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Ranking imion ubiegłorocznych noworodków
z terenu gminy Serock
Wybór imienia dla nowonarodzonego
dziecka zawsze dostarcza wielu emocji, ale jest
przy tym sprawą niezwykle ważną. W końcu
imię pozostanie z dzieckiem na całe życie.
Będzie mu towarzyszyć w okresie słodkiego niemowlęctwa, zadziornego dzieciństwa,
zbuntowanego wieku dojrzewania, aż po
dorosłość. Musi być więc takie, które będzie
pasowało do malucha i dojrzałego człowieka.
Powiedział ktoś, że imię i nazwisko tworzą
pewną frazę, muzyczną niemal, która musi
brzmieć bez zakłóceń. Jeśli dodać do tego
jeszcze osobiste preferencje rodziców co do
imion dla swej pociechy – to wybór imienia
jest naprawdę sprawą niełatwą. Nie brak jednak podpowiedzi i inspiracji. Media, co pewien czas, jako ciekawostkę i pewną obserwację natury socjologicznej podają, jakie imiona
są najpopularniejsze. Towarzyszy temu często
próba interpretacji motywacji młodych rodziców. Ze statystyki przygotowanej przez
Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie wynika, że najczęściej nadawanymi imionami dla
dziewczynek są Julia, Maja, Zuzanna, Aleksandra, Natalia, natomiast dla chłopców Jakub, Mateusz, Bartek, Jan, Kacper. W naszej
gminie, w roku 2011 pojawiło się 142 no-

wych – tzn. nowonarodzonych mieszkańców.
Spośród nich aż 98 urodziło się na terenie
Miasta Stołecznego Warszawy, 15 w Wyszkowie, 13 w Nowym Dworze Mazowieckim,
7 w Pułtusku, 6 w Wołominie, 2 w Ciechanowie i 1 w Poznaniu. Wśród małych pociech
znalazło się 70 chłopców i 72 dziewczynki.
Co decydowało o takim, a nie innym wyborze
imienia – tego nie wiemy. Ale różnorodność
ogromna. Proszę zerknąć poniżej.
Dziewczynki
Chłopcy
Julia 5
Szymon 6
Zuzanna 4
Jan 4
Amelia 4
Wiktor 4
Katarzyna 3
Filip 4
Maja 3
Mateusz 3
Weronika 3
Mikołaj 3
Lena 3
Sebastian 3
Patrycja 2
Piotr 3
Natalia 2
Wojciech 2
Laura 2
Kuba 2
Małgorzata 2
Alan 2
Karolina 2
Adrian 2
Maria 2
Konrad 2
Barbara 2
Nikodem 2
Aleksandra 2
Marcel 2
Daria 2
Oskar 2

Hanna 2
Maksymilian 2
Michalina 2
Oliwier 2
Wiktoria 2
Ksawery 2
Olga 1
Marcin 1
Gabriela 1
Julian 1
Paulina 1
Adam 1
Nikola 1
Jakub 1
Monika 1
Antoni 1
Oliwia 1
Krzysztof 1
Dominika 1
Michał 1
Emilia 1
Robert 1
Agata 1
Bartosz 1
Antonina 1
Paweł 1
Kalina 1
Artur 1
Liliana 1
Emil 1
Blanka 1
Leonard 1
Matylda 1
Aleksander 1
Izabela 1
Hubert 1
Konstancja 1
Fabian 1
Alicja 1
Antoni 1
Sandra 1
Tymoteusz 1
Agnieszka 1
Kaja 1
Nadia 1
Helena 1
Anna 1
Referat Spraw Obywatelskich

Tegoroczna zima postawiła na jakość rezygnując z ilości. Była krótka, ale mroźna
i śnieżna. Mamy nadzieję, że nie dokuczyła Państwu zbyt mocno, choć zapewne trochę
utrudniła codzienne funkcjonowanie. Na szczęście teraz już wypatrujmy wiosny. Ta kalendarzowa zacznie się już 21 marca, ta za oknem – któż to wie? Przedwiośnie to dobry czas na dopinanie planów i zamierzeń, które zaczną wchodzić w życie z cieplejszymi
dniami. Serockie inwestycje ruszą na nowo, a w planach już kolejne przedsięwzięcia. Powoli zaczynamy wkraczać w ten okres roku, w którym dzieje się zdecydowanie najwięcej.
Już dziś zapraszamy i zachęcamy do uczestniczenia w wydarzeniach przygotowywanych
specjalnie dla Państwa. Wiosna – to także czas zapisów maluchów do przedszkoli i trudnych decyzji rodziców 6-latków. Mamy nadzieję, że w tym numerze znajdą Państwo pomocne informacje.
I wciąż nie zapominajmy o tych, którzy potrzebują naszego 1 % podatku. Tylko jednego…
Redakcja
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W poniedziałek, 06 .02.2012 Spółka EURO 2012 Polska
potwierdziła oﬁcjalnie, iż w hotelu Warszawianka Wellness & SPA,
KO N K U R S P R Z E P R OWA D Z A N Y J E S T W T R Z E C H K AT E G O R I AC H :
ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA (przestrzeń, wnętrza i otoczenie)
– konstruktorskie, nowatorskie rozwiązania budowlane
i inwestycyjne znajdujące się na terenie powiatu legionowskiego;
ARCHITEKTURA ZABYTKOWA (przestrzeń, wnętrza i otoczenie)
- budowle, sztuka, pamiątki przeszłości
PRZYRODA – oblicza natury, krajobraz; przestrzeń wokół Zalewu Zegrzyńskiego.
Skrót najważniejszych informacji z regulaminu:
• udział w konkursie osób pełnoletnich oraz osób powyżej 15 roku życia,
które uzyskają zgodzę rodzica lub opiekuna,
• każdy z uczestników może zgłosić do 20 zdjęć,
które nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach,
• fotograﬁe nie mogą pochodzić z wcześniejszych edycji konkursu,
być publikowane oraz nagradzane w innych konkursach.

TERMINY ZGŁOSZEŃ - KONKURS ZOSTAŁ PODZIELONY Z UWZGLĘDNIENIEM PÓR ROKU NA:
ZIMA - zdjęcia należy przesyłać do 15 marca 2012 r.
WIOSNA - zdjęcia należy przesyłać do 15 czerwca 2012 r.
LATO - zdjęcia należy przesyłać do 15 września 2012 r.
JESIEŃ - zdjęcia należy przesyłać do 15 listopada 2012 r.
Dokładny regulamin oraz karta zgłoszenia na www.powiat-legionowski.pl
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na terenie gminy Serock, zamieszka drużyna Grecji
podczas UEFA EURO 2012.
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
ARTUR BORKOWSKI
przyjmuje interesantów
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
(Rynek 21, pokój nr 31)
w piątki w godz. 17–19
tel./fax 22 782 88 13 lub 22 782 88 00 w. 813, 814
e-mail: radamiejska@serock.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
SYLWESTER SOKOLNICKI
przyjmuje interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
(Rynek 21, pokój nr 23)
w poniedziałki w godz. 12–15
tel./fax 22 782 88 00; 22 782 74 99
e-mail: burmistrz@serock.pl
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Aktualności
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w dniu 25 stycznia br., podpisany został z GDDKiA protokół końcowy
w sprawie przekazania/przejęcia obowiązków zarządcy drogi krajowej, w zakresie
szeroko rozumianego finansowania oświetlenia drogi nr 61 w m. Zegrze, na terenie
gminy Serock. Jak zapewne Państwo zauważyliście, już w tym samym dniu oświetlenie
drogi zostało włączone, co prawda w ograniczonym, eksperymentalnym zakresie,
tj. 26 lamp w najbardziej niebezpiecznych
miejscach. Po dokonaniu jednak w kolejnych dniach wizji w terenie podjęliśmy decyzję, aby oświetlenie włączone zostało na
całym przejętym odcinku, w sposób zapewniający jednakowe warunki podróżowania,
tj. całe ciągi oświetlenia, ale co druga lampa. Mamy nadzieję, że przyjęte przez nas
rozwiązania spotkają się z aprobatą kierowców podróżujących tą trasą

ODPŁATNOŚCI
ZA PRZEDSZKOLA
Kwestię odpłatności regulują:
1. Uchwała Nr 82/IX/2011 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 25.05.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez gminę Miasto i Gmina Serock.
2. Uchwała Nr 130/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.10.2011 r. zmienia-

jąca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę
Miasto i Gmina Serock.
Powyższe uchwały dostępne są na stronie
BIP Miasta i Gminy Serock w zakładce - Prawo lokalne (Uchwały Rady Miejskiej).
Od stycznia 2012 r. opłata za 1 godzinę
usług wynosi:
1) w Samorządowym Przedszkolu w Serocku - 2,70 zł.
2) w Samorządowym Przedszkolu w Woli
Kiełpińskiej - 2,40 zł.
3) w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu - 1,30 zł (działalność przedszkola doﬁnansowywana jest ze środków unijnych w ramach projektu „Przedszkole na 5”).

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
W związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji radnego Rady Miejskiej w Serocku
Mirosława Pakuły z mandatu radnego oraz
w związku ze śmiercią radnej Rady Miejskiej
w Serocku Marii Zawadzkiej koniecznym jest
podjęcie przez Radę Miejską w Serocku stosownych uchwał.
Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 2 oraz ust.
2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (t. jedn. Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.),
wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej
w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny
wygaśnięcia mandatu. Uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego zostaną dorę-

Wszystkim

Paniom,
dziewczetom
i dziewczynkom
,

OŚWIETLENIE DROGI
KRAJOWEJ NR 61
W ZEGRZU

życzymy uśmiechu,
radości
i miłych niespodzianek
z okazji 8 marca

czone Wojewodzie Mazowieckiemu, który
zarządzi wybory uzupełniające.
Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy, do nowych,
przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych
w trakcie kadencji, w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 (ustawa z dnia 5 stycznia
2011r. – Kodeks wyborczy) weszła w życie,
stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza
to, że wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Serocku przeprowadzone zostaną
w oparciu o ww. ustawę z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

DYŻURY RADNYCH
RADY POWIATU
LEGIONOWSKIEGO
W RATUSZU W SEROCKU
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, radni
Rady Powiatu Legionowskiego – Olga Wierzbicka, Waldemar Jaroń oraz Sławomir Osiwała pełnić będą dyżur radnego. Inicjatywa
radnych Rady Powiatu w sprawie pełnienia
dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy Serock
spotkała się z zainteresowaniem i poparciem
oraz pomocą władz miejskich. Jesteśmy przekonani, że bezpośredni kontakt z wyborcami przyczyni się do wzmocnienia więzi pomiędzy przedstawicielami władzy lokalnej,
a mieszkańcami Miasta i Gminy Serock.
Odpowiedzi na pytania dotyczące
dyżurów można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 22 782 88 21 lub zwracając się
za pośrednictwem poczty elektronicznej:
r.karpinski@serock.pl.
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WAŻNE - SPRAWDŹ DATĘ
WAŻNOŚCI SWOJEGO
DOWODU OSOBISTEGO
Dokładnie 10 lat temu wprowadzono w Polsce nowe dowody osobiste. W 2001 roku zaczęto wydawać nowe dowody osobiste w formie
plastikowych kart, a nie jak to miało miejsce
wcześniej, papierowych książeczek. Większość
dowodów osobistych wydawanych jest na okres
10 lat. Wyjątkiem są dokumenty dla osób nieletnich (wydawane na okres 5 lat) i bezterminowe
dla osób powyżej 65 roku życia.
Po upływie 10 lat należy swój dowód osobisty wymienić, w przeciwnym razie traci on
ważność. Datę ważności swojego dokumentu należy sprawdzić w prawym dolnym rogu
strony z fotograﬁą. W przypadku, gdy kończy
się termin ważności dowodu należy złożyć
wniosek o wymianę oraz dwa aktualne zdjęcia
w Urzędzie Miasta i Gminy Serock. Jeśli chce
się mieć pewność, że nowy dowód osobisty będzie gotowy na czas, wniosek należy złożyć co
najmniej 6 tygodni przed upływem daty ważności poprzedniego.
Z wnioskiem trzeba zgłosić się osobiście, nie można zlecić tego innej osobie, nawet upoważnionej notarialnie. Wyjątkiem są
osoby obłożnie chore lub posiadające I grupę
inwalidzką, w tym przypadku upoważniony
pracownik udaje się do interesanta celem załatwienia formalności.
Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJA
O UCHWALENIU
PLANU MIEJSCOWEGO
DLA DZIAŁEK NR 51/12,
51/26 I 51/27
W JADWISINIE
Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku, nr
169/XVIII/2012 z dn. 25 stycznia 2012 został
przyjęty dokument „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F – obręb Jadwisin” obejmującego działki
o numerze ewidencyjnym 51/12, 51/26 i 51/27.
Istnieje możliwość zapoznania się z ww. dokumentem w Referacie Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego (pok. 44) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

KOLEJNY ETAP
W OPRACOWYWANIU
MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Jak już informowaliśmy, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Serock są opracowywane przez

pracownię urbanistyczną wyłonioną w drodze przetargu. Plany miejscowe opracowywane są w podziale istniejącym dotychczas,
tj. na obszary w mieście i sekcje w gminie.
Na dzień dzisiejszy pracownia urbanistyczna opracowała wstępne projekty planów
dla całego miasta Serocka (obszar A, B, C, D
i obr. 20) oraz dla gminy (sekcja A – Guty,
Święcienica, Zabłocie, Zalesie Borowe).
W dniu 17 lutego 2012 r. projekty zostały
skierowane do Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej celem zaopiniowania
i zarekomendowania do dalszej procedury
planistycznej.
Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

AKWARELE
RAFAŁA RUDKO
W SEROCKIM RATUSZU
Rafał Rudko, młody malarz akwarelista.
O sobie i swoim malarstwie mówi ”jestem
wolny - i nic tego nie zmieni – maluję, bo lubię
– maluję, co lubię - maluję jak lubię. Akwarela pozwala mi osiągnąć lekkość i zwiewność
niespotykaną w innych technikach. W swoich pracach poszukuję dynamicznych i oryginalnych kompozycji, ale doceniam także
klasyczne piękno otaczającego nas świata”.
W serockim ratuszu miała miejsce wystawa prac artysty poświęconych naszej stolicy pt. „Warszawa da się lubić”. Prace Rafała
Rudko występowały również jako elementy
scenograﬁi wieczoru muzycznego pod tym
samym tytułem, wystawianego przez Stowarzyszenie Miłośników Skubianki w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Serocku.

DO EURO 2012
CORAZ BLIŻEJ
Po oﬁcjalnym potwierdzeniu wyboru Jachranki na centrum pobytowe oraz Legionowa
na centrum treningowe reprezentacji Grecji
nadszedł czas na oﬁcjalne już przygotowania.
We wtorek 21.02 doszło do swego rodzaju wizytacji obiektów w Jachrance i Legionowie przez
Wojewodę Mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego. Spotkanie rozpoczęło się przed południem,
w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Oprócz
Wojewody Mazowieckiego wzięli w nim udział
Starosta Legionowski, Prezydent Legionowa,
Burmistrz Serocka, komendanci służb mundurowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego, przedstawiciele służb medycznych
oraz zarządzania kryzysowego. Po prezentacji
centrum pobytowego w Jachrance służby policyjne określiły swe wymagania dotyczące za-

pewnienia bezpieczeństwa. Omówiono kwestię
organizacji indywidualnych wyjść piłkarzy bez
asysty policji, poruszono organizację wyjazdów
grupowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa
podczas otwartych treningów z udziałem publiczności, jak również monitorowanie rejonu
Jeziora Zegrzyńskiego, gdzie w wielu ośrodkach
wypoczynkowych będą przebywać zagraniczni
kibice. Przedyskutowano także kwestię zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, zaopatrzenia medycznego gości oraz przybyłych
kibiców. Rozważano aspekt leczenia szpitalnego
oraz ratownictwa medycznego. Po spotkaniu
w Jachrance zaproszeni goście wraz z wojewodą
przejechali do Legionowa na wizytację Stadionu Miejskiego, gdzie będzie trenowała drużyna
ﬁnalistów Euro 2012.

Hotel NARVIL****
Conference & Spa
ogłasza rekrutację na następujące
stanowiska:
 Recepcjonista/Recepcjonistka
 Portier
 Concierge
 Inspektor Pięter
 Pokojowa/Korytarzowy
 Pracownik stewardingu (przygotowywanie
sal bankietowo-konferencyjnych)
 Technik hotelowy/Technik do obsługi
konferencji i bankietów
 Pracownik gospodarczy
 Magazynier
 Księgowa/Kasjer
 Specjalista ds. rozliczeń hotelowych
 Koordynator ds. obsługi konferencji,
restauracji, barów i bankietów
 Kelner/Kelnerka śniadaniowa, bankietowa,
restauracyjna
 Barman/Barmanka
 Zastępca Szefa Kuchni
 Kucharz śniadaniowy, restauracyjny,
bankietowy
 Rzeźnik – kucharz
 Cukiernik/Starszy cukiernik
 Stewarding kuchenny/Pomoc kuchni
 Recepcjonistka/Recepcjonista Spa
 Kosmetyczka
 Masażystka/Masażysta

Szczegóły rekrutacji na:
www.hotelnarvil.pl./kontakt/kariera,
www.serock.pl
oraz na tablicy ogłoszeń UMiG w Serocku
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Kolorowe przedszkole w Serocku
Problem z niedostateczną ilością miejsc
w przedszkolach jest problemem wielu miejscowości – tych mniejszych i tych większych
również, a co za tym idzie – staje się palącym
problemem młodych rodziców, a zwłaszcza
matek. W czasach, kiedy kobiety nie chcą rezygnować z własnej aktywności zawodowej,
często są do takiej decyzji zmuszone brakiem
możliwości zapewnienia dziecku opieki.
Kampania społeczna prowadzona od kilku
lat promująca edukację przedszkolną, wskazuje na ważny, jeśli nie najistotniejszy aspekt
pobytu dziecka w przedszkolu – przedszkole
nie jest tylko i wyłącznie miejscem opieki.
To przede wszystkim pierwszy etap edukacji, doskonały sposób na wspieranie i rozwój
umiejętności dziecka oraz pierwszorzędna
sposobność nauki funkcjonowania w grupie
i społeczeństwie. Na terenie gminy Serock
funkcjonują z powodzeniem trzy przedszkola samorządowe, nie oznacza to jednak, że
wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym
mają możliwość korzystania z tego etapu edukacji. Wciąż miejsc jest mniej niż dzieci. Nie
zapominajmy bowiem, że – jak wskazują wyniki ubiegłorocznej kampanii meldunkowej
– przybywa nam mieszkańców, najczęściej
młodych, w wieku rozwojowym. Dzieci również zatem będzie przybywać. W ślad za tym

i w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie
została opracowana już koncepcja rozbudowy jednej z placówek, tj. przedszkola miejskiego im. Krasnala Hałabały w Serocku, przy
ul. Pułtuskiej. Istniejący budynek przedszkola został dobudowany do budynku, w którym
mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum.
Część przedszkolna jest parterowa i taka pozostanie. Opracowana koncepcja zakłada rozbudowę południowowschodniego skrzydła
przedszkola, do którego dobudowany zostanie budynek z przeznaczeniem na edukacje
przedszkolną. Uzyska się w ten sposób dodatkowy oddział dziecięcy, na który składać się
będzie sala przedszkolno-żłobkowa dla dzieci
dwu i dwuipółletnich, z pomieszczeniem na
leżaki i zapleczem sanitarnym. Rozbudowa
zakłada też budowę pomieszczeń, których
obecnie brakuje w programie funkcjonalnym
przedszkola, tj. sali rekreacyjno-sportowej
z blokiem sanitarnym, z pomieszczeniami
gospodarczymi i magazynowymi, archiwum
oraz pokoju dla logopedy i dodatkowego pomieszczenia biurowego. Istniejący budynek
nie jest w żadnym stopniu przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, stąd też
projekt rozbudowy zakłada przystosowanie
dobudowanej części przedszkola do korzystania przez osoby niepełnosprawne poru-

szające się na wózkach, powstanie też specjalnie przystosowany sanitariat. Oznacza to, że
również istniejący budynek będzie wymagał
specjalnych udogodnień, jak choćby funkcjonalny podjazd przy wejściu.
Dobudowany budynek przedszkola będzie wyróżniał się zdecydowanie formą i kolorystyką elewacji, która ma być pogodna
i barwna, aby jeszcze mocniej podkreślać
charakter budynku i czynić go przyjaznym
najmłodszym. Na elewacji pojawią się więc
kolorowe pola wokół okien i duże przeszklenia – w środku nie zabraknie światła, a całość
nabierze lekkości i transparentności.
Koncepcja rozbudowy przedszkola w Serocku zakłada też pewne zmiany w zagospodarowaniu terenu wokół budynku, które mają
na celu ograniczyć do minimum wielkość powierzchni utwardzonej na placu od strony południowej. Plac zabaw został zaprojektowany
jako całość składająca się z mniejszych, okrągłych placów, na których staną urządzenia
rekreacyjne i zabawki dla dzieci, dostosowane
do wieku i możliwości wszystkich przedszkolaków. Te mniejsze place będą oddzielone od
siebie wydzielonymi chodnikami.
Rozpoczęcie realizacji całej inwestycji
planowane jest na rok 2013.
Plany rozbudowy na www.serock.pl

Prócz tego, że stworzy możliwość fantastycznej zabawy dla maluchów to jeszcze będzie
efektownie i dekoracyjnie wyglądał. Woda
ﬁltrowana, w obiegu zamkniętym. Na plaży
piaszczystej – oczywiście z wymienionym,
czystym piaskiem, zaplanowano bezpieczne
linarium dla dzieci. Ten odcinek plaży ma
bezpośredni dostęp do wyznaczonego kąpieliska, tuż przy nim zaplanowano natryski.
Plażę piaszczystą od plaży trawiastej oddziela ścieżka wyłożona drewnem, wzdłuż której
nie zabraknie ławek. Generalnie – większe
ciągi komunikacyjne, porządkujące ruch
pieszych po terenie plaży zostały zaplanowane jako wyłożone czerwoną kostką. Ścieżki, biegnące już bezpośrednio w streﬁe plaż
- wyłożone zostaną drewnem, nawiązując
w ten sposób do idei jak najbardziej przyjaznego i naturalnego wykorzystania terenu.
Sąsiadująca z plażą piaszczystą, plaża trawiasta to dobre miejsce na rodzinny piknik czy
grę w kometkę. To także miejsce, z którego
można obserwować sportowe zmagania plażowiczów na boisku do plażowej siatkówki
i boisku do koszykówki. Oprócz tego na te-

renie zmodernizowanej plaży nie zabraknie
elementów tzw. małej architektury, a więc
ławek, stolików, koszy na śmieci. Całość zostanie oświetlona. Tyle na lądzie.
Jeśli chodzi o wodę, to zaplanowane jest
wybudowanie pomostów przy cementowym
nabrzeżu z miejscami do cumowania dla
łódek. W tym miejscu konieczne stanie się
pogłębienie dna, co również zostało już zaplanowane. Ogólną ideą, spinającą wszelkie
rozwiązania zastosowane w koncepcji zagospodarowania jest uczynienie z plaży miejskiej w Serocku jak najbardziej otwartego
miejsca, przygotowanego na recepcje zarówno rodzin z małymi dziećmi, aktywnej młodzieży, zapalonych wodniaków i tych, którzy
chcą po prostu spokojnie odpocząć na słońcu
w atmosferze plażowego rozgardiaszu.
Na to wszystko jednak trzeba jeszcze chwilę poczekać. Można mieć jednak nadzieję, że
przed nami ostatnie już lato na starej plaży.
Modernizacja plaży w Serocku wpisuje się
w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „Zalew Zegrzyński”.
Wizualizacja na www.serock.pl

Plaża inaczej
To jedno z najwygodniejszych dojść do
wody. Tu odbywają się latem imprezy, organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,
tu przybijają statki płynące z Warszawy. Tu
odpoczywają latem głównie mieszkańcy miasta. Powinna być wizytówką Serocka i wreszcie ma szanse się nią stać naprawdę. Właśnie
powstała i została zaakceptowana koncepcja
zagospodarowania nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego w Serocku.
Teren objęty nową koncepcją obejmuje
powierzchnię ok. 10 tys. m2 i usytuowany
jest między wodami Narwi a ul. Retmańską
przy skrzyżowaniu z ulicami Niską i Brukową. Cały obszar został umownie podzielony
na cztery strefy – strefę biernego wypoczynku, która będzie jednocześnie pełnić funkcję
reprezentacyjną, plażę piaszczystą, plażę
trawiastą oraz strefę wypoczynku czynnego
(boiska, siłownia, plac zabaw). W założonej
koncepcji część reprezentacyjna jest rozwinięta w kierunku pomostu i molo, co znacznie zwiększy jej pojemność rekreacyjną.
W pobliżu istniejącego placu ze sceną zaprojektowano niewielki plac wodny dla dzieci.
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Z myślą o dobrym wypoczynku
w regionie Jeziora Zegrzyńskiego
Za oknami co prawda jeszcze zimno, ale
samorządowcy z regionu Jeziora Zegrzyńskiego myślą już o zapewnieniu dobrego wypoczynku i bezpieczeństwa wszystkim, którzy latem będą rekreacyjnie spędzać czas nad
naszym akwenem. Okazuje się bowiem, że
szukający relaksu nad Jeziorem Zegrzyńskim
mają różne wyobrażenia o owym relaksie, co
powoduje, że ich interesy są czasem trudne do
pogodzenia. Wypoczywający na plażach tęsknią za spokojem i ciszą. Ci, którzy lubią sporty
wodne (małe statki, skutery) niestety spokój
ów zakłócają. Spotkanie zorganizowane 1 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
przez Przewodniczącego Zarządu Związku
Gmin Zalewu Zegrzyńskiego Sylwestra Sokolnickiego i jednocześnie burmistrza Serocka, było próbą przeanalizowania możliwości
prawnych i technicznych rozwiązania tego
problemu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji, mających bezpośredni
wpływ i kompetencje do podejmowania decyzji i opiniowania sprawy, a więc: Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej - administrator
zbiornika reprezentowany przez Zenona Chęcia, przedstawiciel Urzędu Żeglugi Śródlądowej - organ stanowiący prawo miejscowe, jak
też policjanci z Komisariatu Rzecznego Policji
w Warszawie nadzorujący przestrzeganie tego
prawa oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Legionowie, PZW i Legionowskiego
WOPR. Pomysłów na rozwiązanie problemu

było kilka, jednak nie w każdym przypadku
były one do zaakceptowania przez wszystkich,
trzeba bowiem pogodzić zarówno interesy
mieszkańców na stałe zamieszkujących brzeg
jeziora, wędkarzy, ale też żeglarzy itp. jak też
wypoczywających na plażach oraz korzystających ze sportów wodnych. Konkluzją tego
spotkania było zaakceptowanie wydzielenia
akwenu do uprawiania sportów motorowodnych, w szczególności skuterów, za pomocą
boi ograniczających. Aktualnie rozważane są
dwie propozycje lokalizacji takich specjalnych
akwenów - jedna pomiędzy ujściem rzek Bug
i Rządza, druga na obszarze pomiędzy rondem
przy wjeździe do Zegrza Płd. a tzw. dziką plażą

w Nieporęcie. W rejonie tym zainteresowani
szybką i ekstremalnym sportem motorowodnym będą sobie mogli poszaleć, a pozostali
odpoczywać zgodnie z życzeniem. Wskazany
akwen będzie ograniczony bojami, zainstalowanymi z odpowiednią częstotliwością. Zostaną zamontowane także boje informacyjne,
a na brzegu nie zabraknie informacji na temat
przeznaczenia wydzielonego obszaru Jeziora
oraz zasad jego użytkowania. Wszystko to
szczegółowo określi projekt, na którego realizację Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego przewiduje wystąpić o doﬁnansowanie ze
środków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew
Zegrzyński”.

Przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbicy
Przed budową chodnika we wsi Wierzbica w 2013 roku, gmina planuje przebudowę istniejącego wodociągu, wykonanego
z azbestocementu, znajdującego się wzdłuż
projektowanego chodnika. Zakres projektu
przebudowy wodociągu obejmuje odcinek
o długości ok. 1,2 km, od ulicy Pułtuskiej
(skrzyżowanie przy restauracji Złoty Lin) następnie wzdłuż drogi gminnej nr 180416W.
Nowy wodociąg zostanie połączony przy uli-

cy Pułtuskiej z wodociągiem wybudowanym
w 2011 roku i będzie zasilany bezpośrednio
z modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody
w Wierzbicy. Projekt wodociągu zakłada
zwiększenie średnicy do 160 mm, co umożliwi w przyszłości zasilanie działek położonych
w tym rejonie po ich zabudowie. Na trasie
nowego wodociągu zostaną zaprojektowane
przepinki wszystkich przyłączy wodociągowych istniejących do granicy nieruchomości

oraz zostaną zaprojektowane nowe przyłącza
wodociągowe dla potencjalnych nowych odbiorców, którzy zgłoszą się do Urzędu w trakcie realizacji projektu.
W przypadku pytań odnośnie projektowanego wodociągu oraz chęci podłączenia
do wodociągu prosimy o kontakt do końca
marca br. z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy
Serock pod nr telefonu 22 782 88 18.

Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Dębem
W związku z licznymi awariami wodociągu z azbestocementu we wsi Dębe, gmina
zleciła opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr
1802W. Wodociąg zostanie przebudowany na
odcinku od wjazdu do wsi ze strony Serocka do
stacji gazowej w stronę Orzechowa. Projekto-

wana sieć wodociągowa będzie miała średnicę
110 mm i długość ok. 1 km. Na trasie nowego
wodociągu zostaną zaprojektowane przepinki
wszystkich przyłączy wodociągowych istniejących do granicy nieruchomości oraz zostaną
zaprojektowane nowe przyłącza wodociągowe
dla potencjalnych nowych odbiorców, którzy

zgłoszą się do Urzędu w trakcie realizacji projektu. W przypadku pytań odnośnie projektowanego wodociągu oraz chęci podłączenia do
wodociągu prosimy o kontakt do końca marca br. z Referatem Przygotowania i Realizacji
Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Serock pod
nr telefonu 22 782 88 18.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Serockie centrum w PRL-u - „ogórki” i Kormoran

Pralnia chemiczna 1998 r.

Restauracja Fanaberia 1999 r.

Po odrodzeniu się samorządności w 1990 r., Serock wypiękniał i zmienili się jego mieszkańcy. Co raz mniej jest osób, które pamiętają siermiężną
epokę PRL-u i ówczesne centrum naszego miasta, znajdujące się na placu przy ówczesnej ulicy 1 Maja, w II Rzeczypospolitej noszącej nazwę
3 Maja - obecnie ul. Pułtuska. Plac ten, położony na wprost ulicy Kościuszki, był ważny przede wszystkim ze względu na przystanek autobusowy
i znajdujące się tu, lub w bliskim sąsiedztwie, obiekty. Autobusy PKS były często jedynym środkiem transportu dla osób pracujących i uczących się
poza miastem, bowiem dojazdy własnym samochodem były wówczas zupełnie wyjątkowe. W większości były to linie Serock-Legionowo i SerockJabłonna. Do samej Warszawy częściej jeździły autobusy z Popowa. Na tych liniach kursowały przeważnie autobusy marki Jelcz, zwane popularnie
„ogórkami”, a kierowcami byli często Serocczanie, m.in. Ryszard Madyński, Zygmunt Niegowski, Leon Ściechura, Józef Wilamowski, Wacław Zając
i Julian Zieliński. Dopiero w latach 80–tych większą rolę zaczęły odgrywać linie dalekobieżne. Zatrzymywały się tu niemal wszystkie autobusy
jadące w kierunku Warszawy, głównie z Pułtuska, Ciechanowa, Mławy, Ostrołęki i Przasnysza.
Wspomniany plac był również postojem dla niezbyt
licznych wówczas w Serocku taksówek. Miejscowi korzystali z nich rzadko. Najczęściej w sytuacjach wymuszonych przez stan zdrowia albo stan po tzw. „spożyciu”.
Jednym z pierwszych taksówkarzy był Edward Markowski, który jeździł samochodem marki Warszawa. Później
działali też pp. Jezierski, Olbryś, Wielechowski, Musialik
i Korbuszewski.
Przy placu znajdowały się też dwa kioski Ruchu, zapewniające nie tylko dostęp do prasy, ale i wielu innych
dóbr, jak choćby papierosów, które w pewnym okresie
były limitowane sprzedażą na kartki. Jeden z kiosków
prowadzony był przez p. Krawczykową, a drugi najpierw
przez p. Janiszewską, a później Zoﬁę Liskiewiczową. Tę
ostatnią wspominam z ogromną sympatią, gdyż dzięki

jej znajomości z moimi rodzicami, mogłem na przełomie
lat 70 i 80 tych XX w. posiadać teczkę na gazety i kupować
trudno dostępny „Tygodnik Powszechny”.
Dziś, zarówno postój taxi, jak i przystanek autobusowy, zostały przeniesione w inne miejsca. Może się też
zdarzyć, że z mapy miasta znikną dwa charakterystyczne
dla tego miejsca obiekty - dawna gospoda oraz sklep
Obrębskich.
Budynek dawnej gospody, działającej w okresie PRL-u
najpierw pod nazwą „Gospoda Ludowa”, potem bardzo
długo jako „Restauracja Kormoran”, w ostatniej odsłonie
jako „Restauracja Fanaberia”, został niedawno sprzedany przez Gminną Spółdzielnię Bankowi Spółdzielczemu
w Wyszkowie, a ten odsprzedał go osobie prywatnej. Już
w okresie II Rzeczypospolitej działała tu restauracja pani

Restauracja Kormoran oraz autobus PKS - lata 70-te XX w.
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sce sklepu mięsnego pod szyldem GS-u powstał duży sklep
spożywczy, w którym pracowały żona i najstarsza córka Józefa
Obrębskiego. Z tego względu ten popularny sklep był nazywany dalej przez wszystkich sklepem „U Obrębskich”. Z wyjątkiem
krótkich przerw, na funkcjonowanie sklepu chemicznego oraz
pralni chemicznej, przez ponad 60 lat działają w tym miejscu
sklepy ogólnospożywcze lub mięsne.

Serocczanka

Napój
pomarańczowy

Budynek na tyłach restauracji
- w pierwszych latach po II wojnie światowej
miejsce wydawania bezpłatnych obiadów
M. Radzkiej. Po wojnie budynek ten przejęła rodzina
Tomczyków z Dębinek, a od jej sukcesorów serocki GS.
Restaurację prowadzili z reguły ajenci i najemcy. Aktualny
właściciel stoi przed dylematem, czy opłaci się obiekt ten
jeszcze remontować, czy też lepiej zburzyć go i zbudować
nowy. Dla krajobrazu Serocka byłaby to duża strata, gdyż
była to knajpa kultowa, z typowymi daniami barowymi
- śledzik, ﬂaki i schabowy i przez niektórych wspominana
z autentyczną nostalgią. Duże znaczenie miał też serwowany w niej alkohol, często ratujący zdrowie zmarzniętych
podróżnych. W przybudówce, z tyłu, przez pewien czas,
funkcjonowała rozlewnia piwa, przywożonego w olbrzymich beczkach z browaru w Warszawie lub Wyszkowie. Po
upadku ostatniej restauracji, w ostatnim dziesięcioleciu
XX w., przez pewien czas znajdował się tu zakład szklarski
i sklep meblowy, a ostatnio okna i elewacja wykorzystywane były w reklamach kampanii wyborczych.
W budynku znajdującym się za restauracją w pierwszych latach po II wojnie światowej znajdowała się kuchnia,
wydająca darmowe obiady dla dzieci i podopiecznych pomocy społecznej, zorganizowana przez władze miasta.

Szyld sklepu mięsnego Józefa Obrębskiego

Oranżada

Na bramie sąsiedniej posesji od kilku lat zawieszone jest
ogłoszenie informujące, że jest wystawiona na sprzedaż. Rodzi
to obawy o jej przyszłość, chociaż w budynku od ulicy całkiem
nieźle funkcjonuje sklep mięsny, kontynuujący tradycję istniejącego tu w latach 50-tych sklepu rzeźniczego Józefa Obrębskiego.
Pamiątką po nim jest piękny szyld, przechowywany przez jego
córkę Elżbietę z Obrębskich Gołębiowską. Józef Obrębski (1920-1991) był właścicielem całej nieruchomości i postacią znaną
w mieście nie tylko jako rzeźnik, ale też jako członek PPS i OSP,
a następnie radny Miejskiej Rady Narodowej. Władze komunistyczne, zwalczając prywatny handel spowodowały, że w miej-

Sklep mięsny dzisiaj

Ostatni etap działalności restauracji
i koniec sklepu Adama Gołębiewskiego
W budynku za sklepem w latach 1985-1997 działała
duża wytwórnia wód gazowanych, której właścicielem był
Adam Gołębiowski (zięć wspominanego już Józefa Obrębskiego), który wcześniej prowadził popularny w Serocku
punkt gastronomiczny pn. „Rożno”. Szeroki asortyment napojów, wytwarzanych w wytwórni Gołębiowskiego prezentuje
zgromadzona przeze mnie kolekcja etykiet o ciekawej graﬁce,
wśród których była woda o nazwie „Seroczczanka” (!)
Tekst i zdjęcia
Sławomir Jakubczak

Gospoda dziś
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Projekt „Przedszkole na 5”
W 2011 roku nauczycielki z zegrzyńskiego przedszkola rozpoczęły szkolenie
pn. „Metoda projektów badawczych jako
narzędzie pracy nauczyciela przedszkola”.
Metodę tę wciąż można nazwać innowacyjną
w Polsce, gdyż nie jest w naszych placówkach
oświatowych jeszcze powszechnie stosowana.
W USA pracowano nią już na początku XX
wieku, a w Europie Zachodniej jest głównym
narzędziem pracy.
Nauczyciele z zegrzyńskiej placówki
jako pierwsi w naszej gminie mieli szansę
zapoznania się i pracy tą metodologią. Kilkunastogodzinne szkolenie, z dużą ilością
przykładów i ćwiczeń, przeprowadzone przez
praktykującego tę metodę na co dzień trenera, przekonało panie do wykorzystania narzędzia w swojej pracy.
Co zatem jest tak bardzo innowacyjnego
w tym sposobie nauczania?
Głównym założeniem tej metody jest
wspólna praca dzieci i nauczyciela przy projekcie, co uczy planowania, pracy w grupie,
poprawy komunikacji, rozwiązywania pro-

blemów, podejmowania decyzji czy wreszcie
twórczego myślenia. Dla przeciętnego sześcio- czy trzylatka są to pojęcia abstrakcyjne,
dla osób poszukujących pracy - słowa klucze.
Dzięki tej metodzie możemy wyposażać nasze dzieci w umiejętności, które są potrzebne
w dorosłym życiu.
Metoda projektów badawczych zmienia
diametralnie podejście do procesu uczenia
się. Dzieci zajmują się tym, co je interesuje,
tym co zagadkowe i nieznane, ale ciekawe.
Zdobywają wiedzę i umiejętności w sposób
naturalny i spontaniczny. Rolą nauczyciela
w tej metodzie jest organizowanie otoczenia
edukacyjnego tak, by mali badacze samodzielnie zdobywali doświadczenie, rozwiązywali problemy i poznawali świat. Takie podejście do nauki sprawia, że wiedza zdobyta jest
najtrwalsza. Nie jest to bowiem tylko teoria,
jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych
metod nauczania, ale praktyczna wiedza uzupełniona o podstawy teoretyczne.
Placówka samorządowa w Zegrzu, dzięki uczestnictwu w projekcie „Przedszko-





le na 5”, wprowadziła nowa metodę pracy
z dziećmi jako pierwsza placówka w naszej
gminie. Dzieci empirycznie „zagłębiły się
w wodę”, poznawały świat książek, odkrywały barwy jesieni. Sześciolatki wspólnie
z wychowawczynią odkrywały tajemnice
szkoły, w której wkrótce rozpoczęły edukację. Na zakończenie projektu przygotowały inscenizację ,,Smerfne przedstawienie’’,
mówiącą o pożegnaniu z przedszkolem,
zbliżających się wakacjach i początku nauki
w szkole, które zaprezentowały zaproszonym rodzicom na uroczystości zakończenia
roku szkolnego.
Jak mówi Elżbieta Walaszek, realizująca wspomniany projekt: „Metoda projektów badawczych jest bardzo przydatną
metodą pracy z dziećmi. Powoduje wzmożone zaangażowanie dzieci, mobilizuje
do wysiłku rozwijającego umiejętności.
Z pewnością będę ją wykorzystywać często w mojej pracy.”
Pracownicy Biura Projektu
„Przedszkole na 5”

„Dobry start w zawodową przyszłość”



Projekt pn.„Dobry start w zawodow przyszło” jest współfinansowany ze rodków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w ramach
Kapitał
Ludzki
Priorytet
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i
ków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
szenie
szans
na
wymagającym
rynku
pracy
waniem
mającym
na
celu
identyﬁkację
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w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 45 uczniów i uczennic PZSP w Serocku po- cowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywnoPowiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Wolskiego w Serocku.
Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia przez zajęcia dodatkowe w zakresie szkoleń ści, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej
Beneficjentem projektu jest organ prowadzcy szkoł - Powiat Legionowski.
i kompetencji w regionach, Działania 9.2. zawodowych, nauki języków obcych, nowocze- oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas
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i jakości
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Szkół
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im.
W
ramach
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HACCP
pozwala
na
uzyskanie
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dla
bezpieczeńjakoci oferty edukacyjnej oraz zwikszenie szans
Beneﬁcjentem projektu jest organ prowa- pujące kursy i szkolenia, potwierdzone stosow- stwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do
na wymagajcym rynku pracy 45 uczniów i uczennic PZSP w Serocku poprzez zajcia
dzący szkołę - Powiat Legionowski.
nymi certyﬁkatami i świadectwami: profesjo- przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej
dodatkowe
w zakresie szkole zawodowych, nauki jzyków obcych, nowoczesnych technologii
Adresatami projektu są uczniowie nalne szkolenie barmańskie, profesjonalny i potrzeb klientów), szkolenie z gospodarki
informatycznych,
doradztwa
zawodowego
zawodowych
w renomowanych
uczęszczający
do Technikum
Logistycznego,
kurs baristy,oraz
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magazynowej, szkolenie
kierowca wózków
przedsibiorstwach.
Technikum
Hotelarstwa, Technikum śywie- takich umiejętności jak: znajomość gatunków widłowych z napędem silnikowym.
niaW
i Gospodarstwa
Domowego.
W projekcie kawy, przyrządzanie
kawy, przygotowywanie
Przewidziane
są następujące
wyjazdy
ramach szkole
przeprowadzonych
przez podmioty
zewntrzne odbd
si nastpujce
kursy
i
zapewnione
są
równe
szanse
uczestnictwa
artystycznych
kaw,
prawidłowe
dbanie
o
eksstudyjne
dla
uczestników
projektu:
4-dnioszkolenia, potwierdzone stosownymi certyfikatami i wiadectwami: profesjonalne szkolenie
dlabarmaskie,
dziewcząt i chłopców.
Rekrutacja ma
do kawy,który
rozróżnianie
rodzajów
mleka, nauk
wy wyjazd
pod nazwą
„Smaczniejak:
i profeprofesjonalny
kurspres
baristy,
bdzie
obejmował
takich
umiejtnoci
wewnętrzny charakter tj. prowadzona jest obsługę klienta; szkolenie z zakresu HACCP sjonalnie na Kaszubach i Pomorzu” w 2012
znajomo gatunków kawy, przyrzdzanie
kawy, przygotowywanie artystycznych kaw, prawidłowe
w szkole.
(ang. Hazard Analysis and Critical Control Po- roku i 4-dniowa wycieczka pod nazwą „Spedbanie o ekspres do kawy, rozrónianie rodzajów mleka, obsług klienta; szkolenie z zakresu
HACCP
(ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - System Analizy Zagroe i
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Krytycznych Punktów Kontroli jest systemowym postpowaniem majcym na celu identyfikacj i
oszacowanie skali zagroe bezpieczestwa ywnoci, z punktu widzenia jej jakoci zdrowotnej oraz

cyﬁka kuchni i bazy noclegowej Podhala”
w 2013 roku - uczestnicy poznają kuchnię
kaszubską i góralską, sposoby przyrządzania
potraw danej kuchni; 3 dniowy wyjazd studyjny do Poznania, podczas którego uczestnicy zwiedzą największe magazyny duńskiej
ﬁrmy JYSK i fabrykę samochodów VW oraz
4-dniowy wyjazd do Zakopanego, podczas
którego odbędzie się szkolenie pn. „Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa”
przeprowadzone przez ﬁrmę zewnętrzną
– uczestnicy zapoznają się z przepisami, wymogami, zasadami transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej.
W zakresie zajęć pozalekcyjnych odbędą się
warsztaty z języków obcych (język angielski,
język rosyjski) poszerzające kompetencje języ-

studyjny do Poznania, podczas którego uczestni
JYSK i fabryk samochodów VW oraz 4-dnio
odbdzie si szkolenie pn.„Transport i spedycja kr
firm zewntrzn – uczestnicy zapoznaj si z
spedycjiWszyscy
krajowejuczestnicy
i midzynarodowej.
kowe, warsztaty komputerowe – zaawansowaprojektu odbędą
W
zakresie
zaj
pozalekcyjnych
odbd si war
ny Excel, warsztaty komputerowe – poszerze- w 2013 roku dwutygodniowe
staże zawodorosyjski)
poszerzajceprzedsiębiorstwach.
kompetencje jzykowe, w
nie wiadomości z nowoczesnych technologii
we w renomowanych
warsztaty
komputerowe
– poszerzenie
wiadomoc
informatycznych i komunikacyjnych, warszKoszt
ogólny projektu
to 357 312,30 zł,
i komunikacyjnych,
warsztatynagastronomiczne
w
taty gastronomiczne w formie teoretycznej
natomiast koszt przypadający
jednego
wiata”
– kuchnia
francuska, rosyjska, azj
i praktycznej pn. „Kuchnie świata” – kuchnia
uczestnika
wynosiwłoska,
7940,27 zł.
profesjonalne
strojedokucharskie
komplet ksie
włoska, francuska, rosyjska, azjatycka. Dla każZapraszamy
uczestnictwaoraz
w projekdego uczestnika zakupione zostaną profesjonalne stroje kucharskie oraz komplet książek z poszczególnych rodzajów kuchni.
W ramach projektu zaplanowane są grupowe i indywidualne spotkania z doradcą
zawodowym.
Beneﬁcjenci projektu będą uczyć się autoprezentacji, przygotowywania dokumentów
aplikacyjnych, poznawania swoich zasobów
osobistych.

cie i życzymy zdobywania nowych umiejętności i doświadczenia.





Powiatowy Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych w Serocku

ul. Włodzimierza Wolskiego 8, 05-140 Serock,
tel. 22 782 71 01; fax 22 782 74 98
www.wolski-serock.edu.pl
e-mail: wolskiserock@op.pl

6-latki po pierwszym półroczu w szkole
To miał być ostatni taki rok szkolny, kiedy rodzice mieli prawo decydować o tym,
czy ich 6-letnia pociecha pomaszeruje już
do I klasy, czy dopiero rok później stanie się
pierwszakiem. Przepisy zmieniają się jednak
błyskawicznie. Jeszcze do 2014 r. rodzice
będą mieli wybór. A wśród nich zdania podzielone, co widać po liczbie dzieci 6-letnich
w klasach pierwszych. W placówkach na terenie miasta i gminy Serock, na 176 pierwszaków, 50 z nich - to 6-latki właśnie. Blisko
30 %. Trudno jednoznacznie ocenić, czy to
znaczący udział, czy nie, jednak szkoły bardzo poważnie przygotowywały sie do przyjęcia najmłodszych w swoje progi, o czym
pisaliśmy w Informatorze Gminy Serock,
w numerze 8 z ubiegłego roku (str. 8). Kolorowe sale, specjalnie aranżowana przestrzeń,
plany i trochę niepokoju przed nową sytuacją. Minęło już pierwsze półrocze. Warto
pokusić się o pewne obserwacje i analizy
tych ostatnich miesięcy. Prezentowane wyniki, przeprowadzonej wśród rodziców i nauczycieli ankiety mają służyć przede wszystkim dalszemu usprawnianiu i doskonaleniu
wszelkich działań związanych z edukacją
szkolną najmłodszych dzieci.
W roku szkolnym 2011/2012 monitorowano przygotowanie i funkcjonowanie szkół, w których do klas pierwszych
uczęszczają dzieci 6-letnie. Monitoring
przeprowadzono w celu doskonalenia działań edukacyjnych i wdrażanych rozwiązań
organizacyjnych wynikających z realizacji
nowej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Ankieta zbiorcza nt. funkcjonowania
6-latów w szkole, przygotowana na podstawie danych ze szkół podstawowych
1. Liczba dzieci ogółem w klasach
pierwszych w szkołach podstawowych.
- w Jadwisinie - 48 uczniów,
- w Woli Kiełpińskiej - 44 uczniów,
- w Serocku – 67 uczniów,
- w Zegrzu - 17 uczniów,
razem – 176 uczniów
2. Liczba dzieci 6-letnich w klasach
pierwszych
- w Jadwisinie – 21 uczniów,
- w Woli Kiełpińskiej - 12 uczniów,
- w Serocku – 15 uczniów,
- w Zegrzu – 2 uczniów,
razem – 50 uczniów.
3. Sposób zorganizowania nauczania
dzieci 6-letnich (klasy mieszane – liczba dzieci 6 i 7-letnich czy jednorodne wiekowo)
SP w Jadwisinie – powstała jedna klasa
6-latków (tylko jeden uczeń 7-letni), w SP
w Woli Kiełpińskiej i w Serocku klasy łączone, w SP w Zegrzu tylko dwóch uczniów 6-letnich jest w klasie pierwszej.
4. Baza szkolna:
- Jakie były stosowane rozwiązania organizacyjne wynikające z zalecanych warunków realizacji podstawy programowej,
sprzyjające osiąganiu wyznaczonych celów?
- dostosowano sale lekcyjne do potrzeb
dzieci 6-letnich, wydzielono część edukacyjną i rekreacyjną,
- wyposażono sale w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć,
w sprzęt audiowizualny, gry i zabawki dydaktyczne,

- utworzono kąciki tematyczne (np. czytelniczy, medialny, przyrodniczy),
- stworzono warunki, aby uczniowie mogli pozostawiać w szkole część swoich podręczników i przyborów szkolnych,
- edukacja odbywa się w zespołach liczących nie więcej niż 24 uczniów.
Wyodrębniona w salach część rekreacyjna
pozwala na organizowanie pracy z dziećmi stosownie do ich możliwości psycho-ﬁzycznych
tak, aby dziecko swobodnie uczyło się przez
zabawę i stopniowo wdrażało się do dłuższego
czasu spędzanego w ławce szkolnej.
5. Zmiany w organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Jakie wdrożono rozwiązania w zakresie:
a) pracy świetlicy szkolnej,
b) pracy stołówki,
c) opieki psychologiczno-pedagogicznej,
d) inne obszary?
a) zorganizowano zajęcia opiekuńcze
dla najmłodszych dzieci, w większości szkół,
w oddzielnych
pomieszczeniach,
gdzie
uczniowie mogą również odrabiać prace domowe, czego oczekuje część rodziców,
b) zmodyﬁkowano sposób wydawania
posiłków w stołówkach szkolnych. Dzieciom
młodszym obiad wydawany jest na odrębnej
przerwie, w niektórych szkołach wydawany jest
w systemie „podzielonym” – zupa wydawana
jest o godzinę wcześniej niż drugie danie.
c) przeprowadzono diagnozę wstępną
potrzeb uczniów klas pierwszych, wyłoniono
dzieci wymagające wsparcia, zaplanowano
i zorganizowano im pomoc psychologiczno-pedagogiczną (np. zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne).
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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6. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
Jakie rozwiązania metodyczne wynikające z zalecanych warunków realizacji podstawy programowej wdrożono np. okres
adaptacyjny dla uczniów?
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
uczestniczyli w licznych szkoleniach doskonalących ich kompetencje w zakresie pracy
z dzieckiem sześcioletnim w szkole.
Ważne jest, aby w jak największej mierze
w praktyce szkolnej stosować zalecane przez
specjalistów rozwiązania metodyczne dotyczące sposobu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego tj.:
- realizacja edukacji przyrodniczej poza
szkołą, prowadzenie hodowli roślin, zwierząt,
- spotkania czytelnicze,
- zajęcia ruchowe na powietrzu.
Dyrektorzy szkół w ramach sprawowanego nadzoru zwrócą szczególną uwagę na te
kwestie.
7. Współpraca i wsparcie dla rodziców
stosowane formy, ilość.
a) Czy przeprowadzono identyﬁkację
oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku
do szkoły, jeśli tak to jakie były jej wyniki?
b) Jakie wsparcie otrzymali rodzice od
szkoły (formy i ich ilość)?
c) Czy była przeprowadzona identyﬁkacja (np. poprzez ankietowanie) możliwości
angażowania się rodziców we współpracę ze
szkołą?

d) Jaki charakter miała dotychczas realizowana współpraca z rodzicami, jakie są
jej efekty - jej użyteczność?
a) przeprowadzono identyﬁkację oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły. Z analizy ankiet, po badaniu przeprowadzonym
przez jedną ze szkół wynika, iż rodzice oczekują: wysokiego poziomu nauczania - 95%,
wspomagania rozwoju dziecka - 68%, zapewnienia bezpieczeństwa - 68%, pomocy w wychowaniu dziecka – 54% oraz zapewnienia
opieki świetlicowej,
b) organizowano szkolenia dla rodziców
na temat: „Problemy i trudności w uczeniu
się u progu szkoły” (przekazywano wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem), przeprowadzono zajęcia otwarte, spotkania
informacyjne oraz prezentowano przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci 6-letnich do
klas pierwszych,
c) zdiagnozowano możliwości angażowania się rodziców we współpracę ze szkołą.
Wyniki jednej ze szkół pokazują, iż rodzice
deklarują m.in.: pomoc w realizacji imprez
szkolnych – 77%, pomoc ﬁnansową – 27%,
pracę w radzie rodziców – 22%, wykonywanie prac remontowych i porządkowych 18%, pomoc przy współtworzeniu programu
wychowawczego – 9%,
d) rodzice preferują rozmowy indywidualne z nauczycielami na temat postępów w nauce swojego dziecka, podczas których zgłaszali
również swoje spostrzeżenia i uwagi.

8. Spostrzeżenia nt. funkcjonowania
dziecka 6-letniego w szkole, którą Pani kieruje w sferze:
- dydaktycznej,
- społecznej,
- w warunkach szkolnych,
Dzieci 6-letnie, dobrze sobie radzą z realizacją podstawy programowej i nie odbiegają od poziomu 7-latków. Część dzieci
wymaga wsparcia ze strony specjalistów,
z uwagi na swoje zainteresowania, zdolności bądź też napotkane trudności szkolne.
W sferze społecznej czasami zaobserwowano zbyt emocjonalne reagowanie na drobne
niepowodzenia.
9. Inne spostrzeżenia i wnioski np.
zgłaszane przez rodziców, nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi 6-letnimi.
Wnioski i spostrzeżenia były zróżnicowane, wskazywano, iż:
- nie zawsze baza szkoły pozwala na
realizację wszystkich rozwiązań organizacyjnych wynikających z zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy
programowej,
- dzieci 6-letnie powinny być nauczane
raczej w klasie jednorodnej wiekowo,
- dzieci 6-letnie prawidłowo funkcjonują
w szkole,
- rodzice, w większości są zadowoleni
z podjętej decyzji posłania dziecka 6-letniego
do szkoły.
ZOSiP

Ostatki po czesku

W dniu 19 lutego przedstawiciele serockiego samorządu wzięli udział w konferencji
pt. „Wzajemne poznawanie zwyczajów ludowych”, zorganizowanej przez partnerskie
miasto Lanškroun w Republice Czeskiej. Konferencja odbyła się w ramach realizowanego
przez Lanškroun projektu, ﬁnansowanego
z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Do uczestnictwa w konferencji zostali

Warto być dobrym
Zespół Szkół w Zegrzu, razem z 1.500 tys.
innych placówek z całej Polski, w których
uczy się blisko 0.5 mln dzieci, bierze udział
w akcji „Warto być dobrym” organizowanej
przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod
patronatem Ministra Edukacji Narodowej
i UNESCO. Jest to unikalne i innowacyjne
przedsięwzięcie, które łączy w sobie promowanie wśród dzieci dobrych postaw z ciekawym podejściem do fundraisingu na rzecz
projektów edukacyjnych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu.
Akcja „Warto być dobrym” to największa,
interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca
poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.
Głównym elementem akcji jest konkurs,
skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
który każda szkoła prowadzi samodzielnie na
podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS.
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zaproszeni przedstawicieli miast partnerskich
z Dzierżoniowa, Serocka, Kežmarok na Słowacji i Hajduszoboszlo na Węgrzech. Podczas
konferencji odbyły się multimedialne prezentacje, podczas których zaproszeni goście
przedstawiali wszelkie przejawy kultywowania
i podtrzymywania tradycji i obyczajów, charakterystycznych dla regionów, z których pochodzą. Był to interesujący przegląd inwencji
twórczej, bardzo zróżnicowanej i oryginalnej,
ale tez połączonej wspólnym pierwiastkiem
– magicznym folklorem i bogatą obrzędowością. Po konferencji wszyscy dołączyli do tradycyjnej parady karnawałowej, która przeszła
ulicami miasta. Ukryci za barwnymi maskami, uczestnicy parady podążali za otwierającą korowód bryczką wiozącą panią starostę
Lanškroun i Bachusa, ubranego w złotą koronę i przystrojonego wiankiem z serdelków.

Bachus co pewien czas zatrzymywał barwny
pochód i wymachując palmą z kiełbasek i krepiny przemawiał do poddanych, a po dotarciu
do karczmy, zarządził wspólną zabawę, sam
ruszając w tany na stole. Muzycy grali, przebierańcy tańczyli i śpiewali, pili piwo - wszak
to ostatnia sobota karnawału była. A potem
jeszcze, ze śpiewem, roztańczeni przeszli na
rynek, gdzie zabawa trwała dalej.

Święto serockiego gimnazjum
„Dekorum est pro patria mori
– Zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę.”
Horacy

Od początku bieżącego semestru dzieci
rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków aż
do końca roku w trzech kategoriach: pomoc
drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w życie
klasy, szkoły, aktywność na rzecz społeczności
lokalnej oraz działania globalne na rzecz praw

człowieka i ochrony środowiska. Na koniec
roku dzieci, pod okiem wychowawcy, będą
wybierały w każdej klasie ucznia, który okazał
się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły zostanie rozlosowany rower.
Zespół Szkół w Zegrzu

We wtorek, 21 lutego, gimnazjum w Serocku świętowało 10. rocznicę nadania szkole
imienia Romualda Traugutta.
Na uroczystość rozpoczętą o godz. 14.00
przez dyrektor placówki Małgorzatę Szczerbę, przybyło wielu gości, w tym Burmistrz
Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki
oraz absolwenci, którzy szczególnie wpisali
się w historię naszej szkoły. Po wstępie, mogliśmy obejrzeć przygotowany przez Janusza
Nożykowskiego krótki ﬁlm, ukazujący zmiany, które zaszły w gimnazjum na przestrzeni
ostatnich 10 lat. Chór pod kierunkiem Mariana Różyckiego, uroczyście odśpiewał hymn
szkoły. Potem rozpoczęła się część artystycz-

na. Każda z klas zaprezentowała swój projekt
na jeden z następujących tematów: „Żywe
obrazy bohaterów powstania styczniowego”, „Miejsca związane z powstaniem styczniowym; broń używana przez powstańców,
mundury”, „Kobieta w powstaniu stycznio-

wym (moda, biżuteria żałobna, rola kobiet)”,
„Represje wobec Polaków po klęsce powstania styczniowego”, „Malarstwo”, „Powstanie
styczniowe w literaturze – proza”, „Powstanie
styczniowe w literaturze – poezja”, „Muzyka
(pieśni patriotyczne)”.
Po ciekawie przedstawionych prezentacjach, Ilona Firmanty i Edyta Walczak, wręczyły nagrody laureatom konkursu wiedzy
o patronie i powstaniu. W tym roku zwycięzcą został Cezary Walkowski z klasy III a.
Wydarzenia uświetniła scenografia,
którą przygotowała Paulina Nowaczyk – Pisarska.
Finałem uroczystości był piękny polonez,
wykonany przez grupę „Remix” pod kierunkiem Ewy Modzelewskiej.
Magdalena Kamola
Wiktoria Krzykowska
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Mimo zimy Serock biega

Amatorska Liga Piłki Siatkowej w Serocku

W niedzielę, 12 lutego, biegacze z grupy
Serock Biega wzięli udział w Biegu wokół
Stadionu Narodowego. Organizatorem biegu pod hasłem „Wszyscy jesteśmy Gospodarzami na Narodowym” było Ministerstwo
Sportu i Turystyki we współpracy z Narodowym Centrum Sportu. Do biegu, pomimo
10 stopni mrozu, zgłosiło się około dwustu
uczestników. O godzinie 11:45 rozgrzewkę poprowadził redaktor naczelny portalu
treningbiegacza.pl Mateusz Jasiński. Na linii
startu stanęli m.in. Dariusz Dziekanowski,
Paweł Januszewski oraz minister sportu Joanna Mucha. Do przebiegnięcia były dwa okrążenia wokół Stadionu Narodowego, w sumie
około 2 km. Meta biegu umiejscowiona została na płycie głównej stadionu. Dzięki temu,
choć Stadion Narodowy nie posiada bieżni,
była możliwość wykonania rundy wokół

W halowej Lidze Serock emocje piłkarskie rozgorzały na dobre. Kolejne mecze za
nami i mamy coraz więcej niespodzianek.
Największą było wycofanie się z rozgrywek
drużyny Bosman. Nie zmniejszyło to jednak
atrakcyjności niedzielnych rozgrywek, gdyż
w każdej kolejce jedna z drużyn nadrabia zaległości i rozgrywa po 2 mecze. Dzięki temu
wciąż mamy możliwość oglądania co najmniej
5 meczów każdej niedzieli. Regularnie na trybunach hali PZSP zasiada sporo, jak na serockie warunki widzów, którzy chętnie dopingują
swoich ulubieńców i śledzą poczynania rywali.
Z uwagi na wspomniane wycofanie się drużyny Bosman oraz konieczność nadrabiana
zaległych spotkań, liczba rozegranych meczów
przez poszczególne drużyny nieco się różni.
W tabeli sytuacja jest bardzo dynamiczna. Za-

stadionu i podziwiania go w całej okazałości. Bieg miał charakter typowo rekreacyjny.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkową kamizelkę, pakiet regeneracyjny oraz
drobne upominki.
Zachęcamy do biegania. Niedługo wiosna :-)
Rafał Gliwa - Serock Biega

Samorządowy duch sportowy
Z satysfakcją odnotowujemy, iż w rozegranym w Legionowie, 3 lutego, VII Zimowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej
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dla pracowników samorządowych, Puchar
Prezydenta Miasta Legionowo wywalczyła
drużyna serockich samorządowców. Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn reprezentujących:
Serock, Wieliszew, Jabłonnę, Miasto Legionowo oraz Powiat Legionowski. Rozgrywki były
toczone systemem każdy z każdym, jeden
mecz trwał 2 razy po 12 minut. Łącznie dało
to wiele minut sportowej rywalizacji, w której
samorządowcy radzili sobie całkiem dobrze.
Najlepsza z całej stawki okazała się reprezentacja gminy Serock, która zanotowała komplet 4 zwycięstw. Nasi piłkarze nie dali szans
kolegom z sąsiednich gmin, tracąc we wszystkich meczach zaledwie 4 bramki! Wyniki poszczególnych spotkań:

Serock - Jabłonna 5:2
Serock - Wieliszew 9:2
Serock - Legionowo 3:0
Serock - Powiat Legionowski 3:0.
Najlepszym bramkarzem turnieju został
wybrany Krzysztof Mikosza z reprezentacji
naszej gminy.
Warto wspomnieć, że nasi samorządowcy wygrali po raz drugi, w niedługim czasie,
sportowy turniej samorządowy. Poprzednio,
jeszcze w grudniu 2011 r. reprezentacja Serocka, w nieco innym składzie, zwyciężyła
w turnieju siatkówki o Puchar Wójta Gminy
Wieliszew. Sportowo serocki samorząd ma się
bardzo dobrze! Gratulujemy!
OSiR

chodzą zmiany w czołówce i w środku stawki.
Jedynie lider pozostaje bez zmian. Jednak, jak
pokazała ostatnia niedziela, w tej lidze naprawdę wszystko jest możliwe. Zdecydowanie
prowadzący w tabeli Red Pub uległ ostatniemu
zespołowi - Legionowi Kani 3:5. Ten wynik był
niezaprzeczalnie największą sensacją rozgrywek jak do tej pory. W klasyﬁkacji na najlepszego strzelca na czele, niezmiennie od wielu
tygodniu, widnieje jedno nazwisko - Patryk
Więch. Z każdym kolejnym meczem zwiększa się jedynie liczba zdobytych przez Patryka
bramek i obecnie wynosi ona 40 traﬁeń w 11
meczach. Tabela „fair play” również zmienia

Zapraszamy
Gimnazjalistki

do sekcji
Piłki Siatkowej
Treningi odbywają się
w Sali Gimnastycznej
przy SP w Serocku
wtorki i czwartki godz 16:30-18:00
Trener- Piotr Plechawski
Wpisowe 20 zł
Opłata 20zł/m-c
NABÓR TRWA

się co tydzień, adekwatnie do poziomu „agresji” w grze poszczególnych drużyn. Na myśli
mamy oczywiście pozytywną agresję, która
spowodowana jest ogromną wolą walki i chęcią zwycięstwa, a faule przecież od zawsze były
nieodłącznym elementem futbolu. W tej klasyﬁkacji, z najmniejszą ilością fauli, przoduje zespół Lider Winnica. Wyniki rozegranych meczów, sytuacja w tabeli oraz układ kolejnych
spotkań zapowiadają duże emocje w trakcie
niedzielnych rozgrywek.
Kolejne spotkania: 04.03, 11.03, 18.03,
01.04, 15.04.
OSiR

Terminarz V ligi
grupa A 2011/2012
tenisa stołowego
 04.03.2012 r. (niedziela) godz. 11.00
TG SOKÓŁ II Brwinów - SOKÓŁ Serock
 11.03.2012 r. (niedziela) godz. 11.00
GUKS ORZEŁ II Siedlin - SOKÓŁ Serock
 25.03.2012 r. (niedziela) godz. 11.00
Hala PZSP w Serocku
SOKÓŁ Serock - SCK HALS-S Warszawa
 15.04.2012 r. (niedziela) godz. 11.00
ULKS TĘCZA II Budki Piaseckie - SOKÓŁ Serock
 06.05.2012 r. (niedziela) godz. 11.00
Hala PZSP w Serocku
SOKÓŁ Serock - UKS Sanniki
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15

Warszawa da się lubić - z SMS-em

Na dwa lutowe wieczory, sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Serocku nabrała
ciepłego charakteru warszawskiej kawiarni
sprzed lat…
Od progu gości witają damy rodem
z przedwojennej stolicy. Słychać katarynkę.
To pan Piotr, warszawski kataryniarz z nieodłączną papugą o imieniu Carlos. Na sztalugach warszawskie pejzaże. To nie Canaletto,
to Rafał Rudko, ale równie mocno warszawski. Już słychać szum piór, beztroski gwar,
zapach perfum. Zaraz się zacznie spektakl.
Podróż w czasie i przestrzeni...
Nie ma Warszawy przedwojennej bez
Hanki Ordonówny. Nie ma warszawskiej kawiarni tamtych lat bez Mieczysława Fogga. „To
ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie,
spojrzyj czule dziś na mnie ostatni raz…” Nostalgiczne tango… Pełen emocji ruch tancerzy. A w tle obrazy „Paryża Północy” sprzed
75 lat i opowieść o tamtej Warszawie. Wszystko pełne warszawskiej elegancji i charakterystycznego, warszawskiego fasonu.
Mija czas... Na scenie dzieci i młodzież,
i piosenki powstańczego sierpnia. Zryw serc,
młodzieńcza wiara, złote warkoczyki pod
przydużym hełmem, łza wzruszenia – nastrój
udziela się wszystkim.
I antrakt…
Warszawska kwiaciarka przekonuje do
kupienia bukietów, ewentualnie buziaka warszawskiego cwaniaka. To już legenda, prawda? Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka.
Siostra Agata z podwarszawskich Lasek daje
się namówić sympatycznemu łobuziakowi
znad Wisły, a jej podopieczne zostają obdarowane bukiecikami kwiatów. Wyglądają uroczo wpięte we włosy. Czas na słodkości, pącz-
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ki i faworki z serockiej Pychotki akurat, jak
znalazł, pod ręką… Jeszcze chwila na krótką
rozmowę, zachwyt nad aktorami…
Czas pognał do przodu... To już powojenne miasto, zburzone i poranione. Zburzona kawiarnia. Warszawiacy, nie patrząc
na ideologię, odbudowują swoje miasto.
Wesoła brygada, podając sobie cegły, śpiewa „Budujemy nowy dom… od piwnicy
aż po dach, niech radośnie rośnie gmach,
naszym snom i Twoim snom, Warszawo!”
W naszej kawiarni, tej na nowo odbudowanej, słychać Wiecha. Wzbudza śmiech
swymi felietonami, bo jakże by inaczej,
a Hanka Bielicka instruuje jak postępować
z mężczyznami. Słychać już „Karuzelę”
– przebój Marii Koterbskiej. Zabawa się
rozkręciła. Wirują tańczące pary i kolorowe spódniczki dziewczynek rozdających
złote pierścionki na szczęście. „Złoty pierścionek, złoty pierścionek na szczęście.
Z niebieskim oczkiem, błękitnym niebem
na szczęście. Złoty pierścionek kataryniarza jedyny…” I nagle koniec. Jest sala
widowiskowa, jest 2012 r. Ale klimat pozostał. Nastrój się udzielił. Humor poprawił.
Kończy się niezwykłe spotkanie i … nikt
nie spieszy się do wyjścia.
Czy Warszawa da się lubić? Warszawa da
się kochać. Tylko spojrzeć na nią trzeba z sercem. I SMS nam w tym pomógł. I niech nie
kojarzy nam się na przyszłość tylko z krótką
wiadomością, ale ze Stowarzyszeniem Miłośników Skubianki. Grupą niezwykłych dzieciaków, młodzieży i dorosłych, którzy zaskoczyli nas nie po raz pierwszy i zapewne nie
ostatni.

