycznie jest dla nich impulsem
do zmian?
Wiele zależy od tego, jak wolontariusz zaopiekuje się daną Rodziną oraz
jak oceni jej sytuację, mentalność. Osobiście utrzymuję kontakt z kilkoma „moimi” Rodzinami. Wiem, że dla części
z nich był to prawdziwy impuls do zmiany. To, że ktoś się nimi zainteresował,
podał dłoń, wskazał drogę sprawiło, że
zaczęli sami walczyć o lepsze jutro. Kilka osób znalazło pracę, inni uwierzyli, że
warto marzyć, jeszcze inni – że nigdy nie
jest za późno na dążenie do poprawy życia swojego i swoich najbliższych.

Szlachetna Paczka, to nie tylko ogromny prezent dla potrzebujących, to również
wyjątkowe doświadczenie, pełne pozytywnych emocji, dla Darczyńców. Dlatego zachęcamy do włączenia się do projektu. Bo
każdy z nas może być Super Bohaterem.
Śledźcie nasze działania na Facebooku,
odwiedzajcie stronę Szlachetnej Paczki –
dowiedzcie się więcej i przyłączcie się. Serdecznie zapraszamy.
Redakcja

W jaki sposób Darczyńca może przygotować paczkę, a potem przekazać ją
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Święto Drzewa 2015

Wieczór w Teatrze – „Mój Dzikus”
w wykonaniu Justyny Sieńczyłło

Wśród posadzonych drzew znalazły się
m.in. jarzębiny, dęby i ozdobne jabłonie. Przyłączenie się do programu Święto Drzewa ma
wpływ nie tylko na to, aby na naszej planecie
było jak najwięcej drzew, ale także doskonała okazja do przeprowadzenia lekcji przyrody
i rozmów o roli drzew w życiu człowieka. Mamy
nadzieję, że symboliczne sadzonki posadzone
przez dzieci z wielkim zapałem, po latach będą
pamiątką obchodów Święta Drzewa w Naszej
Gminie, a praktyczna lekcja ochrony przyrody
skutecznie przyczyni się do kształtowania, już
u najmłodszych, postaw ekologicznych.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Już po raz kolejny nasza gmina włączyła
się aktywnie w obchody Święta Drzewa. Program Święto Drzewa bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety zainicjowanej
przez Program Narodów Zjednoczonych do
spraw Ochrony Środowiska (UNEP) – ogólnoświatowej inicjatywy sadzenia drzew. Idea
programu dotarła już do 35 krajów.
Wzorem ubiegłych lat, także i w tym
roku, każda z placówek oświatowych z terenu
gminy otrzymała sadzonki drzew ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, które przy dużym zaangażowaniu dzieci
i młodzieży posadzone zostały na przyszkolnych terenach.

Sprzątanie Świata 2015
Jak co roku pod koniec września, jako
gmina, przyłączamy się z wielkim zapałem do
ogólnoświatowej, obchodzonej także w Polsce od 1994 roku akcji „Sprzątanie Świata”.
To dla nas wszystkich, biorących udział
w akcji, wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie zaśmiecania otoczenia, prawidłowe gospodarowanie
odpadami oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na
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środowisko. „Sprzątanie Świata” to akcja, która
angażuje i integruje społeczności lokalne. Tegoroczna akcja w naszej gminie przeprowadzona
została w dniach 21-30 września. Do akcji włączyły się z dużym zapałem dzieci i młodzież ze
wszystkich przedszkoli i szkół z terenu gminy,
a także aktywne Stowarzyszenie Nasza Borówka.
Wszystkim uczestnikom sprzątania świata zapewniliśmy odpowiednią ilość worków
i rękawic, a Miejsko-Gminny Zakład Gospo-

darki Komunalnej w Serocku zapewnił odbiór zebranych śmieci.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji i zachęcamy
do sprzątania świata przez cały rok. Osobom chętnym do podejmowania współpracy
w tym zakresie zapewnimy worki, rękawice
i odbiór zebranych śmieci.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

W niedzielny wieczór po raz kolejny Centrum Kultury i Czytelnictwa zaprosiło widzów
na spotkanie z cyklu „Wieczór w Teatrze”.
„Mój dzikus to sztuka o mężczyznach,
brawurowo opowiedziana przez kobietę z humorem, lekkością i pełnym dowcipu tekstem,
w mistrzowskim wykonaniu Justyny Sieńczyłło”.
Tym razem wśród widowni bardziej mogły bawić się Panie, bo większość żartów dotyczyła zachowań mężczyzn.
Warto jednak wspomnieć, że za tą sztuką
„stali” właśnie mężczyźni, gdyż scenariusz napisali Jan Jakub Należyty i Emilian Kamiński,
który był jednocześnie reżyserem spektaklu.
Pani Justyna - aktorka teatralna, filmowa
i musicalowa, wraz z mężem Emilianem Kamińskim stworzyła i prowadzi w Warszawie
Teatr Kamienica - w niedzielny wieczór bawiła serocką publiczność. Widzowie otrzymali dużą porcję humoru i energii ze sceny,
jak również zostali poproszeni o współudział
w spektaklu. Swoje kwestie głośniej wypowia-

dały zgromadzone Panie… „treserki, których
rolą jest okiełznanie swoich dzikusów”.
Publiczność nie pozwoliła zejść ze sceny
aktorce, gromkimi brawami prosząc o bis. Na
zakończenie spotkania Pani Justyna powtórnie zaśpiewała jedną z piosenek ze spektaklu
oraz podziękowała Dyrektorowi - Tomaszowi
Gęsikowskiemu za zaproszenie do Serocka.
Podobnie, jak podczas pierwszego „Wieczoru w Teatrze”, restauracja „Złoty Lin”
z Wierzbicy podczas przerwy serwowała naszym widzom ciepłe i zimne napoje.

Dziękując Państwu za tak liczną obecność, zapraszamy na kolejne wydarzenia
organizowane przez Centrum. W najbliższym czasie (8 listopada) będzie można
obejrzeć i posłuchać koncertu „Nostalgia
i Ty”, w którym wystąpią:
Agnieszka Chrzanowska – aktorka, piosenkarka, autorka muzyki i tekstów, związana
z krakowską Piwnicą pod Baranami
Artur Gotz – aktor i wokalista, debiutował w Piwnicy pod Baranami, w lutym tego
roku ukazała się jego druga płyta „Mężczyzna
prawie idealny”
Marco Lo Russo – włoski wirtuoz akordeonu, przez wiele lat współpracował ze zdobywcą Oskara, kompozytorem Nicola Piovanim - autorem muzyki do filmu Roberto
Benignego „La vita è bella (Życie jest piękne)"
oraz ze śpiewającą po francusku włoską wokalistką In-Grid
Przy pianinie Dariusz Igielski
Bilety już w sprzedaży.
Centrum Kultury i Czytelnictwa

Honor Generała – pokaz filmu oraz spotkanie
Chcąc zwrócić uwagę na ważne dla Polski kwestie, Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku rozpoczęło nową serię projekcji
filmów o tematyce historycznej.
Jako pierwszy został wyświetlony film pt.
„Honor Generała” w reżyserii Joanny Pieciukiewicz.
Jest on poświęcony generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu, lepiej znanemu
Holendrom niż Polakom. „Honor Generała” to dramatyczna opowieść o dowódcy
1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej
i bohaterach operacji o kryptonimie „Market Garden” – największej w czasie II Wojny
Światowej operacji powietrznodesantowej
wojsk sprzymierzonych, do której doszło
w Holandii w 1944 roku. Brytyjczycy niesłusznie odpowiedzialnością za klęskę operacji obarczyli gen. Sosabowskiego. Po wojnie,
okryty niezasłużoną niesławą, generał pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie
pracował jako zwykły robotnik (zmarł w Londynie w 1967 roku), a żołnierzy jego brygady
spotkało zapomnienie. W obronie bohaterów
z Polski stanęli zwyczajni obywatele Holandii. Po 60 latach rząd holenderski przywrócił
honor generałowi, przyznając mu pośmiertnie Order Brązowego Lwa. Królowa Holandii Beatrix Wilhelmina Armgard odznaczyła 6. Brygadę Desantowo-Szturmową, jako

spadkobierczynię 1. Samodzielnej Brygady
Spadochronowej, najwyższym holenderskim
odznaczeniem wojennym – Orderem Wojskowym im. Króla Wilhelma I.
1 października odbyły się w naszym mieście dwa pokazy tego filmu.
W południe, w sali widowiskowej, dyrektor CKiCz w Serocku - Tomasz Gęsikowski
w kilku słowach zaprosił gimnazjalistów do
refleksji nad tą niezwykłą historią. Natomiast
po południu, w przytulnej sali kinowej OSW
Exploris, odbyła się projekcja dla zaproszonych mieszkańców Serocka i okolic. Po pokazie rozpoczęło się spotkanie dyskusyjne, na
które udało się zaprosić reżyser filmu- Panią
redaktor Joannę Pieciukiewicz, oraz aktorów
Jacka Sołtysiaka i Redbada Klijnstrę. Spotkanie
poprowadził Tomasz Gęsikowski, poruszając
najważniejsze i najbardziej interesujące dla
publiczności tematy. Pani reżyser przedstawiła
kulisy powstawania filmu i przytoczyła kilka
ciekawych anegdot związanych z produkcją - m.in. o tym, co skłoniło ją do podjęcia
takiej tematyki, o sposobie zbierania materiałów i spotkaniach z ludźmi, którzy pomogli
jej w odtworzeniu tej wzruszającej historii.
Dzięki uporowi znakomitej pracy dziennikarskiej Pani redaktor, generał Sosabowski został
wydobyty z niepamięci rodaków w Polsce.
Redbad Klijnstra, Polak pochodzenia holen-

derskiego, opowiedział m.in. o pozytywnym
stosunku Holendrów do polskich bohaterów
oraz o tym, jak Holendrzy walczyli o pamięć
polskiego Generała. Jacek Sołtysiak, aktor
i reżyser, opowiadał o obecnych zmaganiach
z gromadzeniem materiałów do produkcji filmu fabularnego na motywach historii bohaterów wydarzeń w Holandii z 1944 r.
Projekcja filmu oraz spotkanie były niezwykle interesujące. Po dyskusji licznie przybyła publiczność spędziła czas przy kawie,
herbacie, kontynuując rozmowy w towarzystwie zaproszonych gości.
Centrum Kultury i Czytelnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Rekordowy XIII Bieg Niepodległości w Serocku

W dniu 25 października odbyła się już
XIII edycja Serockiego Biegu Niepodległości. Biegacze rywalizowali na dystansie 5 i 10
kilometrów, natomiast nordicowi chodziarze
pokonywali trasę 5 km. Wcześniej jednak
odbyły się biegi dziecięce, młodzieżowe oraz
bieg rodzinny, który dostarczył największej
zabawy wszystkim uczestnikom. W czasie
imprezy biegowej zostały wręczone nagrody
i dyplomy za udział w konkursie „Serock na
sportowo w czterech porach roku”. Na sam
koniec imprezy odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród ufundowanych przez naszych
sponsorów. Już wkrótce będziemy mogli liczyć na materiał filmowy nakręcony z biegu,
dzięki któremu wszyscy, którym nie udało
się obejrzeć rywalizacji, będą mogli zrobić to
okiem kamery. Szczegółowe wyniki ze zma-
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gań sportowców dostępne są POD LINKIEM:
http://www.czasomierzyk.pl/wyniki
Impreza pobiła dotychczasowe rekordy
popularności. Szacuje się, że we wszystkich
biegach zorganizowanych przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Serocku wzięło udział
ok 850 osób. Licznie dopisały dzieci, a także
młodzież nie tylko ze szkół z terenu naszej gmi-

ny, ale również z innych rejonów. Cieszy nas to,
iż bieganie staje się coraz bardziej popularne jak
również to, że coraz więcej mieszkańców naszej
gminy zostało „zarażonych” sportem.
Ten ogromny rozwój aktywności wśród
serocczan stał się impulsem do powołania

Kampanii Serock Fit & Sporty, mającej na
celu projektowanie oraz realizowanie inicjatyw na rzecz sportu i rekreacji w gminie Serock, przy udziale OSiR-u wraz z mieszkańcami działającymi aktywnie na rzecz sportu
- zapraszamy do udziału w akcji.

Kolejny raz miło nam było gościć silną
grupę sportową Stowarzyszenia SMS ze Skubianki wraz z siostra Agatą i jej podopiecznymi z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach.
Zawodnicy z niecierpliwością oczekują
na kolejne imprezy biegowe, który na pewno
nie zabraknie, bo przecież takich pięknych
tras nie ma nikt.
Redakcja

„Hubertus” w Ludwinowie Zegrzyńskim
Przełom października i listopada to wyjątkowy czas, kiedy myśliwi oraz właściciele stadnin i stajni uroczyście kończą sezon jeździecki.
Św. Hubert - patron polowań, od XV wieku
strzeże wszystkich myśliwych, jeźdźców i leśników, zatem oni odwdzięczają się za ów patronat
uroczyście obchodząc imieniny swojego opiekuna. Tradycyjny „Hubertus” nie może odbyć
się bez gonitwy z „lisem” czyli za jeźdźcem, który przypięty ma do swojego lewego ramienia lisi
ogon. Ten z uczestników, który zerwie lisią kitę,
wykonuje rundę honorową w miejscu gonitwy,
a w kolejnym roku to on będzie pełnił funkcje
„lisa”. Uroczystości hubertusowe dopełnia zawsze wspólna biesiada.
W niedzielę 25 października 2015 uroczysty „Hubertus” odbył się na terenie stadniny Sarmacya w Ludwinowie Zegrzyńskim.

Spotkanie miłośników koni pod hasłem
„Hubertus Inaczej 2015” zorganizowała pani
Magdalena Jakubowska-Gniadek przy wsparciu Tradycyjnego Koła Gospodyń Dosin oraz
sołectwa Ludwinowo Zegrzyńskie. Cały urok
i wyjątkowość tego spotkania polegała na
tym, że uczestniczyły w nim zarówno osoby jeżdżące na co dzień w stadninie, jak też
osoby zaproszone - nowicjusze. W Hubertusie wzięło udział Stowarzyszenie Miłośników
Skubianki SMS wraz z niewidomymi podopiecznymi siostry Agaty z Lasek. Zarówno
starsze zawodniczki, jak i młodsze dzieci
miały za zadanie pokonanie kilku konkurencji: konkurs jazdy na lonży, mini parcur oraz
konkurs ujeżdżenia. Konkurencje, w których
brały udział dzieci i młodzież, wzbudzały
ogromne zainteresowanie i zgromadziły licz-

ną widownię tworząc tym samym barwne,
emocjonujące i zabawne widowisko. Mimo
zabawy była to jednak prawdziwa walka
o puchar Tradycyjnego Koła Gospodyń Dosin, puchar Stadniny Sarmacya oraz puchar
sołectwa Ludwinowo Zegrzyńskie.
Finał uroczystości stanowiła uczta przygotowana przez panie z Tradycyjnego Koła Gospodyń Dosin oraz rodziców. A była to feria
smaków, zapachów i barw. Zupa gulaszowa,
pierogi pani Karoliny, chleb ze smalcem, mięsa i inne przysmaki prosto z grilla. A do tego
mnóstwo słodkości, ciasta, bezowy tort pani
Basi, gofry. Jest na co czekać do przyszłego roku,
a ponieważ miłośników jeździectwa w gminie
Serock przybywa, czekamy na nich już od początku kolejnego sezonu jeździeckiego.
Monika Krajewska

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Święto Dyni w Stanisławowie

Święto Latawca w Jadwisinie
Błękitne niebo, ciepłe promienie jesiennego słońca, delikatny wiatr… Te trzy elementy określają idealny dzień. 3 października
podczas Święta Latawca w Jadwisinie trafiła
nam się właśnie taka pogoda. Zabawa zaczęła
się punktualnie o godzinie 13.00, ale już na
długo wcześniej na niebie szybowały kolorowe twory!

„Bardzo dobrze, że pada deszcz!” – rzekła
pani sołtys, Anna Romanowska, zapobiegając
wszelkim narzekaniom uczestników Święta
Dyni na deszczową pogodę w niedzielne popołudnie, 18 października. Jej słowa sprawiły,
że pozytywnie nastawieni goście, chętnie zaczęli wspólne świętowanie. Na wstępie pani
sołtys wyznaczyła członków trzech specjal-

nych komisji, których zadaniem było dokonanie wyboru po pierwsze - najlepszej potrawy
z dyni, po drugie - najpiękniejszej dyni i po
trzecie - dyniowej rzeźby. Najdłużej zeszło
się czteroosobowej komisji z zastępcą burmistrza, Józefem Zającem na czele, której zada-
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niem była degustacja i ocena wspaniale wyglądających zup, zapiekanek, pierożków, ciast
i innych dyniowych specjałów. Pozostali goście, zerkając na suto zastawiony stół, cieszyli
się ze świątecznego spotkania ze znajomymi.
Przywitali też grupę posiadaczy samochodów
terenowych z pięknymi nalepkami Pumpkin
Off-Road oraz prezesa Serockiej Akademii Se-

niora. W tym samym czasie dokonano pomiaru
długości włosów dziewcząt i pań, które zgłosiły
się do konkursu na „Najdłuższe włosy”.
Po wyczekiwanej dyniowej uczcie, pani
sołtys otworzyła III już Zawody Sołectw
o Puchar Jesieni, ubolewając nad brakiem re-

przez całą imprezę porywał gości do wspólnej
zabawy przebojami z czasów PRLu. Piękne
panie w zalotnych makijażach i bardzo kobiecych sukienkach rodem z lat sześćdziesiątych umilały czas i sprawiały, że wszędzie
było kolorowo. Był z nimi nawet warszawski
Antek śpiewający, że „nie ma cwaniaka nad
Warszawiaka” oraz rozdający paniom złote

pierścionki – na szczęście. Tradycyjnie już
do tańca porwała Alexia oraz jej podopieczne z zespołu Alexia Dance Studio. Na gitarze
miłe dla ucha piosenki wygrywał niezawodny
Janusz Godlewski z Jackiem Siemiątkowskim.
Dzięki Tradycyjnemu Kołu Gospodyń
z Dosina mieliśmy okazje skosztować pysznych wypieków i gofrów oraz świeżo wypie-

prezentacji sołectw, które wystraszył zapewne
deszcz. Sołeckie drużyny zaciekle walczyły
w rzutach dynią do donicy, biegach zespołowych z dyniami i rzucie kaloszem w nieprzewidywalnym kierunku. Po zakończeniu
zawodów, zwycięzcy i wyróżnieni w poszczególnych konkursach i zmaganiach sportowych zostali nagrodzeni.

„Deszcz padał, bo jest potrzebny, humory dopisywały, zabawa była przednia i niech
żałuje ten, kto nie dojechał. Ma okazję za rok.
Zapraszamy.” – powiedziała pani sołtys na zakończenie imprezy w Stanisławowie.
Ref. Komunikacji Społecznej

Dzięki zeszłorocznej reaktywacji imprezy,
w sobotę okazało się, że latawce nad jadwisińskim niebem polecą po raz dwudziesty!
Pomysłodawcy i goście honorowi – państwo
Dybek – oceniali pracę dzieci oraz całych
rodzin. Do konkursu zgłoszono bowiem ponad 50 latawców, a każda z drużyn poświęciła mnóstwo czasu i zapału by zbudować
latawiec, który uniesie się wysoko w górę
i poszybuje nad starymi, szkolnymi drzewami, a do tego będzie czarował wyglądem.
Zainteresowanie konkursem było ogromne,
nawet po zamknięciu listy zawodników co
chwila dopisywano nowe nazwiska. Latawce
prezentowały się cudownie! Kolorowe ogony,
długie wstęgi, różne kształty i materiały…
Niektóre latały wysoko, innym zabrakło tego
szczęścia. Ale wszyscy świetnie się bawili.
Ostatecznie – po kilku godzinach zmagań –
jury ( w składzie: państwo Dybek, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Jadwisinie – Maria
Jacak i radny Krzysztof Zakolski) wybrało po
trzech zwycięzców w czterech kategoriach:
„Maluch” (klasy 0-3), „Klasy 4-6”, „Gimnazjum” oraz „Rodzina”. Główną nagrodą był
ufundowany przez burmistrza Sylwestra Sokolnickiego - Puchar Przechodni Burmistrza
Miasta i Gminy Serock, który zdobyła klasa
Ib z jadwisińskiej podstawówki.
Równolegle do konkursu, na scenie, na
terenie OSiR, czas umilały występy zaprzyjaźnionych grup. Ogromne podziękowania
należą się zespołowi SMS Skubianka, który

KATEGORIA DRUŻYNOWA
O PUCHAR BURMISTRZA
MIASTA I GMINY SEROCK:
I miejsce: klasa I b – S. P. Jadwisin
II miejsce: klasa II a – S. P. Jadwisin
III miejsce: klasa III b – S. P. Jadwisin
KATEGORIA RODZINNA:
I miejsce: Rodzina Lipskich
II miejsce: Rodzina Kowalczyków
III miejsce: Rodzina Musiałów
KATEGORIA INDYWIDUALNA:
Maluch (kl. 0-III):
I miejsce: Joanna Przybyło
II miejsce: Milena Skośkiewicz
III miejsce: Jolanta Gadecka
Uczniowie klas IV-VI:
I miejsce: Urszula Mularska
II miejsce Maja Sochacka
III miejsce: Barbara Nowosielska
Gimnazja:
I miejsce: Julia Orzeszyna – Gimnazjum
w Serocku
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy
za udział w konkursie.

kanego chleba ze smalcem. Słodkie ciasta
przygotowali także rodzice uczniów naszej
szkoły. O to, żeby nikt nie wyszedł głodny,
dbała jak zawsze - kochana pani Małgosia
Kochanowska przygotowując tradycyjny bigos i grochówkę.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gościom, organizatorom, sponsorom i wszystkim dobrym duszom, które przyczyniły się do
tego, że Święto Latawca wypadło tak świetnie!
Najważniejsze podziękowania i brawa należą się Rodzinom, które wzięły udział w tegorocznym Święcie Latawca. Bez Was – bez
Waszych uśmiechów, zaangażowania, pięknej
rywalizacji i radości to święto nie miałoby
sensu. Każdy uczy się na własnych błędach,
dlatego jesteśmy przekonani, że tak jak tegoroczne święto było dużo bardziej udane niż
poprzednie, tak następne będzie już idealnie
dopracowane i nad niebem poleci dwa razy
więcej latawców! Wracamy za rok! Społeczność Jadwisina.
Angelika Cybas
oraz Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Warsztaty z modelinką

Bezpieczni w domu, szkole i na drodze

Centrum Kultury w niedzielę (18 października) tętniło życiem już od samego rana.
Od godz. 10.00 w szatniach zbierały się dzieci
z rodzicami czekające na warsztaty plastyczne
– tym razem była to propozycja dla naszych
najmłodszych.
Warsztaty poprowadziła Ewa Gutowicz,
która przez wiele lat współpracowała z porannym pasmem dla dzieci w TVP 1. W programie „Mama i Ja" pokazywała, jak z prostych
modelinowych elementów ulepić kolorowe,
fantazyjne figurki. Dziś prowadzi własny kanał na YouTube. Jej pracę możemy podziwiać
w programie TVP ABC „Margolcia i Miś zapraszają dziś”.
Pani Ewa opowiadała, że w liceum potrafiła wykupić całą modelinę w sklepie, żeby móc
zrobić jak najwięcej figurek. Jej talent i pasja
rozwijały się już od dzieciństwa, co zaprocentowało pracą w TVP oraz zgromadzeniem całej rzeszy osób czerpiących od niej inspirację.
Tym bardziej niezwykłe było dla nas dorosłych spotkanie z osobą, która naszemu
dzieciństwu dodała koloru, pokazała, jak pasję i zabawę można przekuć w pracę dającą
radość innym. Radość była tym większa, że
teraz nasze dzieci mogły doświadczyć tego

Poczucie bezpieczeństwa jest podstawą
szczęśliwego dzieciństwa. Zaś obowiązkiem
osób dorosłych jest stanie na straży bezpieczeństwa każdego dziecka. Dlatego sierżant
Borsuk wraz ze swym kompanem Jeżem oraz
„koleżankami po fachu”, a naszymi wspaniałymi gośćmi - st. asp. Martą Prus i mł. asp.
Marią Wysocką przybyli niezwłocznie, aby
uczniom klas 0-3 udzielić wielu cennych rad
na temat bezpieczeństwa.
Panie policjantki w swej prelekcji poruszyły kwestie dotyczące m. in.: zasad poruszania się po drogach przez osoby piesze,

samego co my, a zachwyt wyczarowywanymi
rzeczami pozostał niezmienny.
Dzieci (z niewielką pomocom rodziców)
podczas zajęć tworzyły figurki z modeliny,
próbując naśladować Panią Ewę. Prowadząca jednak chwaliła każdy przejaw pracy twórczej, dostrzegała ciekawe elementy,
zachęcała do eksperymentowania. Podczas

zagrożeń wynikających z kontaktów z nieznajomymi, kontaktów z obcymi zwierzętami
oraz widoczności na drodze. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne jest noszenie kamizelek oraz innych elementów odblaskowych.
Dzieci otrzymały w prezencie opaski odblaskowe, które będą im służyły podczas spacerów po zmierzchu.
Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie spotkaniem, o czym świadczy ich zaangażowanie w rozmowę, kierowane przez nich
pytania, jak również ogromna radość spowodowana poznaniem sierżanta Borsuka.

warsztatów można było obejrzeć kolekcję
figurek, ale największą niespodzianką było
to, że każdy uczestnik zajęć dostał upominek od prowadzącej – figurkę z jej kolekcji
– myślimy, że dla wielu ma ona wartość kolekcjonerską… Pani Ewo dziękujemy za to
niezwykłe spotkanie.
Dzieci, Rodzice i Organizatorzy

Plener malarski
Biegaj z nami Coopera!
W piątkowe popołudnie 25 września
2015 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku spotkało się 258
miłośników biegania. Akcja „Biegaj z nami
Coopera” organizowana była w ramach Europejskiego Tygodnia Ruchu – Poland.MOVEWEEK.EU. Koordynatorem projektu była
nauczycielka wychowania fizycznego Katarzyna Tulin, wspierana przez panią Barbarę
Klik i Małgorzatę Gańską-Niemczyk. Kluczowym zagadnieniem Europejskiego Tygodnia
W dniach 9 – 11.10.2015 r. grupa uczniów
z koła plastycznego „KLEKS” z Jadwisina wyruszyła na plener malarski. Tym razem gościliśmy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZETOM w Jachrance. Pogoda sprzyjała
malowaniu w plenerze, gdzie podziwialiśmy
wspaniałe widoki drugiego brzegu rzeki. Jesień pokazała już swoje kolory, mogliśmy więc
poszaleć z barwami. Każdy nasz plener odbywa się pod innym hasłem tym razem były to
„Koty”. Podczas wieczornych zajęć odbył się
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Ruchu było uświadomienie społeczeństwu
korzyści, jakie płyną z ruchu i zdrowego trybu życia. Wszyscy podjęli się próby zaliczenia
testu Coopera, polegającego na przebiegnięciu lub przejściu jak najdłuższego dystansu
w czasie 12 minut. Celem było pobicie ubiegłorocznego rekordu, który wyniósł 512 kilometrów. We wspólnej zabawie wzięli udział
uczniowie szkoły ich młodsze i starsze rodzeństwo, ich rodziny, znajomi i nauczyciele.
Wszyscy bardzo ambitnie podeszli do zada-

nia i udało się nam wspólnie przebiec 570
kilometrów. W oczekiwaniu na swoją kolej
chętni mogli pograć w siatkówkę na boisku
przyszkolnym pod czujnym okiem studentów
warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego – Jakuba Piszczyka i Konrada Brodnickiego. Nad bezpieczeństwem i dobrym
samopoczuciem czuwali wolontariusze – ratownicy medyczni Anna Niemczyk i Marcin
Chmura. Zabawa była przednia. Razem spędziliśmy bardzo aktywne popołudnie.

malarski seans filmowy, po którym uczyliśmy
się trudnej sztuki malowania akrylami. Powstały również cztery królestwa gdzie władcami byli uczestnicy. Otrzymaliśmy różne
plastyczne zadania do wykonania utrzymane
w formie zabawy. Duży wysiłek, praca, zabawa
i aktywna twórczość towarzyszyła nam przez
trzy dni. Jesteśmy przekonani, że nasze obrazy
zaciekawią widzów. Zapraszamy do obejrzenia
naszych prac, już niedługo, w ratuszu.
Uczestnicy pleneru
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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