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KWIECIEŃ

W NUMERZE

K A L E N DA R Z G M I N NYC H W YDA R Z E Ń
1- 14 kwietnia
Wystawa „Znaki Państwa Polskiego” (ratusz w Serocku)
13 kwietnia	Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
- uroczyste złożenie kwiatów pod płytą pamięci
13 – 29 kwietnia
Wystawa „Seroccy katyńczycy” (na rynku w Serocku)
17 kwietnia 	Zaczynamy Wojciechowe Świętowanie
- Piknik Ekologiczny - IV Bieg Wojciechowy
19 kwietnia - 6 maja	wystawa „Wielokulturowa społeczność Serocka
na starych fotografiach” (ratusz w Serocku)
21-23 kwietnia
Muzeum na kółkach (rynek w Serocku)
24 kwietnia	Uroczysta msza św. z okazji urodzin św. Wojciecha
z towarzyszeniem chóru szkolnego z Serocka
i chóru Miasta i Gminy Serock

Wystawa - „Znaki Państwa Polskiego – Herb – Barwy – Hymn”
można będzie oglądać od 31 marca do 14 kwietnia 2016 r. w serockim
ratuszu. Wystawa z Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprezentowana zostanie z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski. (Centralne
obchody jubileuszowe odbędą się w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku
w Gnieźnie i w Poznaniu). Na 36 planszach pokazane zostały dzieje
naszych znaków ojczystych. Możemy prześledzić losy polskiego godła i barw narodowych, od wczesnego średniowiecza, poprzez epokę
jagiellońską, epokę nowożytną, walki o niepodległość w XIX wieku,
aż po czasy współczesne. Wystawa ukazuje nieprzemijające znaczenie symboli narodowych.

Wszystkich miłośników ceramiki
zapraszamy na

Rodzinne Warsztaty
Ceramiczne

Informacje dla mieszkańców:
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne
referatów, przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, w godz. 12.00 – 15.30.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Serock Józef Zając w sprawach związanych
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony
środowiska i pomocy społecznej przyjmuje również w poniedziałki w godzinach
12.00-15.00.
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez konieczności dokonywania
wcześniejszych zapisów.
W sprawach nagłych, wymagających
interwencji burmistrza można ustalić

do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku Straż Miejska w Serocku
dnia 23 kwietnia
w godzinach przedpołudniowych.
siedziba:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Mecholówka

ul. Rynek 21 pok. 22
kontakt:
tel. stacjonarny 22 782 72 92
tel. kom. 603 873 290

spotkanie w innym terminie niż ww. termin poniedziałkowy. W tym celu prosimy
o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby
pod nr 22 782 88 05.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski pełni dyżur w poniedziałki w godz. 18.30-20.30 w pokoju nr 31
Rada Seniorów przyjmuje informacje
i sugestie dotyczące problemów seniorów
i osób starszych pod numerem telefonu
601-984-944.
Referaty UMiG w Serocku przyjmują
interesantów i realizują sprawy mieszkańców
w godzinach pracy urzędu bez konieczności
wcześniejszego umawiania się (pon 8:0018:00, wt-pt 8:00-16:00).
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Budowa oświetlenia drogowego w Gąsiorowie
W dniu 26 lutego br. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Serocku podpisana została umowa na budowę oświetlenia drogowego
w ul. Grunwaldzkiej i ul. Jagiełły w Gąsiorowie. Wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego – firma BUDWEX
z siedzibą w Truskawiu, w terminie do dnia
16 maja tego roku wykona roboty budowlane. Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbu-

dowę istniejącego oświetlenia o dodatkowe
punkty świetlne na ulicy Grunwaldzkiej
oraz uzupełnienie brakującego punktu
świetlnego na ulicy Jagiełły. Oświetlenie to
nie jest dużą inwestycją, jednakże z punktu widzenia lokalnej społeczności na pewno
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
ruchu kołowego i pieszego. Planujemy, że
jak tylko aura się poprawi rozpoczniemy

działania w terenie. Budowa obejmuje ustawienie 7 słupów wraz z oprawami sodowymi o mocy 70W na ulicy Grunwaldzkiej
oraz 1 słupa wraz z oprawą sodową o mocy
70W na ulicy Jagiełły. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Przygotowania i Realizacji
Inwestycji, tel. 0-22 782 88 16 lub 17 lub na
adres e-mail: inwestycje@serock.pl.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
- wniosek o dofinansowanie
W dniu 1.03.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą:
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu. Środki, o które się staramy pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 w ramach działania: 4.2 Efektywność
energetyczna - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zakres robót
inwestycyjnych kwalifikujących się do wsparcia w ramach tego projektu obejmuje między
innymi:
• ocieplenie ścian zewnętrznych (stara
część szkoły),
• ocieplenie stropodachu niewentylowanego (stara część szkoły),

• ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną,
• wymianę stolarki okiennej na okna
o mniejszym współczynniku „U”,
• ocieplenie podłogi na gruncie – sala
gimnastyczna,
• wymianę naświetli sali gimnastycznej
na okna o mniejszym współczynniku „U”,
• modernizację systemu grzewczego,
• instalację OZE (paneli fotowoltaicznych).
W ramach inwestycji zostaną również
wykonane roboty remontowe, modernizacja
oświetlenia, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych (w ramach
wkładu własnego gminy, tzw. kosztów niekwalifikowanych).

Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad: 2,7 mln złotych. Z czego
wnioskowana kwota pomocy to prawie
1,8 mln. Harmonogram inwestycji został
rozłożony na lata 2016 - 2018. Tak przeprowadzona termomodernizacja zakłada
redukcję gazów cieplarnianych wyrażoną
w ekwiwalencie CO 2 na poziome: 67%.
Przekłada się to na oszczędności energetyczne budynku rzędu kwot zbilżających
się do 50.000 zł rocznie.
Mamy nadzieję, że pozyskane środki pozwolą na szybszą realizację projektu.
Zakładamy również, że uda się rozpocząć
działania już w okresie wakacyjnym tego
roku.

Nowa taryfa
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy
w Serocku informuje, że z dniem 1 kwietnia
2016 roku zacznie obowiązywać nowa taryfa za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w wysokości:
• cena 1 m3 dostarczonej wody - 2,83 zł
netto; 3,06 zł brutto
• stawka opłaty abonamentowej za jeden
wodomierz na rok - 39,00 zł netto; 42,12 zł
brutto

Rada Miejska w Serocku w dniu 29 lutego 2016 roku podjęła Uchwałę Nr 182/
XVIII/2016 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących
w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu
Wodociągowego na terenie gminy Miasto
i Gmina Serock.
Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Nieodpłatna pomoc prawna
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” z siedzibą w Legionowie od stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone przez Powiat Legionowski z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu mieszkańcom nieodpłatnej
pomocy prawnej.
Punkt udzielania bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Serocku czynny jest w poniedziałki w godzinach 10:00 – 16:00, pokój nr 10 (parter).
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opracowano zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami wykonawczymi
do tej ustawy. Cenę i stawkę opłaty abonamentowej zawartej w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Serock.
Kalkulując taryfę w kosztach nie uwzględniono opłat amortyzacyjnych i umorzeniowych. Wartość niezbędnych przychodów
określono tylko w oparciu o koszty eksploatacyjne i utrzymanie, koszty zakupu wody oraz
należności nieregularne.
Na terenie całej gminy uwzględniono jedną taryfową grupę odbiorców.
M-GZW

Podsumowanie roku 2015 roku
Referat Gospodarki Gruntami
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Miniony rok, podobnie jak poprzedni,
upłynął pod znakiem prac planistycznych
nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Serock. Kilkukrotnie odbyły się spotkania
z mieszkańcami naszej gminy, komisje urbanistyczne - na których omawiane były problemy poruszane przez mieszkańców, a także
opiniowane były projekty planów zagospodarowania przestrzennego. Powyższe fakty
stanowiły podstawę do przyjęcia przez Radę
Miejską w Serocku siedmiu uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
• Sekcja C1 uchwała z dnia 02.02.2015 r.
(Borowa Góra) – wejście w życie w dniu
13.04.2015 r.
• Sekcja D uchwała z dnia 31.08.2015 r.
(Wola Smolana, Szadki, Wola Kiełpińska) –
wejście w życie w dniu 23.10.2015 r.
• Sekcja E uchwała z dnia 31.08.2015 r.
(Ludwinowo Zegrzyńskie, Stasi Las, Dębinki,
Marynino, Karolino) – wejście w życie w dniu
22.11.2015 r.
• Obszar A uchwała z dnia 31.08.2015 r.
(obręby 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12) – wejście
w życie w dniu 11.10.1015 r.
• Sekcja B uchwała z dnia 31.08.2015 r.
(część obrębu Dębe) – wejście w życie w dniu
28.11.2015 r.
• Sekcja H1 uchwała z dnia 26.10.2015 r.
(Nowa Wieś) – wejście w życie w dniu
03.01.2016 r.
• Sekcja G uchwała z dnia 30.11.2015 r.
(Wierzbica) – wejście w życie w dniu
14.02.2016 r.

• ustalenia i naliczenia opłat planistycznych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek zmiany lub uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego – które zakończyły się wydaniem 27 decyzji administracyjnych.
Dochód z opłat adiacenckich i planistycznych, który zasilił budżet gminy w 2015 roku
zostanie wykorzystany na realizację inwestycji na terenie naszej gminy.
Realizując swoje zadania wydano również
między innymi:
• 148 zawiadomień dotyczących ustalenia
numeru porządkowego,
• 81 zaświadczeń dotyczących potwierdzenia nadania numeru porządkowego,

• 365 „skróconych” wypisów i wyrysów
z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
• 240 „rozszerzonych” wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• 20 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
W ramach prowadzonych działań z zakresu
nazewnictwa dróg, podjęto łącznie 16 uchwał
w sprawie nadania nazwy 15 ulicom.
W mieście:
1. ul. Arkadii
2. ul. Bławatkowa

W ramach zadań realizowanych przez referat prowadzone były postępowania administracyjne dotyczące:
• przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości, zakończone wydaniem jednej decyzji
administracyjnej,
• wydanie jednej decyzji administracyjnej
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu,
• podziałów nieruchomości na wniosek właścicieli gruntów, które zakończyły się
wydaniem 79 decyzji administracyjnych zatwierdzających podział nieruchomości,
• ustalenia i naliczenia opłat adiacenckich
w związku z podziałem nieruchomości – które zakończyły się wydaniem 25 decyzji administracyjnych,
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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3. ul. Grzybowa
4. ul. Pod Sosnami
5. ul. Przytulna
W gminie:
1. ul. Skośna (Borowa Góra)
2. ul. Przebiśniegu (Dębe)
3. ul. Krokusowa (Dębe)
4. ul. Wchodu Słońca (Jachranka)
5. ul. Maciejki (Jachranka)
6. ul. Wypoczynkowa (Kania Polska)
7. ul. Miętowa (Ludwinowo Zegrzyńskie)
8. ul. Helenki (Stasi Las)
9. ul. Ułańska (Stasi Las)
10. ul. Plenerowa (Zabłocie)
Ważnym wydarzeniem były obchody
25-lecia samorządu gminnego. Dla uczczenia
tej rocznicy Rada Miejska w Serocku postanowiła nadać rondu u zbiegu ul. Warszawskiej i Radziwiłła nazwę - Rondo 25-lecia
Samorządu Gminnego.
Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym mieszkańców gminy w minionym
roku zakupiono działkę o pow. 0,0386 ha we
wsi Wola Smolana na powiększenie placu zabaw, który zostanie zrealizowany w 2016 r.,
a także działkę o pow. 0,0103 ha we wsi Izbica
w celu zlokalizowania na niej przepompowni
ścieków stanowiącej element projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zada-

nia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Serock, budowa kanalizacji
sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica”.
W październiku 2015 roku doszło do
podpisania umowy notarialnej dotyczącej
działki o pow. 0,0844 ha, kończącej procedurę nabycia przez gminę gruntu pod ciąg pieszo-jezdny, który zostanie zagospodarowany
jako ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo-turystyczna łącząca ul. Ogrodową w Jadwisinie
z ul. Juzistek w Zegrzu.
W roku ubiegłym na rzecz gminy Miasto i Gmina Serock przejęto 42 działki o powierzchni 1,05 ha gruntów przeznaczonych
w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego pod drogi gminne.
Z zasobu nieruchomości gminnych
sprzedano dwie działki o łącznej powierzchni 0,0302 ha, które nie mogły zostać zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, właścicielom nieruchomości do
nich przyległych.
W 2015 roku opracowano i uchwalono
„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto
i Gmina Serock na lata 2015 - 2020”. Głównym motywem opracowania ww. dokumentu
była potrzeba stworzenia merytorycznych
podstaw do prowadzenia rozważnej, przemy-

ślanej, kompleksowej i zrównoważonej polityki rozwoju z uwzględnieniem możliwości
pozyskania dofinansowania na jej realizację
ze źródeł zewnętrznych.
Aktualnie obowiązujący Plan Rozwoju
Lokalnego Gminy Serock określa Uchwała
nr 159/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2015 - 2020”.
W związku z podjętą w dniu 28 września 2015 r. przez Radę Miejską w Serocku
Uchwałą NR 118/XII/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju
Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 20162025" wyłoniono Wykonawcę i przystąpiono
do opracowania strategii gminy. Jest to jeden
z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, który realizuje ustawowy wymóg
prowadzenia polityki rozwoju w oparciu
o strategiczne planowanie. Strategia określa
priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
Strategia rozwoju jest również jednym
z dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o środki unijne.
Referat Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Serockie Przygotowania
w Ramach 600-lecia

Rok 2017 będzie dla Serocka rokiem wyjątkowego jubileuszu

600-lecia nadania praw miejskich

Bez wątpienia będzie on wielkim świętem dla wszystkich mieszkańców,
a jego obchody będą mieć niezwykłą oprawę.
Przygotowujemy się do nich na wielu płaszczyznach mając na uwadze, tak przedsięwzięcia
promocyjne, jak i wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne z udziałem lokalnych
środowisk. Nad kalendarzem Obchodów 600–lecia nadania praw miejskich miastu Serock, pracuje
od stycznia 2016 r. zespół powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
Zapraszamy też Państwa do podjęcia przygotowań w ramach zaplanowanych na 2017 rok
urodzinowych wydarzeń.
Oto nasze pierwsze propozycje:

Drzewo 600-lecia – na mieszkańców Miasta i Gminy Serock, którzy zechcą uczcić urodziny
miasta w 2017 roku posadzeniem jednego z „Drzew 600-lecia” - opatrzonego okolicznościowym
certyfikatem, czeka w ratuszu 600 imiennych deklaracji udziału w tej akcji organizowanej przez
Urząd Miasta i Gminy w Serocku (drzewa będziemy sadzić wiosną 2017 r.)

Bieg Wojciechowy 600-lecia – by wziąć udział w biegu 600-lecia w 2017 roku już wiosną

2016 roku rozpocznijmy treningi.

Samochód strażacki z OSP Gąsiorowo trafił na Mazury

Dynia 600-lecia – jesienią 2017 roku w czasie Święta Dyni w Stanisławowie odbędzie się
konkurs na Dynię 600-lecia. Warto już tej wiosny zabrać się za uprawę roślin dyniowatych.
Informacje dotyczące propozycji i przygotowań do przyszłorocznych obchodów będziemy zamieszczać
w „Ramach 600-lecia”, na stronie www.serock.pl, na FB oraz materiałach promocyjnych MiG Serock.

Kącik dyniowy
W dniu 10 marca 2016 r. w strażnicy
OSP Gąsiorowo odbyła się zbiórka strażaków ochotników z OSP Gąsiorowo i OSP
Gizewo. Powodem było przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z Miasta i Gminy Serock do gminy Sorkwity i oddanie go w użytkowanie strażakom
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizewie.
Symbolicznego przekazania samochodu do
gminy Sorkwity dokonał Burmistrz Miasta
i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, a oddania samochodu w użytkowanie strażakom
z OSP Gizewo Wójt Gminy Sorkwity Józef
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Maciejewski. W krótkim wystąpieniu Burmistrz Miasta i Gminy Serock zwrócił uwagę
na zapoczątkowaną formę współpracy i możliwość utrzymywania dobrych relacji pomiędzy gminami, szczególnie w zakresie szkolenia
strażaków oraz korzystania z walorów, możliwości i doświadczeń obu gmin w tym, w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom i prowadzenia różnego rodzaju akcji ratowniczych.
Wójt Gminy Sorkwity podziękował Radzie
Miejskiej w Serocku i Burmistrzowi Miasta
i Gminy Serock za przekazanie w formie darowizny samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zadeklarował wolę współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa pożarowego, a także w innych dziedzinach. W uroczystości wzięli
udział Komendant Gminny Straży Pożarnych
w Serocku Marian Malinowski, Kierownik
Referatu Zarządzania Kryzysowego, Obrony
Cywilnej i Bezpieczeństwa Adam Krzemiński oraz zgromadzeni przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Gąsiorowa i Gizewa. Uroczystość zakończyła się wymianą
poglądów i dyskusją przy kawie i herbacie,
której sponsorem byli gospodarze uroczystości strażacy OSP Gąsiorowo.

Rozpoczynamy przygotowania do przyszłorocznego konkursu „Dynia 600-lecia”
w ramach obchodów nadania praw miejskich
miastu Serock w 1417 r.
Dynia to powszechnie znana roślina, która wykorzystywana jest w celach kulinarnych,
jako roślina ozdobna czy jako roślina cieniująca. Znana jest ze swych wartości odżywczych i smakowych.
Chcielibyśmy Państwu towarzyszyć
w procesie uprawy dyni, dlatego zachę-

camy do podjęcia prób już tej wiosny.
Dynię uprawiamy wysiewając wprost do
gruntu lub z rozsady. Siew do rozsady rozpoczynamy w kwietniu. Rozsadę przygotowuje się w dużych doniczkach, gdyż rośliny
źle znoszą przesadzanie. Doniczki o średnicy około 10 cm wypełniamy substratem
torfowym. Do jednej donicy siejemy po dwa
nasionka, na głębokość ok. 3-4 cm. Doniczki ustawiamy w ciepłym (ok. 20 st C), słonecznym pomieszczeniu. Pierwsze siewki

pojawiają się po ok. 2 tygodniach. Z doniczek usuwamy słabsze rośliny, pozostawiając
w doniczce po 1 sztuce. W połowie maja
rozsadę sadzimy do gruntu. Siew wprost do
gruntu rozpoczyna się po 15 maja gniazdowo po 2-3 sztuki w rozstawie 100x100 cm,
na głębokość 4 cm.
Kolejne informacje na temat dalszych
etapów uprawy naszych dyń przedstawimy
Państwu w następnym numerze Informatora.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

7

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Miasto i Gminę Serock w 2016 roku
Miasto i Gmina Serock corocznie wydziela środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2016 roku jest to
kwota 55.250,30 zł.
Wyodrębnione środki będą przeznaczone
na dofinansowanie kształcenia nauczycieli,
którzy mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje
do nauczania drugiego przedmiotu i języka
obcego oraz w zakresie takich specjalności
jak: oligofrenopedagogika, logopedia, terapia
pedagogiczna, terapia integracji sensorycz-

nej, socjoterapia i wykonywanie zadań doradcy zawodowego.
O dofinansowaniu nauczycielom kształcenia w zakresie określonych specjalności
decydują potrzeby szkół.
Nauczyciele mogą podwyższać swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach
kwalifikacyjnych lub poprzez naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych.
Ponadto z powyższych środków, finansowane są opłaty za organizację i pro-

wadzenie wspomagania szkół i placówek,
szkoleń, warsztatów metodycznych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz
innych form doskonalenia zawodowego dla
nauczycieli.
Kadra pedagogiczna korzystając z dofinansowania doskonali swoje kompetencje
w celu poprawy jakości pracy szkół i przedszkoli.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Serocku

Zdjęcie nr 3 – Pies o imieniu Wim,
w wieku ok 12 lat, dużego wzrostu. Pies bardzo dobrze chodzi na smyczy, jest przyjaźnie nastawiony do innych zwierząt oraz do
człowieka. Został znaleziony 3 marca 2016 r.
w okolicach ronda w miejscowości Dębe.

1
Zdjęcie nr 2 – Pies o imieniu Esprit,
w wieku ok. 2 lat. Pies jest średniej wielkości,
maści rudej. Trafił do schroniska 17 lutego
2016r. z miejscowości Łacha.

Zapraszamy wszystkich do EKOstoiska
Już po raz czwarty zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego EKOstoiska, na
Pikniku Ekologicznym w dniu 17 kwietnia
2016 roku, w godzinach 10.00 - 14.00 na
rynku w Serocku. W ekologicznym stoisku
będą mogli Państwo uzyskać informacje na
temat prawidłowego zagospodarowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a także wziąć udział w konkursach

ekologicznych, nagradzanych ekoupominkami. Piknikowi będą towarzyszyć prezentacje
roślin ozdobnych i porady ogrodnicze.
Dodatkowo każdy, kto w dniach od
1 kwietnia do 15 kwietnia, przyniesie do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21 elektroodpady,
otrzyma kupon, który będzie mógł w stoisku
promocyjnym zamienić na sadzonkę oraz eko-

upominek. Ekoupominkami nagradzani będą
również wszyscy, którzy przyniosą do stoiska
zużyte baterie i plastikowe korki od butelek PET.
Podczas Pikniku Ekologicznego będą
mogli Państwo posmakować eko-smakołyki,
które jak co roku zapewnią panie z gminnych
Kół Gospodyń Wiejskich.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Światowy Dzień Ziemi 2016
„Planeta Ziemia jest naszym największym dobrem. Cały świat jest domem dla
wszystkich ludzi, więc wszyscy powinniśmy
dbać o to, żeby był piękny.”
Przez cały kwiecień zapraszamy wszystkich chętnych do wiosennego sprzątania
gminy. Celem akcji jest nie tylko uprzątnięcie zalegających śmieci w miejscach do tego
nieprzeznaczonych, ale także wzrost naszej
świadomości ekologicznej, a tym samym
kształtowanie w nas postaw społecznych,

które owocują wspólną dbałością o środowisko. Zachęcamy wszystkich - zorganizowane
grupy mieszkańców, dzieci, młodzież, wszel-

kie organizacje społeczne - do włączenia się
w wiosenne porządki.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, tel: 22 782-88-39 i 22 782-88-40,
e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl, w celu
ustalenia terminu oraz obszaru sprzątania.
Urząd zapewni odpowiednią ilość worków i rękawic oraz odbiór zebranych śmieci.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Serock
w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim
Wzorem poprzednich numerów zamieszczamy zdjęcia psów z terenu naszej gminy,
które jako bezdomne zostały zawiezione do
schroniska. W bieżącym roku opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z podpisaną z gminą umową, zapewnia Fundacja
„Przyjaciele Braci Mniejszych”, prowadząca
schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Od początku roku do schroniska w Nowym
Dworze Mazowieckim trafiły 4 psy znalezione na terenie naszej gminy.
Żaden z przekazanych do schroniska
psów, nie miał obroży, ani nie był zaczipowany, nie udało się ustalić ich właścicieli, dlatego
zamieszczamy ich zdjęcia z krótkim opisem
– być może rozpoznają Państwo wśród nich

4

3

swoje zagubione zwierzęta, a może po prostu
będziecie Państwo zainteresowani ich adopcją.
Zdjęcie nr 1 – Suczka Myszka w wieku
ok. 5 lat, została znaleziona w styczniu br.
w okolicach ul. Zaokopowej w Serocku. Suczka jest niezbyt ufna, ale wystarczy chwila aby
dała się pogłaskać.

Zdjęcie nr 4 – Suczka o imieniu Kali
średniej wielkości, jest bardzo ufna i przyjaźnie nastawiona do człowieka, uwielbia się
przytulać. Została znaleziona 10 marca 2016
r w miejscowości Zalesie Borowe, przy drodze wojewódzkiej.

2

Kontakt do schroniska:
Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Leśna (przedłużenie Sportowej)
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon kontaktowy: 506 403 514 lub 795
845 242

Zielony trawnik w Serocku
Kiedy wszystko dziś rozkwita,
każdy człowiek wiosnę wita.
Słońce coraz mocniej świeci,
Radość tryska z naszych dzieci.
Pora roku to przyjemna,
kryje się w niej moc tajemna.
Wszystko do życia się budzi,
lecz jeden problem nurtuje ludzi.
Człowiek bardzo kocha zwierzęta,
lecz przestrzeń domu dla nich zamknięta.
Wyprowadzamy je więc na trawniki,
tu „ozdabiają” klomby, chodniki.
My jako dojrzałe, myślące istoty,
Zbieramy zewsząd zwierzęce „klejnoty”.
Do torebek je chowamy,
do śmietnika przykładnie wyrzucamy.
Sprzątasz po swoim Pupilu, to super!
Już nikt w Serocku nie wdepnie w kupę!

Apeluje
Komendant Straży Miejskiej
Cezary Tudek
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Kania Polska pożegnała zimę
W wietrzne i mroźne, sobotnie popołudnie dnia 19 marca we wsi Kania Polska została
pożegnana zima. Dorośli i dzieci maszerowali
w barwnym orszaku prezentując Marzanny
stworzone w różnych częściach naszej gminy.
Wykorzystując głośne dźwięki trąb, gwizdków
i piszczałek przepędzano uprzykrzoną zimę.
Szacowne Jury, wybrane spośród zgromadzonych gości, dokonało koronacji najpiękniej-

szych Marzann i przyznało tytuły Miss. Po zakończonej uroczystości podpalono i utopiono
Marzannę utytułowaną Miss Powiatu Legionowskiego. Następnie odbył się grill i ognisko
u sołtysa. Można było skosztować regionalnych wiktuałów przygotowanych przez gospodynie z Kani Polskiej. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy
za rok do wspólnej zabawy.

Kontynuacją wiosennego święta będą
Dni Flory, na które zapraszamy mieszkańców Gminy. Barwne przedchrześcijańskie święto będzie się odbywało w dniach
30 kwietnia - 3maja 2016 r. nad Bugiem
w Kani Polskiej.
Do zobaczenia

Wielkanocne spotkanie
w Kole Gospodyń Wiejskich w Skubiance

Sołectwo Kania Polska

17 marca odbyło się Wielkanocne spotkanie w Kole Gospodyń Wiejskich w Skubiance.
Mili gospodarze, pani Małgorzata Bilińska jako przewodnicząca koła i pan Marek Biliński
- jako sołtys wsi wraz z pozostałymi członkiniami koła w Skubiance, zaprosili do tradycyjnego podzielenia się wielkanocnym jajkiem.

W świątecznej atmosferze, spotkali się przedstawiciele serockich władz, Rady Powiatu
Legionowskiego, Rady Miejskiej w Serocku,
księża z kościoła w Woli Kiełpińskiej, a także przedstawiciele MODR–u, sołtysów, panie
z gminnych kół gospodyń wiejskich oraz pozostali zaproszeni goście. Pięknie przystro-

jony stół pełen wielkanocnych smakołyków
przygotowanych własnoręcznie przez Gospodynie, przedświąteczne refleksje o pielęgnowaniu religijnych i staropolskich tradycji oraz
serdeczne życzenia składane przy dzieleniu
się jajkiem towarzyszyły uroczystemu spotkaniu w Skubiance.

Serocka Akademia Seniora
rozwija skrzydła
Żyję zdrowiej i wiem więcej – tak mówią
seniorzy z Serockiej Akademii Seniora. Nasza
Akademia rozpoczęła w lutym drugi semestr
samodzielnej działalności. W nadchodzącym
semestrze mamy więcej propozycji dla naszych seniorów.
Zaplanowaliśmy wykłady z różnych dziedzin nauki oraz wiedzy praktycznej przydatnej dla osób starszych. Wymienić tu należy
chociażby wykłady z historii, profilaktyki
zdrowia i zdrowego stylu życia, ekonomii,
prawa. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi: podróżnikami, pasjonatami. Będziemy zapraszać przedstawicieli samorządu,
żeby pogłębić naszą wiedzę na temat funkcjonowania samorządu i społeczeństwa obywatelskiego.
Seroccy seniorzy chcą nadążać za
dynamicznie zmieniającym się światem
w zakresie nowych technologii informacyjnych, dlatego rozpoczęliśmy w tym
semestrze naukę obsługi komputera oraz
planujemy uruchomić warsztaty w zakresie nauki obsługi innych urządzeń multimedialnych (smartfon, tablet). Zajęcia
komputerowe będą prowadzone na dwóch
poziomach. Nawet jeśli ktoś nigdy nie
korzystał z komputera może nauczyć się
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podstaw – wystarczy, że zdecyduje się na
udział w zajęciach.
Wiemy jak ważne jest dla każdego seniora zachowanie sprawności umysłowej i dobrej
pamięci jak najdłużej. Od nowego semestru
zaczęliśmy ćwiczyć nasze szare komórki na
warsztatach pamięci. Zajęcia obejmują podstawową wiedzę psychologiczną oraz różnorodne ćwiczenia, których celem jest poprawa
zdolności kojarzenia, koncentracji oraz zapamiętywania.
Największą popularnością wśród naszych słuchaczy cieszy się gimnastyka
dla seniorów. Osoby ćwiczące dostrzegają poprawę kondycji fizycznej i ogólnego
stanu zdrowia. W ubiegłym semestrze grupa gimnastyczna ,,pękała w szwach” i nie
mogliśmy przyjąć wszystkich chętnych.
Wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez seniorów od lutego w ramach Serockiej Akademii Seniora uruchomiliśmy jeszcze jedną grupę gimnastyki.
W najbliższym czasie planujemy również
uruchomienie gimnastyki dla seniorów
w Zegrzu.
Kontynuujemy tradycję wyjazdów do
teatrów na ciekawe spektakle. Planujemy
zwiedzanie zabytków (Zamek Królewski, Wi-

lanów), lekcje muzealne, a także spotkania
okolicznościowe i integracyjne seniorów.
Udział w zajęciach jest odpłatny, jednak poziom tej odpłatności jest niższych
od kosztów prowadzenia zajęć, gdyż są
one częściowo dotowane. Utrzymanie
niskiego poziomu odpłatności jak i rozszerzenie oferty edukacyjnej Serockiej
Akademii Seniora było możliwe dzięki
finansowemu wsparciu UMiG w Serocku
uzyskanemu w wyniku wygrania przez
naszą Akademię konkursu na realizację
zadania publicznego w zakresie wspierania aktywności seniorów.
Ważne dla nas jest również organizacyjne i lokalowe wsparcie CKiC w Serocku,
w którego gościnnych progach odbywa się
większość naszych zajęć.
Zapraszamy seniorów aby dołączyli do
nas i skorzystali z naszej oferty.
Bliższe informację można uzyskać pod
nr telefonu 500 004 710 lub pisząc na adres
mailowy: serocka.akademia.seniora@gmail.
com.
Mirosława Sujkowska
Serocka Akademia Seniora
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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SEROCKI

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 52 - SEROCK

Obchody 1000-lecia państwa polskiego
Uchwałami: Rady Państwa z 22 lutego i Sejmu z 25 lutego 1958 r. postanowiono w latach 1960-1966 uroczyście obchodzić 1000-lecia
państwa polskiego. Obchody miały „pomnożyć siły naszego narodu dla budowy socjalizmu i umocnić PRL”. Planowano budowę 1000
szkół, sadzenie miliona drzew, zakładanie parków, wydanie publikacji naukowych i popularyzatorskich. Ważnym elementem miało
być połączenie tych obchodów z uroczystościami jubileuszowymi poszczególnych miast, „stanowiąc ważny czynnik pogłębiania
patriotyzmu”. Nie przewidywano żadnych wspólnych uroczystości z Kościołem. Władze komunistycznej Polski w 1966 r. nie wyraziły
zgody na przyjazd, na uroczystości w Gnieźnie i Poznaniu papieża Pawła VI, a I sekretarz PZPR Władysław Gomułka skrytykował
prymasa Wyszyńskiego i kościelną koncepcję obchodów chrztu Polski. Władze „aresztowały” również kopię obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej, która odwiedzała polskie parafie w ramach obchodu 1000-lecia chrztu Polski.

12

Dokument księcia Janusza z 1425 r. nadanie praw miejskich

W połowie 1958 r. do obchodów włączył się Serock, powołując komitet obchodów 900-lecia miasta Serocka. Później stał
się on Komitetem 1000-lecia Serocka, co wynikało z faktu starszej metryki miasta, opartej na wynikach badań archeologicznych na grodzisku. Uchwałą Prezydium MRN z 19 lipca 1958 r.
upoważniono radnych: Helenę Zakrzewską nauczycielkę szkoły
podstawowej, Stanisława Sowę przewodniczącego Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej (dalej MRN) i Stanisława Jakubczaka
kierownika szkoły, by zwrócili się do premiera i przewodniczących prezydiów - Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie
i Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Maz. o objęcie honorowego patronatu nad uroczystościami. Delegacja
Komitetu Obchodów 900-lecia istnienia miasta Serocka w dniu
12.08.1958 r. udała się do premiera Józefa Cyrankiewicza prosząc go przyjęcie honorowego patronatu
Na początku 1959 r. do komitetu honorowego zaproszono też profesora Aleksandra Gieysztora, honorowego
obywatela miasta Szymona Syrkusa i jego żonę Helenę,
przew. WRN Antoniego Mierzwińskiego, przew. PPRN
w Nowym Dworze Maz. Władysława Nawarę, a w rok póź-

Budynek prezydium Miejskiej Rady Narodowej

Kamień na 1000-lecie
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Bloki Osiedla 1000-lecia
niej profesora Zdzisława Rajewskiego, dyrektora Muzeum
Archeologicznego w Warszawie, Janusza Gronostajskiego
przew. Wojewódzkiej. Komisji Planowania Gospodarczego,
Janusza Łopuskiego, zastępcę przew. WRN.
W lutym 1960 r. poproszono o przyjęcie honorowego
patronatu przez I sekretarza PZPR Władysława Gomułkę. Mówiąc obchodach 1000-lecia państwa polskiego i 900-lecia Serocka, dodano „bylibyśmy bardzo szczęśliwi gościć w naszym
bardzo starożytnym miasteczku Dostojnego Gościa”.
W ramach obchodów przyjęto realizować projekt budowy Szkoły Mechanizacji Rolnictwa oraz przy szkole podstawowej, sali gimnastycznej. W piśmie do kuratora oświaty
Ignacego Klimaszewskiego mówiono już bardziej konkretnie
o zorganizowaniu szkoły 11 klasowej, rozbudowie SP (nadbudowa 3 sal lekcyjnych i budowa sali gimnastycznej).
Jednym z pierwszych działań było zainicjowanie prac
archeologicznych na grodzisku i dużej części ich finasowanie
przez MRN. Badania powierzchniowe przeprowadził prof.
Zdzisław Rajewski, a dalej prowadziła je w latach 1963 1966 Barbara Zawadzka-Antosik. „Prostszym” elementem
uczczenia miał być pamiątkowy głaz znaleziony w kopalni
żwiru w Dębinkach. W sprawie jego przewiezienia zwrócono
się do saperów, ale 1.09.1959 jednostka wojskowa nr 2189
w Kazuniu zawiadomiła, że nie jest w stanie udzielić pomocy
w przewiezieniu wielkiego głazu pod tablice pamiątkową, ze
względu na duże obciążenie pracą. Głaz stanął ostatecznie
przy szkole rok później, w pobliżu ogródka jordanowskiego.

W grudniu 1960 r. Helena Zakrzewska i Halina Jaworska, sekretarz MRN prosiły Gieysztora o pomoc w ustaleniu
herbu miasta i pytały się, czy Serock może obchodzić nie
900 lecie a 1000 lecie. W marcu 1961 r. Gieysztor, odpowiadając na pytanie dotyczące herbu, potwierdził wersję opu-

Nauczyciele szkoły w Serocku 1970 r.,
druga z lewej Helena Zakrzewska

blikowaną przez prof. Mariana Gumowskiego w "W herbach
miast polskich". Zwrócił też uwagę na etymologię nazwy
miasta odsyłając do najnowszej publikacji Karola Zierhoffera. Przesłał także dwie fotografie dokumentu księcia Janusza I z 1425 r., potwierdzającego nadanie praw miejskich.
Prawo niemieckie chełmińskie, regulujące ustrój
miasta, z władzą samorządową oraz związane z regularnym rozplanowaniem, Serock otrzymał przed
1417 r. - w przyszłym roku planujemy obchody rocznicy 600-lecia nadania tego aktu naszemu miastu.
Komitet obchodów i Miejska Rada Narodowa działając
wspólnie przy organizacji imprez i zabezpieczaniu zabytków,
3.11.1961 sekretarz MRN Halina Jaworska zwróciła się do Prezydium PRN w Nowym Dworze Mazowieckim o umieszczenie
4 tablic ochronnych na zabytkowych walach napoleońskich.
Komisja Kultury i Oświaty w 1962 r. zgłosiła wniosek,
by szkole podstawowej nadać imię Włodzimierza. Wolskiego, który miał się urodzić w Serocku w 1824 r. (naprawdę
w Pułtusku), nadać także jego imię ulicy, a nowemu osiedlu nazwę 1000- lecia. Sfinalizowano to na uroczystej sesji
Miejskiej Rady Narodowej w 1963 r, której przewodniczył
Eugeniusz Grzybowski. Było na niej obecnych 150 osób.
Referat archeologiczny wygłosił prof. Zdzisław Rajewski. Referat historyczny przedstawił natomiast dyrektor
powiatowego archiwum w Modlinie mgr Karol Mysłowski.
Rada podjęła m.in. uchwały: o zmianie nazwy ulicy Szkolnej na Włodzimierza Wolskiego oraz nadaniu osiedlu przy
ul. Pułtuskiej nazwy Osiedle 1000-lecia, gdzie później swoje
ulice otrzymali: Bolesław Chrobry, Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki.
Ważnym elementem wydarzeń milenijnych było
powstanie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Serocka, które
zawiązało się na posiedzeniu Komisji Kultury i Oświaty
27.11.1964. Jego główną inicjatorką była wspomniana już
Helena Zakrzewska, która była przewodniczącą Komitetu
Miejskiego Frontu Jedności Narodu. Pierwszym prezesem
został Stanisław Jakubczak, kierownik szkoły i równocześnie przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty.
Skarbnikiem została Anna Niegowska pielęgniarka;
sekretarzem Jerzy Osiecki nauczyciel, a członkami Zarządu:
Zdzisław Zadrożny prezes Gminnej Spółdzielni, Helena Zakrzewska nauczycielka, Władysław Stefańczyk były naczelnik poczty i Leokadia Kapuścińska lekarz stomatolog.
Sławomir Jakubczak

Zespół szkół noszących imię Włodzimierza Wolskiego,
przy ul.Wolskiego
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

13

Niezwykła podróż – 1000 lat w jeden dzień
Zajęcia odbyły się w Centrum Edukacyjnym
Muzeum. Następnie w towarzystwie pani
przewodnik zwiedziliśmy wystawę „1000 lat
historii Żydów polskich”. W czasie tej niezwykłej wyprawy opowiadanej przez filmy,
dźwięki, obrazy i zdjęcia uczniowie znaleźli
odpowiedzi na wiele pytań. W jaki sposób

Uczniowie klasy II c Gimnazjum im. Romualda Traugutta wyruszyli w podróż
w czasie. Możliwe to było dzięki projektowi
„Muzeum na kółkach”, realizowanemu przez
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin we
współpracy z Miastem i Gminą Serock, Fundacją Idea Rozwoju i Fundacją NOVA.
Nasze spotkanie z pasjonującą historią,
która zaczęła się w średniowieczu i trwa do
dziś, odbyło się 9 marca w Muzeum Historii
Żydów Polskich w Warszawie. Dla młodzieży zostały zorganizowane warsztaty antydyskryminacyjne, których głównym celem było
przeciwdziałanie postawom dyskryminującym oraz noszącym znamiona dyskryminacji
ze względu na płeć, religię, rasę, poglądy itd.

kraj stał się domem największej społeczności
żydowskiej na świecie, jak przestał nim być
wskutek Zagłady i komunistycznych represji
i jak odradza się tu życie żydowskie. Dzięki
możliwości obejrzenia historycznych dokumentów, przedmiotów, udziału w niektórych
zdarzeniach i czynnościach sprzed lat, młodzież zrozumiała, dlaczego historia polskich
Żydów jest integralną częścią historii Polski,
a historia Żydów nie jest kompletna bez polskiego rozdziału.
Dziękujemy za bezpłatny wyjazd i wizytę w Muzeum, która pozostanie uczniom na
długo w pamięci i zachęci ich do zgłębiania
historii polsko- żydowskiej, i historii w ogóle.
Ilona Firmanty, wychowawca kl. II c

Kancelaria Ogólna w serockim ratuszu
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, na parterze budynku ratusza (pokój
nr 1), utworzono Kancelarię Ogólną. Należy w niej składać podania, wnioski i pisma,
które dotychczas trzeba było zanosić do
sekretariatu mieszczącego się na I piętrze
budynku.
Kancelaria ogólna czynna jest w godzinach pracy urzędu tj.:
• poniedziałek
w godz 8:00 -18:00
• wtorek –piątek
w godz.8:00 – 16:00
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„Muzeum na kółkach”
W dniach 21-23 kwietnia 2016 r. będziemy gościć w Serocku wystawę edukacyjną
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN –
pn. „Muzeum na kółkach”. W pawilonie, który stanie na serockim rynku, zaprezentowana
zostanie ekspozycja przybliżająca historię
tysiąca lat dziejów społeczności żydowskiej
w Polsce oraz w Serocku. Centralnym punktem wystawy będzie interaktywna mapa miasta, na której zostaną opisane ważne miejsca
związane z lokalną historią żydowską. Ekspozycja „Muzeum na kółkach” jest element projektu realizowanego przez Muzeum POLIN
we współpracy z Miastem i Gminą Serock,
Fundacją Idea Rozwoju i Fundacją NOVA.
W ciągu trzydniowego pobytu „Muzeum na kółkach”, będzie można obejrzeć
również wystawę w ratuszu pt. „Wielokulturowa społeczność Serocka na starych fotografiach” i „Z narażeniem życia – Polacy ratujący
Żydów podczas zagłady”.
W czwartek - 21.04.2016 r. - w ratuszu
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku odbędzie
się promocja publikacji „Sefer Serock”, a tuż

się wieczór żydowski „Hava Nagila” (spektakl
zamknięty). Podczas happeningu będziemy
chcieli zaprosić wszystkich obecnych do wspólnego tańca poprowadzonego przez artystów
ze Stowarzyszenia Miłośników Skubianki. Aktorzy Stowarzyszenia przy akompaniamencie
muzycznym zaproszą wszystkich obecnych na
serockim rynku do wspólnego tańca wzorowanego na popularnym żydowskim tańcu ludowym. Wieczorem ponownie grupa artystyczna
stowarzyszenia SMS opowie nam o dziedzictwie kulturowym narodu żydowskiego i jego
historii. Podczas wieczoru żydowskiego „Hava
Nagila” poznamy kulturę i tradycje judaistyczne. Aktorzy wprowadzą nas w żydowski świat
obrzędów dorocznych i rodzinnych. Na scenie
obok tańców i muzyki zaprezentują się artyści
z pieśniami oraz szmoncesami. Podczas spotkania grupa teatralna wystawi spektakl prezentujący żydowski ceremoniał zaślubin, którego
zwieńczeniem będzie uczta weselna z tradycyjnymi przysmakami kuchni koszernej – cymesem, czulentem, kuglem, uszami Hamana,
macą, kawiorem żydowskim.

po niej wycieczka po „żydowskim Serocku”
pn. „Mój sztetl” z regionalistą dr. Sławomirem
Jakubczakiem i Aleksandrą Jakubczak. Podczas tego spotkania uczestnicy dowiedzą się
o społeczności, która do połowy XX wieku
współtworzyła życie gospodarcze i społeczno-kulturalne Serocka. Wędrówce po miejscach pamięci i obiektach związanych z obecnością Żydów towarzyszyć będzie opowieść
o sklepikarzach, rzemieślnikach i mieszkańcach; o dwóch synagogach, amatorskim teatrze i orkiestrze żydowskiej w Serocku; artystach – braciach Grosbardach i wielu innych
osobach i miejscach ważnych dla dziedzictwa
kulturowego Serocka. Spacer rozpocznie się
od Rynku i tablicy upamiętniającej miedzy
innymi pomordowaną w czasie II wojny św.
ludność Serocka – również żydowską, a zakończy się pod pomnikiem na terenie dawnego kirkutu.
W piątek - 22.04.2016 r. - na rynku w Serocku zorganizowany zostanie happening
(ogólnodostępny) pn. „Taniec łączy pokolenia”, a w Sali Widowiskowej CKiC odbędzie

Centrum Kultury
i Czytelnictwa
w Serocku

„Muzeum na kółkach” w Serocku
21-23 kwietnia 2016 r.

SEROCK
21–23.04

21.04.2016 r.
8.00 – 16.00 Wystawa „Wielokulturowa społeczność Serocka na starych
fotografiach” i „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas
zagłady” (ratusz w Serocku)
12.00 – 18.00 Wystawa „Muzeum na kółkach” (pawilon na rynku w Serocku)
22.04.2016 r.
8.00 – 16.00 Wystawa „Muzeum na kółkach” (pawilon na rynku w Serocku)
8.00 – 16.00 Wystawa „Wielokulturowa społeczność Serocka na starych
fotografiach” i „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas
zagłady” (ratusz w Serocku)
16.00 – 17.00 Promocja publikacji „Sefer Serock” (ratusz w Serocku)
17.00 – 19.00 Mój sztetl, czyli opowieść o społeczności żydowskiej w Serocku
(rynek w Serocku, przemarsz pod pomnik upamiętniający serocką
społeczność żydowską)

OT WOCK
17–19.04

GRODZISK
M A ZOWIECKI
09–11.04

GÓRA
K ALWARIA
13–15.04

23.04.2016 r.
8.00 – 16.00 Wystawa „Muzeum na kółkach” (pawilon na rynku w Serocku)
8.00 – 16.00 Wystawa „Wielokulturowa społeczność Serocka na starych
fotografiach” i „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas
zagłady” (ratusz w Serocku)
9.00 – 10.00 Happening Taniec łączy pokolenia (rynek w Serocku)
18.00 – 20.00 Wieczór żydowski „Hava Nagila” - spektakl zamknięty
(Sala Widowiskowa CKiC w Serocku)*
Wszystkie organizowane w ramach projektu działania są bezpłatne i ogólnodostępne.
* Wstęp na spektakl na podstawie zaproszeń otrzymanych od Koordynatorów Lokalnych Działań w projekcie.

WWW.POLIN.PL
/MUZEUMNAKOLKACH

Fotografia pochodzi ze zbiorów
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Wsparcie udzielone z funduszy
norweskich i EOG przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię.
www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

15

brawach przyszedł czas na wspólne śpiewanie. Było to możliwe dzięki chórowi Gaudete,
który przygotował dla wszystkich teksty piosenek i przy akompaniamencie akordeonistki
przewodził śpiewom.
Obiad i wspaniałe ciasta przygotowały
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz
inne osoby współpracujące z Mazowieckim

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego - była to
wręcz niezapomniana uczta.
Niespodzianką dla wszystkich Pań była
mini loteria, w której każda z Kobiet wylosowała karteczkę i otrzymała drobny upominek.
Loteria została przeprowadzona dzięki sponsorom:
Panu Józefowi Zarembie, Panu Sławomi-

rowi Wroniakowi, Pani Agnieszce Oktaba, Hotelowi Warszawianka, Hotelowi Narvil, Pani
Emilii Kwiatkowskiej, firmie Play oraz Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego.
Wspólnie spędzony czas pozostawił
w nas miłe wspomnienia.
Tekst: Teresa Krzyczkowska
Zdjęcia: powiat-legionowski.pl

Eliminacje Gminne 39. Konkursu Recytatorskiego
WARSZAWSKA SYRENKA
W dniu 01.03.2016 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyły się Eliminacje Gminne 39. Konkursu Recytatorskiego
WARSZAWSKA SYRENKA.
Do etapu gminnego zgłoszono 25 osób
z placówek oświatowo-wychowawczych Miasta i Gminy Serock.

Centrum Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej w Legionowie od dwóch lat pomaga niepracującym
mieszkańcomz z terenu powiatu legionowskiego. Mamy w naszych szeregach uczestników ze wszystkich gmin powiatu: Legionowa,
Jabłonny, Wieliszewa, Serocka i Nieporętu.
Wiemy już, że nasza praca przynosi wymierne korzyści, wciąż mamy jeszcze jednak wiele
do zrobienia. Dlatego chcemy dotrzeć do jak
największej liczy osób, które mogłyby dzięki
naszemu wsparciu, znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Chcemy też nawiązać kontakty z przedsiębiorcami, którzy mogą wesprzeć
ekonomię społeczną lub szukają pracowników.
CIS jest dobrą alternatywą dla osób,
chcących zawalczyć z trudnościami życiowymi, które przeszkadzają im w podjęciu zatrudnienia. Zapraszamy więc do nas osoby,
które mają nieaktualne kwalifikacje zawodowe, nie mają pracy w wyuczonym zawo-

dzie, chcą wrócić na rynek pracy po dłuższej
przerwie w zatrudnieniu. W CIS-e prowadzimy warsztaty: remontowo-gospodarczy,
opiekuńczy oraz gastronomiczny. Można tu
nauczyć się zawodu lub zdobyć doświadczenie w pracy.
Ponadto oferujemy: praktykę zawodową,
doradztwo zawodowe, konsultacje z psychologiem, pomoc pracownika socjalnego,
porady prawne. Prowadzimy też reintegrację społeczną, w czasie której rozmawiamy
o problemach, zagrożeniach i możliwościach
ich rozwiązania.
Określamy słabe i mocne strony naszych uczestników i staramy się, aby mogli
podjąć pracę jak najlepiej dobraną do ich
możliwości.
Zachęcamy do kontaktu pod numerem
telefonu 22 732 15 58.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. osób
niepełnosprawnych, Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego oraz gospodarz
lokalu Pan Marian Malinowski Komendant
Gminny Straży Pożarnych w Serocku. Wszyscy

Panowie złożyli obecnym Paniom najserdeczniejsze życzenia i wręczyli im żółte tulipany.
Następnie swój krótki repertuar przedstawiły dziewczęta z gimnazjum w Serocku pod
opieką Pani Anety Nasalskiej. Po gromkich
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recytacji otrzymały cenne merytoryczne
uwagi i wskazówki od jurorów, aby w przyszłości móc jeszcze lepiej przygotować swoich
podopiecznych. Jury dostrzegło duży postęp
w recytacji klas gimnazjalnych w stosunku do
roku ubiegłego.
Eliminacje powiatowe konkursu Warszawska Syrenka odbyły się 15 marca 2016 roku,
w sali widowiskowej ratusza w Legionowie.
Organizatorem eliminacji powiatowych
był Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.
Jury w składzie: Anna Durka-Kupisiak,
Małgorzata Andrzejewska, Elżbieta Kotowska, Jacek Banaszek postanowiło nagrodzić
i skierować do etapu finałowego (w kategorii
klasy I – III) Małgorzatę Ulatowską.
Przesłuchania finałowe odbędą się
w dniach 16 i 17 kwietnia 2016 r. w Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
CKiC w Serocku

Zapraszamy
na bieg z książką
Jury w składzie: Tomasz Gęsikowski –
przewodniczący – aktor, reżyser teatralny, absolwent warszawskiej PWST; Magdalena Nieć
– aktorka, absolwentka krakowskiej PWST;
Sławomir Głazek – aktor, absolwent warszawskiej PWST,
po przesłuchaniu wszystkich uczestników, wyłoniło laureatów w poszczególnych
kategoriach wiekowych. Zwycięzcy reprezentowali gminę w eliminacjach powiatowych,
15 marca 2016 r.
Tytuły Laureatów zdobyli:
W kat. szkoła podstawowa kl. I-III
Izabela Wołos, klasa II, Zespół Szkół
w Zegrzu; Małgorzata Ulatowska, klasa III,
Szkoła Podstawowa w Serocku
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W kat. gimnazjum I-III
Zofia Łukasik, klasa III Gimnazjum w Se-

W czasie Sesji Rady Powiatu Legionowskiego, 18 marca br. w Serocku, autorami wielkanocnego poczęstunku były osoby z warsztatu
gastronomicznego CIS w Legionowie.

Dzień Kobiet w Woli Kiełpińskiej
Już po raz czwarty, 06.03.2016r., w sali przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej
odbyła się impreza, której głównymi bohaterkami były Kobiety. Dzień Kobiet swoją obecnością
zaszczycił Pan Artur Pozorek - Pełnomocnik

W kat. szkoła podstawowa kl. IV-VI
Emilia Jarosińska, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Serocku; Agata Karpińska, kl. VI,
Zespół Szkół w Zegrzu

rocku; Patrycja Gardias, klasa III, Gimnazjum w Zegrzu
Ponadto jury postanowiło wyróżnić jeszcze trzy osoby, które zgodnie z regulaminem
nie mogą przejść do dalszego etapu, ale zostały docenione przez jury.
Wyróżnienia:
Wiktor Jasiński, klasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie; Gracjana Stolarska, klasa
II, Gimnazjum w Zegrzu; Wiktoria Dudkowska, klasa II Gimnazjum w Zegrzu
Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej
atmosferze, każdy uczestnik otrzymał dyplom
oraz gratulacje. Laureaci otrzymali nagrody
książkowe i dyplomy, osoby wyróżnione karty podarunkowe do księgarni. Natomiast
osoby przygotowujące dzieci i młodzież do

Serock
FIT & SPORTY

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zaprasza na BIEG Z KSIAŻKĄ (bieg rekreacyjny miłośników książek na dystansie 500
metrów) 17 kwietnia, godz. 12.35. w ramach
IV Biegu Wojciechowego.
- Uczestnicy zabierają jedną z ważniejszych dla siebie książek;
- Liczy się kreatywność, może być to ciekawy ubiór;
- Uczestnicy pokonują dystans 500 metrów biegnąc z książką;
- Tuż po wbiegnięciu na metę uczestnicy
recytują ulubiony fragment tekstu z książki;
Dla uczestników „Biegu z książką” przewidziane są nagrody specjalne za pomysłowość.
Informacje o zgłoszeniach w regulaminie
na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku: www.osir.serock.pl
CKiC w Serocku
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Konkurs Plastyczny „Motyw Wielkanocny”
W dniu 18.03.2016 r. rozstrzygnięto
Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Wielkanocny”.
Na konkurs nadesłano 53 prace z placówek wychowawczo-oświatowych z terenu
Miasta i Gminy Serock.
Jury w składzie: 1. Magdalena Jasny –
przewodnicząca – artystka , twórca ilustracji
do książek i czasopism dla dzieci oraz programów dziecięcych w TVP; 2. Bogusława
Żaczkiewicz – artystka, twórca ludowy, specjalizuje się w ceramice i witrażu 3. Monika Parzonko –instruktor Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku,
po dokładnym obejrzeniu prac i biorąc
pod uwagę regulamin konkursu, postanowiło
przyznać nagrody następującym wykonawcom prac w kategorii:
przedszkole
1. ZOSIA GAŁĄZKA, lat 3, Samorządowe Przedszkole w Serocku; 2. ZOSIA SIKORSKA, lat 5, Samorządowe Przedszkole w
Serocku; 3. JULIA SUPLICKA, lat 5, Samorządowe Przedszkole w Serocku
wyróżnienie JAŚ KACZYŃSKI, lat 3,
Przedszkole w Woli Kiełpińskiej
szkoła podstawowa, kl. I – III
1. JAN WINNICKI, lat 9, Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej; 2. OLIWIA
MAKOWSKA, 7 lat, Szkoła Podstawowa w

W dniu 6 marca z inicjatywy Burmistrza
Miasta i Gminy Serock - Sylwestra Sokolnickiego oraz Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – Tomasza Gęsikowskiego odbył się Koncert z okazji Dnia Kobiet.

Serocku; 3. DOMINIK SZCZEPAŃSKI, 7 lat,
Szkoła Podstawowa w Serocku
wyróżnienie 1. ANNA KRAJEWSKA, kl.
III, Szkoła Podstawowa w Jadwisinie; 2. ZUZANNA STOLARSKA, lat 8, Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej
szkoła podstawowa, kl. IV – VI
1. LENA MAJDANIK, lat 12, Szkoła
Podstawowa w Zegrzu; 2. JULIA MACIEJAK, lat 10, szkoła podstawowa w Zegrzu;
3. ADRIAN LIPKA, kl. V, Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

wyróżnienie 1. KATARZYNA CABAJ,
lat 10, Szkoła Podstawowa w Zegrzu; 2. JAKUB CIELENKIEWICZ, kl. V, Szkoła Podstawowa w Serocku
gimnazjum, szkoła średnia
1. ZUZANNA MURAWSKA, lat 14,
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku;
2. ZUZANNA ZYSK, kl. I, Gimnazjum w Serocku; 3. nie przyznano
wyróżnienie 1. KLAUDIA WALCZAK,
kl. I, Gimnazjum w Serocku
CKiC w Serocku

"Audiencja III, czyli raj Eskimosów" na serockiej scenie
W niedzielne popołudnie 13 marca na
teatralnej scenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku mieliśmy przyjemność gościć wyjątkową dwójkę aktorów, znanych na
co dzień z popularnych seriali telewizyjnych.
Renata Pałys, kojarzona przez telewidzów
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Koncert z okazji Dnia Kobiet
z uśmiechem i dla uśmiechu

przede wszystkim z rolą Heleny Paździoch
w serialu “Świat według Kiepskich” w towarzystwie Macieja Tomaszewskiego - aktora
wrocławskiego Teatru Współczesnego, który
zdobył popularność i sympatię widzów jako
Marek Żukowski, z serialu “Pierwsza miłość”.
Aktorzy zaprezentowali się serockiej publiczności w zupełnie nieznanych do tej pory
rolach. Wyreżyserowany przez Wojciecha
Ziemieńskiego spektakl „Audiencja III czyli
raj Eskimosów” stanowił zbiór dowcipnych
scen, w których kontakt między mężczyzną,
a kobietą rozgrywa się na różnych płaszczyznach. Każda scena stanowiła odrębny temat,
ale wszystkie były pełne humoru, prawd życiowych i filozofii, a wszystko to okraszone
zostało błyskotliwymi dialogami oraz niebywałym talentem aktorskim.
Był to przedostatni przed wakacyjną
przerwą spektakl z cyklu Wieczór w Teatrze,
a już dziś zapraszamy na kolejny, który odbędzie się 17 kwietnia w ramach Dnia z Polskim

Panie licznie odpowiedziały na zaproszenie, a zainteresowanie koncertem przeszło
nasze najśmielsze oczekiwania.
Na scenie, specjalnie dla nich, wystąpiło
Siedmiu Wspaniałych artystów, którzy w brawurowy sposób wykonali piosenki dla Pań
i o Paniach. Z uśmiechem i dla uśmiechu naszych Pań rozbrzmiały znane i lubiane prze-

boje estrady. Płeć piękną zachwycili czołowi
aktorzy i wokaliści teatrów muzycznych i musicalowych w Polsce. Było to niezwykłe show
wykonane przez m.in. Bartłomieja Kuźniarza, Jakuba Oczkowskiego, Mariusza Pawła
Jaśko, Władysława Grzywnę, Piotra Bajtlika,
Wojciecha Dmochowskiego.
Usłyszeliśmy utwory takie jak „W taki
piękny wieczór, „Kobiety które nas Kochały”,
„Nie płacz kiedy odjadę”, „Granada” „Come
prima”, „Volare” i wiele innych.
Całość mistrzowsko poprowadził znany
i lubiany artysta kabaretowy Grzegorz Poloczek. Przez wiele lat nierozerwalnie kojarzony z kabaretem Rak, od niedawna rozpoczął
nowy rozdział w swym artystycznym życiu.
Sposób w jaki Pan Grzegorz nawiązywał
kontakt z widownią był imponujący. Robił
to nie tylko z ogromnym poczuciem humoru, ale też przy tym w dobrym smaku, jak na
wytrawnego artystę kabaretowego przystało.
Po części artystycznej, na scenie pojawili
się Burmistrz Sylwester Sokolnicki i Dyrektor
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,
którzy wraz z występującymi tego dnia artystami złożyli obecnym na sali Paniom życze-

nia obdarowując każdą tulipanem. Na scenie
raz jeszcze pojawił się Wojciech Dmochowski
wykonując dwa sztandarowe utwory, których
tego dnia nie mogło zabraknąć: „Jesteś szalona” oraz „Ona tańczy dla mnie” - porwał nimi
wszystkie panie z miejsc za co został nagrodzony gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Uśmiechy na twarzach Pań i szampańskie
nastroje nie pozostawiają wątpliwości, że tego
wieczoru płeć piękna zgromadzona na widowni sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku bawiła się doskonale.
CKiC w Serocku

Godzina z książką o wielkim kompozytorze

Teatrem Tańca z Poznania, zobaczymy m.in.
spektakl "Efekt Halo" ze wspaniałymi efektami wizualnymi. Więcej informacji o spektaklu już wkrótce na naszej stronie.
CKiC w Serocku

W sobotni wieczór 5 marca 2016 roku
w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku z gronem miłośników ciekawej książki
spotkała się Barbara Gruszka-Zych, autorka
biografii pt. „Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara”.
Barbara Gruszka-Zych jest poetką, dziennikarką w tygodniku „Gość Niedzielny”
i reporterką. O jej twórczości poetyckiej tak
pisał Czesław Miłosz: „Bardzo śmiała poezja
kobieca, przyznająca się do swej kobiecości,
czyli chłonięcia świata przede wszystkim
zmysłami.” Z podobnej perspektywy powstała
książka o życiu jednego z największych polskich kompozytorów – szczera, mądra, pełna
miłości i zrozumienia.

Podczas sobotniego spotkania autorka z lekkością i doskonałą rytmiką narracji
przenosiła słuchaczy w najróżniejsze okresy życia wybitnego muzyka, mieszając je ze

wspomnieniami własnych z nim rozmów, gdy
wielokrotnie odwiedzała dom Kilara, także
za życia jego żony. Kilkakrotnie podkreślała,
że nie tylko przeprowadziła z kompozytorem
wiele wywiadów, ale też udało się jej zdobyć
zaufanie tego zdystansowanego wobec świata
człowieka.
Niech zachętą do lektury książki „Takie
piękne życie” będą te słowa reżysera Krzysztofa Zanussiego: „Kilar widziany z nieoczekiwanej perspektywy. Prywatny, bliski a jednocześnie opisywany przez pryzmat swojej
duchowości. To wielka przysługa dla pamięci
o Wojtku. Nikt niczego podobnego nie mógłby napisać”.
CKiC w Serocku
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Zawodowi zawodowcy w PZSP w Serocku

2 marca 2016 r. w Powiatowym Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku świętowano Dzień Zawodowca.
Organizatorem tej imprezy była młodzież Technikum Logistycznego, Technikum
Eksploatacji Portów i Terminali, Technikum
Hotelarskiego, Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych: Moniki
Domagała, Justyny Wszołek, Anny Tytkowskiej, Magdaleny Lusa, Katarzyny Jóźwik –
Kaliszewskiej, Grażyny Zaremba, Jarosława
Czyżewskiego, Wojciecha Matysiaka. Koordynatorem przedsięwzięcia była Monika
Domagała – nauczyciel przedmiotów logistycznych i zawodowych w Technikum Eksploatacji Portów i Terminali.

dziwiłła w Zegrzu, Publiczne Gimnazjum
im Bogdana Jańskiego w Winnicy, Gminne
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie,
Gimnazjum przy zespole szkół w Nowym
Dworze – Twierdza Modlin.
Uroczystość otworzyła Dyrektor PZSP w
Serocku Maria Beata Leszczyńska, powitała
zaproszonych gości, wśród których znaleźli
się: członek zarządu Powiatu Legionowskiego Michał Kobrzyński, kierownik referatu
edukacji Powiatu Legionowskiego Tomasz
Lisowski, radny Powiatu Legionowskiego
i przewodniczący komisji oświaty, kultury
i sportu Sebastian Sikora, skarbnik Powiatu Legionowskiego Dorota Łyszkowska, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Serock
Józef Zając, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół

Rozpoczął się on pokazem stewardes,
następnie uczniowie przedstawili dowcipne
scenki ukazujące specyfikę pracy w hotelu,
kuchni, w porcie lotniczym oraz w logistyce
wojskowej. Aktorzy odegrali swoje role na najwyższym poziomie. Każda scenka nagrodzona
była wielkimi brawami. Program uroczystości
uświetnił także pokaz taneczny uczniów z klasy II technikum logistycznego oraz występy
wokalne grupy szkolnej „Aplauz”.
Na zakończenie uczniowie Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz
Technikum Hotelarskiego przygotowali pokaz
barmański, a także przekąski dla gości; uczniowie Technikum Logistycznego i Technikum
Eksploatacji Portów i Terminali przygotowali
pokaz kontroli pasażera oraz zabezpieczania ła-

Gościliśmy bardzo liczną grupę (ok.
400 osób) gimnazjalistów z wychowawcami. Doskonale bawili się u nas uczniowie:
Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
w Legionowie, Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie, Gimnazjum Specjalnego w Powiatowym Zespole
Szkół i Placówek w Legionowie, Gimnazjum
w Zespole Szkół w Łajskach, Gimnazjum im.
Romualda Traugutta w Serocku, Gimnazjum
w Zespole Szkół Publicznych Somiance, Gimnazjum im. Witolda Zglenickiego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.
Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Ra-

i Przedszkoli w Serocku Alicja Melion, radna
Powiatu Legionowskiego Janina Osińska oraz
kadra zarządzająca terminala pasażerskiego
Portu Lotniczego w Modlinie - Aleksander
Ilnicki, Łukasz Rutkowski i Katarzyna Leszczyńska.
Po oficjalnym przywitaniu konferansjerzy
imprezy Katarzyna Kalinowska i Albert Wójcik przedstawili prezentację multimedialną
oraz zaprezentowali film promujący szkołę.
Aby przekonać gimnazjalistów do wyboru kierunków kształcenia w naszej placówce
uczniowie przygotowali bardzo bogaty program artystyczny.

dunków. Po uroczystości młodzież oprowadzała gimnazjalistów po naszej szkole, prezentując
klasy przedmiotowe oraz ich wyposażenie.
Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywa
ułatwi wielu uczniom dokonanie właściwego
wyboru dalszej ścieżki kształcenia, a nasza
szkoła – Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – to z pewnością bardzo dobry wybór dla przyszłych uczniów.
Opracowała: Monika Domagała
nauczyciel przedmiotów logistycznych
i zawodowych w Technikum
Eksploatacji Portów i Terminali.
Zdjęcia: Julia Żołek
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Szkoła w Jadwisinie wykorzystuje narzędzia TOC
w edukacji uczniów
Szkoła w Jadwisinie, współpracując od
2014 r. z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy projekcie „Włącz myślenie”, wdraża
do edukacji uczniów narzędzia TOC, które
wiele państw stosuje z wielkim sukcesem.
TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory
of Constraints, tłumacz. Teoria ograniczeń),
to program, który pozwala na identyfikację
i zarządzanie ograniczeniami występującymi
w otaczającym nas świecie, przy czym ograniczenie rozumiane jest tu jako czynnik spowalniający nasze osiągnięcia, czy realizację

wyznaczonego celu. Wykorzystując narzędzia
TOC mamy możliwość zidentyfikowania tych
ograniczeń, a następnie ich wyeliminowania,
co wpływa na poprawę całego systemu.
Narzędzia TOC pokazują uczniom, jak
planować pracę, jak podejmować samodziel-

ne decyzje, prognozować ich konsekwencje,
prowadzić poprawną komunikację na gruncie
klasy, jak analizować i rozwiązywać konflikty.
Praktyka pedagogiczna i badania naukowe
wykazuje wysoką skuteczność narzędzi TOC
w pracy z dziećmi, przygotowują one do życia
praktycznie, a nie tylko teoretycznie.
Dnia 15 marca w Szkole Podstawowej
w Jadwisinie w klasie I i III odbyły się zajęcia
otwarte z udziałem koordynatorów komponentu z MSCDN w Warszawie.
Edyta Węgłowska
Aniela Kowalska

Gry i zabawy ruchowe Rambit 2016 za nami
W sobotę 5 marca na hali sportowej przy
Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku odbyły się gry i zabawy
ruchowe dla dzieci z klas 0 - III i ich rodziców pod nazwą Rambit. Było to już drugie
przedsięwzięcie tego typu, pierwsze odbyło się w roku 2015. Impreza cieszy się coraz
większym zainteresowaniem dzieci i rodziców, w tym roku wystartowało w niej około 80 osób. Sportowa zabawę rozpoczął od
przedstawienia uczestników, sędziów i zasad
zabawy inicjator i pomysłodawca Mariusz
Rosiński, a oficjalnego otwarcia dokonała
pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku

Krystyna Affek. Dzieci i ich rodzice rywalizowali w różnych grach i zabawach w formie
wyścigów oraz w konkurencjach indywidualnych. Konkurencje były punktowane oddzielnie dla dzieci jak i dla rodziców, ale nie to
było najważniejsze, tylko dobra zabawa i aktywne spędzenie czasu w rodzinnym gronie.
Był także blok konkurencji wspólnych dla rodziców i dzieci, w których doskonałą współpracą mogły się popisać rodziny. Cała impreza rozpoczęła się od rozgrzewki prowadzonej
dla dzieci przez panią Barbarę Klik i małe
uczennice Martę Rosińska i Alę Solmińską,
a dla rodziców przez panią Renatę Rosińską.

Podczas rywalizacji nikomu nie zabrakło
ambicji i motywacji do walki, a i zabawnych
sytuacji również nie brakowało - zabawa była
naprawdę fantastyczna. Imprezę przygotował
i poprowadził Mariusz Rosiński. Pomagali mu: sędzia główny Włodzimierz Melion
z pomocą sędziów Barbary Klik, Tomasza
Lipskiego, Daniela Głowackiego i Adama
Pałki. Nieoceniony wpływ na dobry klimat
całej imprezy, miał Janusz Orzepowski, który zapewnił nagłośnienie i umilał rywalizację
świetnymi komentarzami i muzyką. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe,
przygotowane przez Radę Rodziców, które

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

21

starannie wypisywały mamy podczas zabaw
i konkursów. Rada rodziców na czele z przewodniczącym panem Marcinem Wójcikiem
przygotowała również słodki poczęstunek.
Rambit zakończył się podsumowaniem wyników rywalizacji i wręczeniem dyplomów,

a potem wszyscy uczestnicy w doskonałych
humorach udali się do domów na zasłużony
odpoczynek.
Organizatorami imprezy byli: szkoła Podstawowa w Serocku, Rada Rodziców oraz radny Rady Miejskiej Mariusz Rosiński. Organi-

zatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym
rodzicom, dyrekcji szkoły, nauczycielom, sędziom, panu Januszowi Orzepowskiemu oraz
pani Beacie Leszczyńskiej dyrektorowi PZSP
w Serocku za nieodpłatne udostępnienie hali
sportowej.

W gminie Serock – uczniowie klas III uczą się pływać

Od lutego - 120 uczniów z klas III szkół
podstawowych, jeden raz w tygodniu, uczy
się pływać i bezpiecznie obcować z wodą na
basenie w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt oraz na basenie hotelowym w Hotelu
Warszawianka w Jachrance.

Organizatorem programu „Pływam na 6”
jest Miasto i Gmina Serock przy dofinansowaniu
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizatorem
są szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Serock. Udział w programie przynosi wiele
korzyści i radości uczniom, co wynika z dużej

frekwencji i aktywności na zajęciach. Mamy nadzieję, że projekt wdroży dzieci do systematycznego uprawiania sportu, dostarczy im dodatkowego ruchu w atrakcyjnej formie oraz będzie
integrował uczniów po zajęciach szkolnych.
ZOSiP Serock

Halowa Liga Serock
W niedzielę 13.03.2016 r. w hali PZSP
w Serocku zakończono zmagania w rozgrywkach Halowej Ligi Serock w piłce nożnej. Liga
była rozgrywana od listopada ubiegłego roku.
Rywalizowało w niej 10 drużyn amatorskich
z terenu gminy Serock. Przez niemal pięć
miesięcy rozgrywek odbyło się łącznie 90 meczów ligowych, w których padły aż 1534 gole,
co daje średnią prawie 17 bramek w jednym
meczu. To najlepiej świadczy o atrakcyjności
rywalizacji sportowej tych rozgrywek. Mistrzem ligi została drużyna Luxtorpedy, która zdecydowanie wyprzedziła inne zespoły.
Drugie miejsce zajęła drużyna Młode Wilki,
a trzecia pozycja przypadła zespołowi Nankatsu. Statuetkę drużyny Fair Play zdobyła
ekipa Uksiaki. Królem strzelców ligi z dorobkiem 101 goli został Kacper Oleś z drużyny
Młode Wilki, a najlepszym bramkarzem ligi
z najmniejszą ilością straconych bramek został Artur Stróżewski z drużyny Luxtorpedy.
Dekoracja wszystkich drużyn Halowej Ligi Serock odbyła się podczas turnieju
Grand Prix ligi, podsumowującego zmagania
w sezonie 2015/16. Zawodnicy trzech najlepszych drużyn ligi zostali nagrodzeni medalami i bonami podarunkowymi na zakup
sprzętu sportowego, laureaci nagród indywidualnych oraz nagrody Fair Play otrzymali
pamiątkowe statuetki, a kapitanom wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach
ligowych wręczono puchary. Halową Ligę
Serock zakończył turniej Grand Prix z udziałem drużyn ligowych, podczas którego także
rywalizowano o nagrody. Pierwsze cztery
drużyny turnieju otrzymały pamiątkowe puchary, a najlepszemu strzelcowi i bramkarzo-

Serock
FIT & SPORTY

wi turnieju wręczono statuetki. Klasyfikacja
końcowa pierwszej czwórki turnieju Grand
Prix ułożyła się tak samo, jak w rozgrywkach
ligowych, co potwierdziło poziom sportowy drużyn: 1. Luxtorpedy, 2. Młode Wilki,
3. Nankatsu, 4. UKS Sokół. Królem strzelców
turnieju Grand Prix został Sylwester Szambelan z UKS Sokół, a najlepszym bramkarzem
Karol Fijołek z Nankatsu. Poniżej zamieszczamy podsumowanie statystyk rozgrywek
Halowej Ligi Serock w sezonie 2015/16.

Drużyna Fair Play: Uksiaki
Król strzelców HLS: Kacper Oleś – 101
goli (Młode Wilki)
Najlepszy bramkarz HLS: Artur Stróżewski (Luxtorpedy)
Szczegółowe statystyki ligi dostępne są
na stronie internetowej rozgrywek:
www.ligaserock.futbolowo.pl

Luxtorpedy – 1 miejsce
w Halowej Lidze Serock w sezonie 2015/2016
Dziękujemy wszystkim zawodnikom
oraz kibicom za emocje w Halowej Lidze
Serock i już teraz zapraszamy na kolejny sezon rozgrywek!

HALOWA LIGA SEROCK 2015/16
M-ce Drużyna

Punkty

1
2
3
4
5
6

51
45
43
36
28
24

Ilość
meczów
18
18
18
18
18
18

16
10
9
6

7
8
9
10

Luxtorpedy
Młode Wilki
Nankatsu
UKS Sokół
Bez rozgrzewki
Uksiaki
Legion
Kani & Łacha
Łatwe punkty
FC Troglodyci
FC Wierzbica

17
15
14
12
9
8

0
0
1
0
1
0

1
3
3
6
8
10

Ilość
bramek
284-65
226-74
203-78
200-137
142-131
106-162

18

5

1

12

138-139

-1

18
18
18

3
3
2

1
0
0

14
15
16

77-246
101-264
56-237

-169
-163
- 181

Wygrane Remisy Przegrane

Bilans
bramkowy
+219
+152
+125
+63
+11
-56

WOJCIECHOWE ŚWIĘTOWANIE NA SPORTOWO!
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku serdecznie zaprasza do udział w obchodach Święta Patrona Serocka – Św. Wojciecha – na sportowo.
W ramach obchodów Ośrodek zorganizuje IV Bieg Wojciechowy - 17 kwietnia 2016 r. oraz turnieje okolicznościowe (Mistrzostwa Serocka
w Tenisie Stołowym, Otwarty Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Grand Piłki Siatkowej gimnazjalistek oraz Otwarty Turniej 6 Piłkarskich). Szczegółowe informacje na temat nadchodzących imprez sportowych znajdują się na poniższych plakatach oraz na stronie Ośrodka: www.osir.serock.pl
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FIT & SPORTY

