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Wszystkim strażakom
4 MAJA - MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ STRAŻAKA

ŚWIĘTA MAJOWE
2 MAJA
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Święto państwowe ustanowione zostało
przez Sejm w lutym 2004 r. Obchodzone
2 maja kieruje nasze myśli ku narodowym
symbolom – znakom państwa polskiego,
które towarzyszą nam od wieków, które są zewnętrznym emblematem naszej
przynależności narodowej. Zachęcamy
wszystkich, by 2 maja uczcić Święto Flagi
wywieszając ją, doceniając fakt, że żyjemy
w czasach, które nie odżegnują się od narodowych symboli.
3 MAJA
Konstytucja 3 maja
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja
3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą
w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona
na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez
stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była
wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze - ustalała podstawy ustroju nowożytnego
w Polsce.
Historyczna sesja izb połączonych obradująca 3 V 1791 w Sali Senatorskiej na Zamku
Królewskim obfitowała w gwałtowne spory
i dramatyczne gesty ze strony zwolenników
i przeciwników konstytucji. Przekupiony poseł
kaliski Jan Suchorzewski wielokrotnie występował przeciwko projektowi, którego nie czytałem wprawdzie, ale który, jak mi mówiono,
„wywraca wolność polską”. Ostatecznie król
zaprzysiągł konstytucję na ręce bpa krakowskiego Feliksa Turskiego, dodając: „Przysięgałem Bogu, żałować tego nie będę”. Następnie
w kolegiacie św. Jana nastąpiło powtórne zaprzysiężenie konstytucji, jako wyraz sankcji
ze strony Kościoła katolickiego. Ustawa Rządowa została uchwalona (bez dokładnego
przeliczenia głosów) w nadzwyczajnym trybie,
przy zastosowaniu uproszczonej procedury, co
uzasadnia twierdzenie, że akt ten doszedł do
skutku w drodze swoistego zamachu stanu.
Protestacja opozycjonistów (4 V 1791) okazała
się bezskuteczna. Po dokonaniu oblaty w grodzie warszawskim Ustawa Rządowa stała się
z dniem 5 V 1791 aktem prawnie obowiązują-

cym. Uchwalona tego samego dnia Deklaracja
Stanów Zgromadzonych uchyliła moc prawną
aktów sprzecznych z konstytucją. Upamiętnieniem uchwalenia konstytucji miał być kościół
„najwyższej Opatrzności poświęcony”.
Za prof. dr. hab. Marianem Kallasem
Konstytucja, będąca kompromisem między stronnictwem królewskim a patriotycznym przyniosła ze sobą gruntowane reformy
państwowe. Wprowadzała dziedziczność tronu, znosiła złote wolności, zgubne liberum
veto oraz podział na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. W konstytucji widoczne są
również wpływy oświeceniowe, jak na przykład myśl Monteskiusza o trójpodziale władzy
na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Powołanie instytucji odpowiedzialności parlamentarnej ministrów, instytucje kontrasygnaty, prawo o miastach to kolejne dokonania
ustawy zasadniczej z 1971 roku. Konstytucja
uderzyła w interesy magnaterii, wzmacniając
tym samym pozycję szlachty średniej, wzięła
również pod opiekę chłopów, łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Jej twórcy podejmując się trudnego zadania reformy państwa
chylącego się ku upadkowi, wyparli istniejącą
anarchię na rzecz demokratycznej monarchii
konstytucyjnej. Konstytucja obowiązywała do
1792 r., obalona przez Targowicę.
8 MAJA
Dzień Zwycięstwa
To był dzień zwycięstwa nad nazizmem
i kilkuletnim koszmarem, jaki ogarnął cały
świat. Kiedy 8 maja 1945 roku o godzinie
15.00 ogłoszono koniec wojny światowej, nie
spodziewano się, że jeszcze długo nie będziemy cieszyć się wolnością. W 1945 roku na
konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie rządy
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii,
w porozumieniu z ZSRR, oddały państwa
Europy Środkowej i Wschodniej w sowiecką
strefę wpływów. Dla nas oznaczało to jedno
– znowu nie byliśmy wolni. Pozostało tak aż
do 1989 r. kiedy rozpoczęliśmy budowanie
polskiej demokracji. Ale wtedy 8 maja 1945 r.
Polska, która zbrojnie uczestniczyła w większości kampanii wojennych i bitew II wojny
światowej, odniosła niepodważalny triumf.

27 MAJA
Dzień Samorządu Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego to święto uchwalone przez Sejm RP w 2000 r., obchodzone na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce.
W 1990 roku utworzono gminy, jako wspólnoty mieszkańców z mocy prawa, z odrębnym budżetem i mieniem komunalnym.
Wprowadzono bezpośrednie wybory do rad
gminnych, odpowiedzialność lokalną władzy
wykonawczej (wójta, burmistrza) przed odpowiednią władzą legislacyjną (rada gminy),
samodzielność finansową ośrodków samorządowych, kontrolę władzy wykonawczej
nad lokalną administracją (urzędem gminy).
Po 45 latach rządów komunistycznych Polska
stała się krajem w pełni demokratycznym,
a 27 maja 1990 roku przeprowadzono pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wybory
samorządowe. Powstała także gmina Serock,
a w pierwszych demokratycznych wyborach,
na Burmistrza Miasta i Gminy Serock, wybrano Sylwestra Sokolnickiego.
W 1998 roku, w drugim etapie reformy
samorządowej, powstał samorządowy powiat
i województwo. Dzisiaj przed samorządem
stoją nowe wyzwania, wyzwania podnoszone
poprzeczką europejską, wyzwania na rzecz
rozwoju lokalnego. Nadajemy tym wyzwaniom kształt współpracy z mieszkańcami naszej gminy, poszanowaniem ich praw i dbałością o ich dobro.
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Informacje dla mieszkańców:

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

Straż Miejska w Serocku
Na ilustracji strona tytułowa I wydania Konstytucji na tle chorągwi z tego czasiedziba:
su i Zamku Królewskiego, gdzie uchwalono
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21 pok. 22
Konstytucję. (zdjęcie pochodzi z wystawy
kontakt:
„Znaki Państwa Polskiego” własność Mutel. stacjonarny 22 782 72 92
zeum Niepodległości w Warszawie)
tel. kom. 603 873 290

działki 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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Pierwsze inwestycje
związane z budową oświetlenia drogowego zakończone
Informujemy Państwa, że jako pierwsze
w tym roku, wybudowane zostało oświetlenie
na ulicy Kameralnej w Borowej Górze - budowa została zrealizowana do 15 kwietnia 2016 r.
przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko z Serocka.
W ramach przedmiotowej inwestycji na
ulicy wybudowanych zostało 10 punktów
świetlnych wys. h=6m wraz z oprawami LED o
mocy 36W. Koszt inwestycji wyniósł 36.466,88
zł. Mieszkańcy tej ulicy już mogą czuć się bezpieczniej poruszając się pieszo po zmroku.

Zakończone zostały również roboty budowlane związane z budową oświetlenia na
ulicy Bursztynowej i Szmaragdowej w Jadwisinie. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji
była również firma Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko z Serocka. Na ww. ulicach wybudowane zostały 23 punkty świetlne
wys. h=6m wraz z oprawami LED o mocy
18W. Koszt inwestycji wyniósł 81.016,14 zł.
Oświetlenie zostanie uruchomione po zainstalowaniu układu pomiarowego przez PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Legionowo.

W roku bieżącym wykonane zostanie również oświetlenie drogowe na ulicy
Traugutta, Zacisze, Spokojnej w Serocku,
ulicy Wiosennej w Wierzbicy oraz w miejscowość Dębinki i Gąsiorowo. Ponadto planujemy modernizację istniejącego
oświetlenia na ulicy Warszawskiej w Serocku oraz w miejscowościach Skubianka,
Jachranka, Stanisławowo, Zabłocie i Marynino. O rozpoczęciu realizacji kolejnych
inwestycji będziemy Państwa informować
na bieżąco.

mi sprawnościowymi i nawierzchnią bezpieczną mineralną oraz ścieżką z kostki betonowej;
• placu zabaw z urządzeniami zabawowymi i nawierzchnią bezpieczną: piasek,
• strefy do tenisa stołowego ze stołem do
ping-ponga,
• altany drewnianej z wyposażeniem
typu - ławostoły drewniane i nawierzchnią
z kostki betonowej.
Dodatkowo teren będzie wyposażony
w inne elementy zagospodarowania terenu takie jak: ławki z oparciem, ławki bez oparcia,
kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz tablice

informacyjną, ciągi komunikacyjne oraz zieleń – krzewy, trawniki oraz uzbrojenie terenu:
oświetlenie terenu, boiska oraz altany, przyłącze wody do hydrantu wody letniej.
Mamy nadzieję, że inwestycja sprawi
dużo radości maluchom z okolicznych miejscowości, jak również spowoduje wzrost aktywności ruchowej wśród lokalnej młodzieży
i osób dorosłych. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań i wyjaśnień prosimy
o kontakt do Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji: inwestycje@serock.pl lub po
nr tel. 0-22 782 88 16.

Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie
W dniu 31 marca 2016 r. został złożony wniosek o przyznanie dofinasowania ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu modernizacji
infrastruktury sportowej – edycja 2016” na
realizację projektu pn. „Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie”. W ramach
modernizacji przeprowadzone zostaną następujące prace:
• remont boiska wielofunkcyjnego, obej-

mującego boisko do piłki nożnej, ręcznej, koszykowej i siatkowej,
• remont placu zabaw,
• budowa strefy tenisa stołowego,
• budowa siłowni terenowej,
• oświetlenie boiska wielofunkcyjnego
oraz terenu przyległego,
• wykonanie trawników i zieleni projektowanej,
• montaż urządzeń towarzyszących.

Całkowity koszt wyżej opisanej inwestycji wynosi 620 549,00 zł, z czego wnioskowana
kwota dofinansowania to 310 274,00 zł (50%
kosztów ogólnych). Uzyskane dofinansowanie
pozwoli nam przystąpić do realizacji przedmiotowego zadania z początkiem 2017 r. Przewidywany termin - w przypadku otrzymania dodatkowego wsparcia finansowanego - oddania
zmodernizowanego boiska sportowego w Gąsiorowie do użytku to początek III kwartału 2017 r.

Poprawa układu komunikacyjnego przy szkole w Serocku
Mając na uwadze liczne wnioski mieszkańców, rodziców oraz nauczycieli dotyczące
problemu komunikacyjnego przy szkole w Serocku na sesji Rady Miejskiej została uchwalona nowa pozycja w budżecie Gminy pod
nazwą: Poprawa układu komunikacyjnego w
obrębie szkoły w Serocku. Na zadanie przewidziano środki w wysokości 100.000 zł brutto.
W ramach tego przedsięwzięcia planowane
jest wykonanie stosownej i niezbędnej doku-
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mentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia
na budowę oraz w okresie wakacyjnym – budowa. Planowane rozwiązanie umożliwi bezpieczne, chwilowe zatrzymanie pojazdu poza
strefą skrzyżowania (ronda), w zatoce zlokalizowanej w ciągu projektowanej drogi wewnętrznej łączącej ul. Zdrojową z drogą na terenie szkoły. Dodatkowo, z myślą o rodzicach
chcących pozostawić pojazd i odprowadzić
dzieci do szkoły, w ciągu tej drogi przewidu-

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom,
którzy terminowo dokonali wpłaty pierwszej
raty podatku za 2016 rok.
Terminowe płacenie podatków zapewnia
stabilną i pewną realizację zadań zaplanowanych w budżecie Miasta i Gminy Serock. Prawidłowo i terminowo realizowane dochody
pozwalają na prawidłową realizację wcześniej
planowanych wydatków.
Ściąganie i dochodzenie podatków
powoduje dla każdej ze stron (podatnik
i organ) konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, naraża na zapłatę odse-

tek. Ważne jest więc wykonywanie swoich
obowiązków podatkowych wobec gminy
w należyty sposób.
Przypominamy o kolejnych termiach:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15
maja, do 15 września, do 15 listopada.
Terminy płatności: osoby prawne –do 15
dnia każdego miesiąca.
PODATEK ROLNY
Terminy płatności: osoby fizyczne – do

15 maja, do 15 września, do 15 listopada.
Terminy płatności: osoby prawne – do 15
maja, do 15 września, do 15 listopada.
PODATEK LEŚNY
Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15
maja, do 15 września, do 15 listopada.
Terminy płatności: osoby prawne – do 15
dnia każdego miesiąca.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Termin płatności: 15 września

Kolejne wsparcie dla bibliotek szkolnych

Plac zabaw w Woli Smolanej
W dniu 15 kwietnia 2016 roku została
podpisana umowa na budowę placu zabaw w
Woli Smolanej. Wykonawca – firma NOVUM
z siedzibą w miejscowości Grom, w terminie
do dnia 13 czerwca br. wykona inwestycję za
kwotę 355.849,60 zł brutto.
W zakres przedsięwzięcia wchodzi realizacja:
• boiska wielofunkcyjnego – do piłki
ręcznej, piłki nożnej, koszykówki oraz piłki
siatkowej o nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy,
• strefy z siłownią terenową z urządzenia-

Podatki i opłaty lokalne w 2016 roku

jemy wybudowanie kilku dodatkowych miejsc
parkingowych. Wstępna koncepcja, uzgodniona przez wszystkie zainteresowane strony
ukaże się w najbliższym czasie. Sam projekt
ma być gotowy w terminie około 2 tygodni od
uzgodnienia koncepcji. Tak sporządzona dokumentacja pozwoli nam ogłosić postępowanie o zamówienie publiczne na wykonawstwo
już w czerwcu. Realizacja zadania planowana
jest na lipiec bieżącego roku.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa gmina Serock złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie
wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych i otrzymała 64.000,00 zł.
Środki podzielone są na szkoły, a ich wysokość zależy od liczby uczniów w placówce:
1. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika
w Serocku otrzymała 12.000,00 zł.
2. Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku – 12.000,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zespole Szkół w Zegrzu – 12.000,00 zł.
4. Gimnazjum im. K.M. Radziwiłła w Zespole Szkół w Zegrzu – 4.000,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa im. W. Zglenickiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Woli Kiełpińskiej – 12.000,00 zł.
6. Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie – 12.000,00 zł.
Gmina pokrywa 20% kosztów realizacji
zadania.
Za uzyskane dofinansowanie szkoły zakupią nowości wydawnicze nie będące podręcznikami, ale mogą to być lektury szkolne. Książki wybiorą przede wszystkim uczniowie, więc
będą to pozycje bliskie ich doświadczeniom,
mające wpływ na rozwój ich zainteresowań.
Program powinien być realizowany we
współpracy szkół z biblioteką publiczną w za-

kresie planowania zakupu książek, aby nie
powielać tytułów, oraz przy organizacji wydarzeń promujących czytelnictwo.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został poprzedzony programem
„Książki naszych marzeń”, w ramach którego biblioteki szkolne wzbogaciły częściowo
swoje zbiory.
Mamy nadzieję, że realizacja programu
w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock zachęci do odwiedzania bibliotek
i powiększy grono młodych czytelników.
Alicja Melion
Dyrektor Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Szanowni Rodzice, Dyrektorzy przedszkoli
i szkół podstawowych
Nadchodzący rok szkolny 2016/2017 jest
szczególnie trudny dla organizacji miejsc
do wychowania przedszkolnego z uwagi na
wprowadzoną zmianę wieku rozpoczynania
obowiązku szkolnego.
Przed rozpoczęciem rekrutacji do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych obawialiśmy się, czy wystarczy miejsc dla najmłodszych dzieci w wieku
przedszkolnym.
Postanowiliśmy poprosić Rodziców dzie-

ci 6-letnich uczęszczających do publicznych
przedszkoli, aby zapisali dzieci do oddziałów
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych, natomiast Dyrektorzy szkół
i przedszkoli, bazując na doświadczeniach
w pracy z dziećmi 6-letnimi, przygotowali
ofertę dla dziecka w oddziale przedszkolnym
w szkole oraz w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Dzięki postawie Rodziców dzieci 6-letnich oraz zaangażowaniu Dyrektorów, pra-

wie wszyscy rodzice ubiegający się o miejsce,
znajdą je dla dziecka w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej.
Dziękuję za rozumienie sytuacji gminy oraz współpracę - owocującą dobrym
zagospodarowaniem miejsc w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
Serdecznie dziękuję
Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Konkursy na stanowiska Dyrektora przedszkola/ szkoły
31 sierpnia 2016 roku upływają kadencje,
na które powierzono stanowiska dyrektora:
Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku,
Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego
w Jadwisinie,

Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora wyżej
wymienionych placówek. Termin składania
ofert upływa 29 kwietnia 2016 r., natomiast
posiedzenia komisji konkursowych wyłania-

jących kandydatów, którym Burmistrz powierzy stanowisko dyrektora – planowane są
na 12 maja 2016 r.
Alicja Melion
Dyrektor Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe
na rok szkolny 2016/2017
Od 1 września 2016 roku, uczniowie trzeciej i piątej klasy szkoły podstawowej oraz
klasy drugiej gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe na
następujących zasadach:
- uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej otrzymają darmowy podręcznik „Nasza szkoła” składający się z matematyki oraz
edukacji zintegrowanej. Przygotowany na
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Podręcznik zapewnia szkołom MEN, a szkoła wypożyczy je uczniom. Ponadto szkoły
otrzymają dotację w wysokości do 50 zł. na
ucznia na zakup materiałów ćwiczeniowych
do kształcenia zintegrowanego oraz dotację
w wysokości 25 zł. na ucznia na zakup podręcznika do języka obcego lub materiałów
edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego.
- uczniowie klas piątych szkoły podstawowej oraz klas drugich gimnazjów mają
prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ra-

mowych planach nauczania. Dotacja celowa
jest przyznawana na wyposażenie uczniów
klas piątych szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne do wysokości
140 zł. na ucznia oraz w materiały ćwiczeniowe do wysokości 25 zł. na ucznia. Natomiast
dla drugich klas gimnazjów, realizujących
kształcenie ogólne w podręczniki i materiały
edukacyjne do wysokości 250 zł. na ucznia,
i materiały ćwiczeniowe do wysokości 25 zł.
na ucznia. Zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje szkoła. Podręczniki są na
3 lata i są własnością szkoły, która wypożycza
je uczniom.
Dyrektor szkoły nie będzie mógł wymagać od rodziców opłat/dopłat za podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Uczniowie będą mieli prawo do bezpłatnego
dostępu do tych materiałów.
Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje
podręczników do nieobowiązkowych zajęć

Wiosenne sprzątanie gminy
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego „Wiosennego sprzątania
gminy”, zorganizowanego przez Urząd Miasta
i Gminy w Serocku w dniach 1 – 30 kwietnia 2016 r., w ramach obchodów Światowego
Dnia Ziemi 2016.
Do akcji włączyły się z dużym zaangażowaniem dzieci z Samorządowego Przedszkola
im. Krasnala Hałabały w Serocku i Samorządowego Przedszkola w Zegrzu, członkowie
Stowarzyszenia Nasza Borówka, mieszkańcy
Dosina, Jadwisina, Kani Polskiej wraz z miejscowościami sąsiednimi, Kani Nowej, Nowej
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Wsi, Cupla, mieszkańcy Wierzbicy. Miłym akcentem tegorocznych porządków było włączenie się do akcji sprzątania żołnierzy z Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
Każda z grup, która przyłączyła się do
akcji zebrała kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt worków śmieci. Takie ilości śmieci,
w miejscach, które są przeznaczone do relaksu, odpoczynku, powinny zawstydzić tych,
którzy je tam porzucili. Są to przecież odpady, które bez dodatkowych opłat mogą być
przekazywane przez mieszkańców w ramach
gminnego systemu odbierania odpadów.
Uczestnikom wiosennych porządków
urząd zapewnił odpowiednią ilość worków
i rękawic, a Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku odbiór zebranych śmieci.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji i zachęcamy
do włączania się do porządków przez cały
rok! Osobom chętnym do podejmowania
współpracy w tym zakresie zapewnimy worki, rękawice i odbiór zebranych śmieci.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych. Rodzice, tak
jak do tej pory, pokrywają koszty tych materiałów.
Uczniowie klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I gimnazjów otrzymają darmowe podręczniki z lat ubiegłychwypożyczy je szkoła, natomiast na materiały
ćwiczeniowe dla ww. klas, szkoła otrzyma dotację.
Trwałość podręcznika wynosi 3 lata. Jeśli
liczba uczniów w danym roku jest większa niż
w poprzednim, założono konieczność dodruku podręczników. Jeżeli w danym roku liczba
uczniów jest mniejsza niż liczba podręczników, którymi dysponuje szkoła, nadmiar
podręczników jest przechowywany w bibliotece szkolnej, tak aby w kolejnych latach mogli z nich skorzystać kolejni uczniowie.
Program zapewnienia podręczników
i materiałów ćwiczeniowych, obsługuje Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.
Alicja Melion
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Serocku

Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego
Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego w pięknych i magicznych zakątkach
Miasta i Gminy Serock cieszy się ogromnym
powodzeniem.
Zawieranie związków małżeńskich w Serocku zyskuje coraz większą popularność od
czasu, gdy w 2015 roku prawnie ułatwiono zawarcie związku małżeńskiego w plenerze. Dla
porównania w 2014 roku udzielono 26 ślubów
cywilnych, z czego 5 poza lokalem, a w 2015
roku udzielono 71 ślubów, z czego w plenerze
odbyło się 29. Warto dodać, że sala ślubów
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku - wraz
z przylegającą do niej salą toastów - oprócz
państwa młodych i świadków moga przyjąć
około 100 osób (dla 30 osób przygotowane
są miejsca siedzące). Poniżej przedstawiamy

zdjęcie sali ślubów i zachęcamy do korzystania
z możliwości zawarcia związku małżeńskiego

zarówno w sali reprezentacyjnej serockiego ratusza, jak też w serockim plenerze.

Senior przy komputerze
Seniorzy często mówią: komputer to nie
dla mnie, nie będę z niego korzystać, a jak
będzie taka konieczność poproszę dzieci albo
wnuki. Młodzi korzystają również z tabletów,
prawie każdy ma smartfona, używają dziwnych określeń, których znaczenia najczęściej
nie rozumiemy.
Coraz częściej słyszymy takie komunikaty jak: zapisz się do lekarza przez internet, złóż wniosek przez internet, korzystaj
z taniej bankowości elektronicznej, kup bilet przez internet i setki innych. Czujemy
się wyłączeni z tego nowoczesnego świata
multimediów i nie potrafimy się w nim poruszać.
Przed nami jeszcze trochę lat życia pozostało ale w bardziej zawansowanym wieku,
gdy zdrowie coraz bardziej szwankuje, bę-

dziemy więcej przebywać w domu, a wtedy
umiejętność posługiwania się komputerem
ułatwi nam życie i umożliwi komunikowanie
się ze światem.
Jednym z głównych celów Serockiej Akademii Seniora jest upowszechnianie wiedzy
na temat nowoczesnych technologii informatycznych i podnoszenie kompetencji w tym
zakresie. Grupa słuchaczy Serockiej Akademii Seniora uczestniczy w zajęciach komputerowych, na których poznajemy podstawy
obsługi komputera i uczymy się korzystać
z internetu.
Nauczyliśmy się już wielu rzeczy, każdy
z nas założył swoją pocztę i umie się nią posługiwać np. wysłaliśmy kartki wielkanocne
z życzeniami, co zaskoczyło rodzinę i znajomych.

Zajęcia prowadzi p. Jarosław Czyżewski, który w sposób prosty i dla nas
zrozumiały przekazuje podstawy wiedzy
informatycznej zwracając uwagę w szczególności na bezpieczeństwo w sieci oraz
wykazuje wiele cierpliwości w poprawianiu
naszych błędów.
Pierwsze opory zostały przełamane,
przekonaliśmy się, że każdy senior jeśli zechce może nauczyć się obsługiwać komputer i korzystać z sieci. Wiemy, że przed
nami jeszcze długa i nie łatwa droga. Należy
jednak podkreślić, że żaden z seniorów nie
przestraszył się i nie zrezygnował z udziału
w zajęciach komputerowych, o czym z satysfakcją informują
uczestnicy zajęć komputerowych
Serockiej Akademii Seniora
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku
poświęcona Patronowi Serocka św. Wojciechowi
oraz Jubileuszowi 1050-lecia Chrztu Polski

W dniu 22.04.2016 r. odbyła się Uroczysta
Sesja Rady Miejskiej w Serocku, w której udział
wzięli przedstawiciele sąsiednich samorządów,
przedstawiciele duchowieństwa, radni, sołtysi,
kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektor PSSE
Legionowo, przedstawiciele Gminnych Straży
Pożarnych i stowarzyszeń społecznych.

Uroczysta Msza św.
z okazji imienin Patrona Serocka Świętego Wojciecha

24 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Serocku uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. ku czci Patrona
Serocka św. Wojciecha. Wstępem do uroczystości były odczyty poświęcone kształtowaniu się fundamentów tożsamości narodowej
w oparciu o chrzest Mieszka I i chrystianizację ziem polskich, a także odczyty ukazujące
żywot i męczeńską śmierć św. Wojciecha.
Celebrujący Mszę św. ksiądz proboszcz Dariusz Rojek wspomniał o znaczeniu relikwii
Patrona sprowadzonych przed kilku laty

Episkopatu Polskiego (14-15 kwietnia w Poznaniu i Gnieźnie), zgody na procedowanie
złożonego przez Radę Miejską w Serocku
wniosku w sprawie wyrażenia woli formalnego ustanowienia św. Wojciecha Patronem
Miasta i Gminy Serock.
Podczas sesji zostały wręczone również podziękowania: Pani Halinie Nałęcz,

do Serocka dzięki inicjatywie mieszkańców
i władz gminy. Umieścił w ołtarzu symboliczny, drewniany krzyż upamiętniający
1050 lecie rocznicy chrztu Polski oraz dokonał Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.
Mszę św. współcelebrował były proboszcz
parafii św. Anny w Serocku ks. Jan Kasiński.
Serockie uroczystości religijne poświęcone naszemu Patronowi uświetniły występy
Chóru Miasta i Gminy Serock przy CKiC
w Serocku oraz Chóru Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Serocku.

W uroczystościach wzięli udział:
Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza
- Józef Zając, Komendant CSŁiI w Zegrzu płk Ireneusz Fura, Radni Rady Miejskiej i Rady Seniorów w Serocku oraz
licznie przybyli mieszkańcy i goście. Obchodom urodzin Patrona towarzyszyły poczty sztandarowe wojska (z CSŁiI
w Zegrzu), gminnych jednostek OSP, Rady
Miejskiej w Serocku oraz gminnych placówek oświatowych.

Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich
w Maryninie – za wyróżnienie zdobyte na
Targach Turystycznych „Wypoczynek” w Toruniu, za nalewkę „Szalona teściowa” oraz
Pani Małgorzacie Gąsiorowskiej, członkini
Koła Gospodyń Wiejskich z Dosina - za wyróżnienie zdobyte na ww. targach, za ciasto
„Rudzielec”.
Podczas uroczystości prelekcje wygłosili:
dr Sławomir Jakubczak - „Święty Wojciech
jako patron Serocka, Polski i jednoczącej się
Europy” oraz dr Radosław Lolo - „Chrzest
Polski z perspektywy 1050 lat”.
Uczestnicy uroczystego spotkania mogli
wysłuchać wypowiedzi i prelekcji, które podkreślały rolę chrześcijańskich fundamentów
Europy i Państwa Polskiego oraz ich znaczenie dla budowania tożsamości narodowej,
a także dotyczyły roli świętego Wojciecha
jako duchowego przewodnika naszego miasta, Polski i Europy.
W kończącej sesję wypowiedzi ksiądz
dziekan Dariusz Rojek przekazał zebranym
wiadomość o wydanej, w czasie Konferencji
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Sukcesy naszych gospodyń
na Toruńskim Festiwalu Smaków

W dniach 9 – 10 kwietnia 2016 roku
w Centrum Targowym „PARK" w Toruniu
odbyła się  VI edycja Targów Turystycznych
„WYPOCZYNEK" 2016 r., którym tradycyjnie towarzyszył Toruński Festiwal Smaków.
Patronat Honorowy nad targami objął Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia i Wojewoda
Kujawsko–Pomorski.
Stoisko Serocka, jak zwykle, przyciągało
różnorodnością i niezwykłą barwnością. Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających stanowiska niemal 100 wystawców promujących w Toruniu swoje gminy,
miasta czy regiony. Miasto i Gminę Serock reprezentowały panie z czterech Kół Gospodyń
Wiejskich - z miejscowości Dosin, Marynino,
Skubianka i Guty, a także przedstawicielki
gospodarstw agroturystycznych z Jadwisina,
Łachy, Serocka i Ludwinowa Zegrzyńskie-
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go. Serockie gospodynie przygotowały m.in.
pieczywo na zakwasie, smalec, tradycyjne
wędliny, placki ziemniaczane, pierogi, krokiety, nalewki oraz domowe ciasta. Spośród
zgłoszonych do konkursu Festiwal Smaków
propozycji, komisja oceniająca przyznała wyróżnienie Pani Halinie Nałęcz, Przewodniczącej Koła Gospodyń Marynino, za nalewkę
„Szalona teściowa” oraz Pani Małgorzacie
Gąsiorowskiej, członkini Koła Gospodyń
Wiejskich z Dosina, za ciasto „Rudzielec”.
Oryginalny wystrój serockiego stoiska
- nawiązujący do położenia Serocka nad Jeziorem Zegrzyńskim - tworzyły wyroby rękodzielnicze wykonane przez właścicielki

gospodarstw agroturystycznych i serockie
gospodynie. Goście odwiedzający nasze stanowisko, nie tylko podziwiali jego wygląd
i degustowali serockie przysmaki, ale również
mieli okazję do zapoznania się z materiałami
promocyjnymi Miasta i Gminy Serock.
Wszystkim Paniom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wielkie zaangażowanie!

„Muzeum na kółkach” w Serocku
W dniach od 21-23 kwietnia 2016 r. na
serockim rynku stanął pawilon mobilnej
wystawy „Muzeum na kółkach” - ekspozycji,
która była częścią większego projektu zrealizowanego przez Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie we współpracy
z Miastem i Gminą Serock, Fundacją IDEA
Rozwoju i Fundacją Nowa. Projekt miał na
celu przypomnieć wszystkim o współistnieniu społeczności polskiej i żydowskiej na
przestrzeni tysiąca lat, a w szczególności o jej
serockim obliczu. Obok nowoczesnej ekspozycji połączonej z bogatym programem
edukacyjnym, w ciągu trzech dni mieszkańcy
Serocka oraz osoby odwiedzające nasze miasto mogły skorzystać z bogatego programu
działań lokalnych.
W czwartek, 21 kwietnia w serockim ratuszu udostępnione zostały do zwiedzania
dwie wystawy: „Wielokulturowa społeczność

będąca własnością Muzeum POLIN towarzyszyła nam w ciągu trzydniowego pobytu
„Muzeum na kółkach”.

uczniów szkół podstawowych pt. "Poznawanie
żydowskiego świata" miał na celu budowanie
tolerancji i zrozumienia dla innych kultur.

Serocka na starych fotografiach” i „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas
zagłady”. Pierwsza z nich przygotowana przez
dr. Sławomira Jakubczaka dostępna będzie
dla zwiedzających do 6 maja 2016 r. Druga

W piątek, 22 kwietnia odbyły się bezpłatne warsztaty prowadzone przez instruktorów/
edukatorów z Muzeum POLIN, w których
uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu Gminy Serock. Pierwszy warsztat skierowany do

Podczas spotkania uczniowie ze szkół w Woli
Kiełpińskiej, Jadwisina, Zegrza i Serocka zapoznali się z kalendarzem żydowskim, podstawowymi instytucjami żydowskiego życia
społecznego i religijnego. Mieli także okazję

Udział w Targach został dofinansowany w ramach projektu "Działalność KSOW
PROW 2014-2020 - 2016 rok" w ramach Pomocy Technicznej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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dowiedzieć się jak wielkie znaczenie w życiu
społeczności żydowskiej odgrywała rodzina
i dom. Drugi „Warsztat antydyskryminacyjny"
skierowany był do gimnazjalistów, a wzięła
w nim udział młodzież z Woli Kiełpińskiej,
Zegrza i Serocka. Głównym celem warsztatu
było przeciwdziałanie postawom dyskryminującym oraz noszącym znamiona dyskryminacji ze względu na płeć, religię, rasę, poglądy, narodowość, orientację seksualną, itd.
Młodzież poznała rożne formy dyskryminacji
oraz towarzyszące jej uprzedzenia i wykluczenie społeczne. Spotkania poprowadzone
przez instruktorów z Muzeum POLIN były dla
uczniów ważną lekcją historii, tolerancji i poszanowania odmienności.

W piątkowe popołudnie, w serockim ratuszu odbyła się promocja publikacji Sefer
Serock w polskiej wersji językowej pt. „Księga
o Serocku. Niezatarte historie” będąca tłumaczeniem książki autorstwa Silvio Gutkowskiego „El Libro de Serock. Historias imborrables”.
Argentyńska pozycja wydana w 1971 r., była
wyborem artykułów z Sefer Serock, a jej polski
przekład ukazał się Wydawnictwem Aleksander dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Argentyny w ramach
programu „Sur”. Podczas promocji obecni byli
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goście z Izraela potomkowie serockiej rodziny
Grossbardów. Spotkanie promocyjne poprowadził pan dr Sławomir Jakubczak, opowiadając o
historii Żydów z Serocka, pan Grzegorz Gerek
reprezentujący wydawcę oraz pani Aleksandra
Jakubczak, hebraistka i autorka tłumaczenia
książkę z jęz. hiszpańskiego. Obecność Serockersów z Izraela sprawiła, że spotkanie stało się
ponadnarodową wymianą myśli na temat tolerancji, przenikania się kultur i wspólnych doświadczeń. Sentymentalna podróż do korzeni
była nie tylko wzruszająca dla naszych gości, ale
również dla wszystkich uczestników spotkania.
Po promocji publikacji wszyscy uczestnicy udali się na spacer po Serocku śladami jego
dawnych żydowskich mieszkańców. „Mój

sztetle” był spotkaniem z kulturą żydowską
specjalnie przygotowanym i poprowadzonym
przez dr Sławomira Jakubczaka i Aleksandrę Jakubczak. Wędrówce po rynku, ulicami
11 Listopada, Kościuszki, Poniatowskiego,
św. Wojciecha i Farną towarzyszyła opowieść
o społeczności żydowskiej i miejscach, w których żyła, pracowała i świętowała. Przemarsz
z rynku zakończył się pod pomnikiem na
dawnym cmentarzu żydowskim, na którym
uczestnicy spotkania zapalili świece i złożyli
symboliczne kamienie pamięci.

W sobotni targowy poranek, 23 kwietnia, na serockim rynku odbył się happening poprowadzony przez artystów ze Stowarzyszenia Miłośników Skubianki - SMS.
Uczestnikami happeningu były osoby,
które robiły zakupy na targowisku, przy-

padkowi przechodnie i ci, którzy śledzili
przez 3 dni działania towarzyszące pobytowi „Muzeum na kółkach” w Serocku.
Przy akompaniamencie muzycznym zaprezentowali żydowskie piosenki i na zakończenie zaprosili wszystkich obecnych do wspólnego tańca wzorowanego na popularnym
żydowskim tańcu ludowym hora - bowiem
w życiu narodu żydowskiego taniec od zawsze miał kluczowe znaczenie w procesie integracji społeczności. Tradycja tańca żydowskiego sięga ponad dwóch tysięcy lat, czego
liczne przykłady znajdujemy w Biblii. Izraelici
w tańcu chwalili Boga celebrując w ten sposób ważne momenty w życiu jednostki, rodziny czy narodu.
Wieczorem w sali widowiskowej CKiC
w Serocku odbył się spektakl „Hava Nagila”

przygotowany przez zespół ludzi lubiących się
spotykać i przy tej okazji tworzyć sztukę, ludzi
w różnym wieku, aktorów amatorów, prywatnie Miłośników Skubanki, którzy stworzyli dla
nas niezwykły spektakl. Wieczorne spotkanie
teatralne z kulturą żydowską, zatytułowane
„Hava Nagila” było zwieńczeniem działań,
towarzyszących wizycie „Muzeum na kółkach”
w Serocku. W klimatycznej scenografii żydowskiej uliczki, wnętrza kamienicy i niezwykłych
obrazów Lili Fijałkowskiej obejrzeliśmy obrzędy związane z weselem żydowskim. Aktorzy
z SMS-a zadbali o każdy najdrobniejszy szczegół oryginalnych żydowskich strojów, muzyki
i scenografii, a Rabe Aleksander uzupełniał
cierpliwie naszą wiedzę o kulturze żydowskiej
okraszając te nauki wieloma dowcipami. Jak to
na żydowskim weselu nie zabrakło przysmaków żydowskiej kuchni. Uszy Hamana, bajgle
rozdawane przez przekupki, humus, śledziki po żydowsku i inne pyszności cieszyły się
ogromnym powodzeniem u weselnych gości,
a przy okazji młoda para nazbierała co nieco
grosza na wózek dla przyszłej pociechy. Gwar
wesela zmienił się w gwar rozśpiewanej uliczki,
gdzie słychać było nostalgiczne pieśni i wesołe
piosenki na żydowską nutę. Zwieńczeniem tej
artystycznej wyprawy w świat kultury żydowskiej był wspólnie wykonany przez wszystkich zgromadzonych gości i wspaniałych
sms-owych aktorów izraelski taniec hora.

Trzydniowe serockie międzykulturowe
wydarzenie, nie byłoby możliwe bez pomocy
pana Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnickiego, któremu serdecznie dziękujemy. Nie byłoby możliwe również bez wiedzy, materiałów historycznych i fotograficznych
oraz poświęcenia pana dr. Sławka Jakubczaka,
który przygotował z nami wystawę "Wielokulturowa społeczność Serocka na starych fotografiach" wyeksponowaną w ratuszu i oprowadzał
po serockich ścieżkach wspomnień związanych
z historią społeczności żydowskiej. Zapoznał
nas rownież z potomkami rodziny Grossbardów, którzy specjalnie przybyli z Izraela by się
z Serockiem spotkać i uczestniczyć w promocji
"Księgi o Serocku - niezatarte historie" przetłumaczonej przez Aleksandrę Jakubczak.
Dziękujemy bardzo naszym partnerom
w realizacji projektu: Kasi Bienias, pani
Prezes Fundacji IDEA Rozwoju za ciągłe
dodawanie otuchy i merytoryczne wsparcie
oraz panu Romanowi Wiśniewskiemu, Prezesowi Fundacji NOVA, który z poświęceniem wspierał nas i pomagał czynnie w organizacji wszystkich działań.
Ogromne podziękowania składamy Stowarzyszeniu Miłośników Skubianki SMS z Asią
Folwarską na czele za przygotowanie wspaniałych działań artystycznych, w których realizację
zaangażowali się z ogromnym sercem i poświęceniem wszyscy członkowie, a także Tra-

dycyjne Koło Gospodyń Wiejskich z Dosina.
Osobne podziękowania dla Agnieszki Woźniakowskiej, która zadbała o promocję wydarzenia
na FB i wspierała nasze działania oraz Adama
Pawlaka z CKIC, dzięki którego profesjonalnej
pomocy technicznej i niezwykłej przychylności możliwa była realizacja happeningu, prób
i spektaklu w sali widowiskowej.
Podziękowania kierujemy też do dyrektorów gminnych placówek oświatowych
za współpracę przy realizacji warsztatów, do
pana Tomasza Gęsikowskiego, Dyrektora
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
za udostępnienie sali widowiskowej i sprzętu
nagłaśniającego, do pana Cezarego Tudka
Komendanta serockiej Straży Miejskiej, za
koordynowanie działań i nadzór nad montażem muzeum na rynku oraz innych osób
wspierających nasze działania.
Dziękujemy również wszystkim, którzy
uczestniczyli w wydarzeniach towarzyszących ekspozycji przywołującej wspomnienia o kulturze i społeczności żydowskiej
zamieszkującej niegdyś Serock.
Koordynatorki lokalne
projektu Muzeum na kółkach
Projekt Muzeum na kółkach realizowany był
w ramach programu Żydowskie dziedzictwo kulturowe, dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

13

IV Bieg Wojciechowy
* Hotel NARVIL Conference & Spa
ul. Czesława Miłosza 14a,
05-140 Serock
www.hotelnarvil.pl
* PSB Mini Mrówka
ul. Warszawska 32, 05-140 Serock
*MAGNETTRANS
Bartosz Obraziński
Stare Orzechowo 34,
05-180 Pomiechówek
*Kajakiem Po Narwi
Justyna i Adam Koczkodon
Dzierżenin 16, 06-114 Dzierżenin
* Ogrody o zielonych Progach
Skubianka, ul. Zegrzyńska 80
www.zieloneprogi.pl
*Restauracja & Hotel Złoty Lin
Wierzbica 9, 05-140 Serock
Tel. 22 782 66 33
17.04.2015r. (niedziela) odbył się kolejny Bieg Wojciechowy. Tym razem była
to IV edycja naszego biegu. Impreza towarzysza obchodom Święta Patrona Serocka
- św. Wojciecha. W tym roku biegacze nie
mogli narzekać na warunki pogodowe - piękna słoneczna pogoda sprzyjała osiągnięciu
dobrych czasów. Tak też było! Od dzisiaj
mamy nowy rekord trasy, który ustanowił
Pan Przemysław Dąbrowski (00:32:40)
Od godziny 09:00 trwały zapisy oraz weryfikacja zawodników w biurze zawodów. Na
rynku w Serocku trwały również inne atrakcje przygotowane przez UMiG, min. piknik
ekologiczny. Dla każdego coś dobrego u pań
z koła gospodyń wiejskich. Na rynku pojawił

się Paweł Kozarzewski - nasz mistrz w motoparalotniarstwie, Złoty Lin, szkoła jazdy
konnej "Pod rozbrykanym kuckiem" i inni
partnerzy.
W tym roku nowością był zorganizowany
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa - Bieg z Książką.
Bieg ten przyciągnął sporą liczbę uczestników.
Nowością, którą wprowadziliśmy, było
również nagrodzenie najlepszych drużyn.
W składzie zespołów musiało być co najmniej
4 zawodników, w tym minimum 1 kobieta.
Łącznie zebraliśmy 12 drużyn. Klasyfikację
drużynową wyłoniliśmy na podstawie wyników biegu OPEN – wygrała drużyna, której

łączna suma czasów wszystkich członków
drużyny była najniższa.
Biegi otworzył Dyrektor OSiR - Maciej
Goławski, życząc wszystkim udanego startu
i świetnych wyników. Najpierw wystartowali
uczestnicy biegu rodzinnego, którzy rozpoczęli zmagania o godzinie 12:15, natomiast bieg
główny rozpoczął się punktualnie o 12:30.
Co roku zwieksza się frekwencja na naszych
biegach. Również i tym razem serocki bieg przyciągnął ponad 250 osób w kategorii Open. Trasa
atestowana przez PZLA została zabezpieczona przez Policję, Straż Miejską, OSP w Serocku,
OSP w Woli Kiełpińskiej oraz przez Światowy
Związek Polskich Żołnierzy Łączności Oddział
Zegrze pod dowództwem ppłk. Mieczysława
Hucała, a także przez stowarzyszenie Nasze Zegrze wraz z Panem Piotrem Kijakiem.
Najlepsi zawodnicy biegu otrzymali puchary, dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Dzięki uprzejmości naszych sponsorów
wśród wszystkich uczestników rozlosowaliśmy
ponad 40 wartościowych, nagród rzeczowych.
STATYSTYKI BIEGU GŁÓWNEGO:
Zawodnicy na mecie biegu OPEN:
224, w tym 62 kobiet i 162 mężczyzn.
Kategoria OPEN mężczyźni
I miejsce Przemysław Dąbrowski
II miejsce Damian Świerdzewski
III miejsce Paweł Raczyński
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* Sklep wielobranżowy - U Włada
ul. Nasielska 9, 05-140 Serock

*Janusz Dłużniewski
Sklep wielobranżowy w Jadwisinie
ul. Szaniawskiego 29
*Bogusław Nalewajek
Sklep Wielobranżowy – Delikatesy
ul. Główna 8, Stasi Las
http://www.delikatesybnalewajek.com/
* Imprineo Marcin Wroniak
ul. Nasielska 1, Borowa Góra
www.imprineo.pl
*Dagmara Plata-Alf
Hotel Media Group
Doradztwo Marketing Szkolenia
ul. Borkowska 19/5, 30-438 Kraków
* CSK
Jachranka 73, 05-140 Serock
www.csk-jachranka.pl
*Best Office
ul. Kopernika 6 07-410 Ostrołęka
www.best-office.pl

*Paweł Kozarzewski
www.tandemujemy.pl
*R-BIT Usługi Informatyczne
Robert Sroczkowski
ul. 11-go Listopada 8 lok. 5,
05-140 Serock
*Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe KAMA
Agnieszka Kazimierczak
Ul. Miła 26, 05-140 Serock
* Mechanika pojazdowa
- Konrad Gołębiewski
Borowa Góra, ul. Nasielska 44b
*Green Park Conference Centre
ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock
osrodekszkoleniowy.pl
*Szkoła Jazdy Konnej
„Pod rozbrykanym kucykiem”
ul. Babie lato 1b,
05-140 Karolino k. Serocka
http://podrozbrykanymkucykiem.pl/

Kategoria OPEN kobiety
I miejsce Martyna Adamczyk
II miejsce Lidia Czarnecka
III miejsce Dominika Dąbrowska
Kategoria Serocki Champion Mężczyźni
I miejsce Norbert Kmieć
II miejsce Marcin Książyk
III miejsce Robert Żak

Kategoria Serocki Champion Kobiety
I miejsce Anna Wąsik
II miejsce Sylwia Topolska
III miejsce Barbara Klos
Kategoria Drużynowa
I miejsce CENTRUM SZKOLENIA
ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI W ZEGRZU
II miejsce STS SKARŻYSKO-KAM
III miejsce MARKOWI BIEGACZE

IV miejsce JACEKBIEGA RUNNING
TEAM
V miejsce SEROCK BIEGA Z HOTELEM NARVIL
Więcej wyników na www.czasomierzyk.pl
Imprezami towarzyszącymi był bieg rodzinny, bieg z książką oraz marsz Nordic
Walking.
Dzieci wraz ze swoimi rodzicami lub dziadkami wystartowali tuż po dorosłych. Dystans
330 metrów nie sprawił im żadnego kłopotu.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Wszystkie dzieci otrzymały medale, talon na gorącą czekoladę, batony oraz drobne
upominki. Gorącą czekoladą częstowała PHU
KAMA, a batony ufundował Hotel Narvil.
5 minut po rozpoczęciu biegu głównego,
na starcie pojawili się sympatycy literatury, którzy uczestniczyli w biegu z książką na
dystansie 500 metrów. Do mety dotarło blisko 50-ciu biegaczy z książką w ręku, którzy
po ukończeniu biegu recytowali fragment
z książki. Uczestników biegu nagrodził dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa – Pan
Tomasz Gęsikowski.

Następnie na starcie stawili się uczestnicy z kijami. W marszu wzięło udział ponad
70 osób. Mimo, że marsz był kategorią rekreacyjną każdy otrzymał pamiątkowy medal oraz talon na gorącą czekoladę od firmy
PHU KAMA.
Na mecie najlepszy zawodnik marszu Pan Jakub Krawczuk - pojawił się z czasem
00:30:14.
Tradycyjnie w marszu uczestniczyli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Serocku
oraz panie z klubu "Chudnijmy Razem". Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Tulin za

zaangażowanie i pomoc w organizacji marszu
Nordic Walking.
Pyszny poczęstunek dla biegaczy - grochówkę oraz gorącą herbatę - przygotowała
firma CATERMARK.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
wzięcia udziału w imprezie i osiągniętych
wyników.
Zapraszamy do udziału w kolejnym biegu
organizowanym przez nas - XIV Bieg Niepodległościowy, który odbędzie się 30 października 2016 r. Życzymy zdrowia i jeszcze
lepszej formy biegowej!

Bieg z Książką
W niedzielę - 17.04.2016 r. odbył się
IV Bieg Wojciechowy w Serocku zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Impreza odbyła się w ramach obchodów
Święta Patrona Serocka – Św. Wojciecha.
W tym roku imprezą współtowarzyszącą biegowi głównemu był pierwszy Bieg
z Książką na dystansie 500 m, którego
inicjatorem był dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Tomasz Gęsikowski.
Bieg rozpoczął się o godzinie 12:35 każdy
z uczestników biorących udział w biegu
ustawił się na starcie trzymając w ręku
jedną z ważniejszych dla siebie książek.
Uczestnikom Biegu z Książką dopisała
piękna, słoneczna pogoda. Atmosfera, którą stworzyli kibice na trasie biegu zachęcała do zmagań o jak najlepsze miejsce. Na
końcową ocenę składały się kreatywność,
ciekawy ubiór czy też pomysł. Po wbiegnięciu na metę kilku uczestników mogło przeczytać ulubiony krótki fragment
z przyniesionej przez siebie książki. Do
mety dotarło blisko 50-ciu sympatyków
literatury. Uczestników biegu nagrodził
dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
odebrały kupon, podczas trwania pikniku
mogły odebrać sadzonki krzewów ozdobnych
i kwiatów ogrodowych.

EKOSTOISKO EDUKACYJNE
W ramach pikniku zorganizowane zostało Ekostoisko, które jak zwykle miało funkcję
edukacyjną. Dzięki przeprowadzanym w stoisku zabawom i konkursom wszyscy uczest-

16

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

kalendarza wydarzeń organizowanych przez
Urząd Miasta i Gminy w Serocku.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

EKOSMAKOŁYKI OD GOSPODYŃ
Kulinarnie Piknik Ekologiczny wzbogacały niezawodne Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich z Gut, Marynina, Dosina i Skubianki, które przygotowały eko-smakołyki
m.in. pyszne ciasta, pierogi, żurek i przepyszny bigos.

wzięcie udziału w imprezie i gratulujemy
laureatom kreatywności.
A oto wyniki rywalizacji:
I miejsce Sebastian Rutkiewicz
II miejsce Daniel Groszkowski,
III miejsce Michał Mulik
i Mateusz Zakrzewski.
Dodatkowo zostali nagrodzeni za kreatywność i ciekawe stroje: Julia Korbuszew-

ska, Maja Korbuszewska, Andżelika Kowalska i Alicja Melion.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nową
książkę.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zostali poczęstowani
słodyczami, które przygotowała pani Bożenka z Fili naszej Biblioteki w Jadwisinie.
Ośrodek Sportu i Rekreacji

IV Piknik Ekologiczny na serockim rynku
W dniu 17.04.2016 r., odbyły się na serockim rynku IV Piknik Ekologiczny, towarzyszący IV Biegowi Wojciechowemu
- imprezie rozpoczynajacej Wojciechowe
Świętowanie na sportowo.

Biegu Wojciechowym. Piknik Ekologiczny
tak, jak imprezy biegowe, cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem, a jego organizacja
pokazała, że impreza na stałe wpisała się do

nicy pikniku mogli poszerzyć swoją wiedzę
z dziedziny edukacji ekologicznej, dowiedzieć się m.in. jak ważna jest idea recyklingu,
prawidłowej segregacji odpadów i właściwego postępowania z elektro-odpadami. Udział
w konkursach nagradzany był ekoupominkami i sadzonkami bratków ogrodowych.
EKOUPOMINKI ZA NAKRĘTKI
Ekoupominki mogły odebrać również
osoby, które przyniosły do stoiska zużyte
baterie i nakrętki od butelek plastikowych.

Wszystkie zebrane nakrętki przekażemy
Schronisku dla zwierząt w Nowym Dworze
Mazowieckim współpracującemu z naszą
gminą, gdzie trafiają bezdomne zwierzęta
z terenu gminy. Schronisko prowadzi akcję
„Nakrętki zbieramy psiakom pomagamy”,
a dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie
przekazany na poprawę bytu podopiecznych
schroniska.
Dodatkowo osoby, które w dniach 1 – 15
kwietnia dostarczyły do Miejsko–Gminnego

w Ramach

600-lecia

OGRODNICZE PORADY
Nowością był udział w pikniku firm
ogrodniczych z terenu naszej gminy: Ogrody
– Zdunek Bartłomiej (Garden Plus) z Dosina
oraz Mig Mag Szkółka Ogrodnicza z Borowej
Góry, których prezentacje wzbogacały oprawę Pikniku Ekologicznego Obie firmy służyły
uczestnikom pikniku poradami ogrodniczymi, a także ufundowały część rozdawanych
nagród.
 KCJA „DRZEWO 600-LECIA”
A
ROZPOCZĘTA
Podczas trwania pikniku zapoczątkowana została również przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku Akcja „Drzewo
600-lecia”. Właściciele nieruchomości, położonych na terenie gminy mogli składać
pierwsze deklaracje udziału w akcji, która
prowadzona będzie w ramach obchodów
600-lecia nadania praw miejskich miastu
Serock. W 2017 roku posadzimy w mieście
i gminie Serock 600 jubileuszowych drzew,
opatrzonych okolicznościowym certyfikatem. O samej akcji i do udziału w niej
będziemy informować i zachęcać Państwa
przez cały bieżący rok.
Z piknikowej oferty skorzystało mnóstwo osób biorących udział w odbywającym
się, w tym samym czasie na serockim rynku
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Dzień z Polskim Teatrem Tańca

Taniec jest ruchem, czyli procesem który w założeniu tej techniki zwiększa fizyczną i psychiczną integracje jednostki. Taniec
umożliwia poznanie i zrozumienie własnej
historii zapisanej w pamięci ciała, pozwala
świadomie przeżyć emocje i przemienić je
w uczucia, których sens i przyczyny są dla
nas jasne. O wszystkich aspektach tańca nowoczesnego mogli się przekonać uczestnicy
tegorocznego Dnia z Teatrem Tańca, który
odbył się 17 kwietnia w Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku.
Tradycyjnie rozpoczęliśmy od warsztatów tańca współczesnego z wybitnymi profesjonalistami tej dziedziny tańca Pauliną
Wycichowską (tancerką, solistką Polskiego
Teatru Tańca w Poznaniu, pedagogiem tańca
i choreografem), która poprowadziła warsztaty Laboratorium ruchu oraz Maciejem
Kuźmińskim (tancerzem, choreografem,
obecnie wykładowcą na Wydziale Teatru
Tańca w Bytomiu PWST w Krakowie, oraz w
Instytucie Tańca Współczesnego w Belgradzie), który poprowadził warsztaty Dynamic Phrasing (autorskiego stylu ruchu tańca
rozwijanego przez Macieja od 2009 roku).
Warsztaty odbyły się w dwóch grupach, dla
osób początkujących i zaawansowanych.
Uczestnicy warsztatów, którzy mieli okazję
zaczerpnąć inspiracje od wybitnych fachowców, zakończyli zajęcia zadowoleni, bogatsi
o nowe doświadczenia.
W ramach dnia z Teatrem Tańca odbyły
się trzy spektakle tańca nowoczesnego.
Publiczność - która zebrała się tego wieczoru w sali widowiskowej spotkała się z niecodzienną sytuacją układu sali - była trochę
prowokowana… do działania przez Macieja
Kuźmińskiego w improwizowanym spektaklu
pt. „Maciej Kuźmiński”. Był to swego rodzaju
performens. Te skromne, szczere, a zarazem
surowe wykonanie z pewnym niedopowiedzeniem skłaniającym widza do przemyśleń dało
widzowi poczucie autentyzmu. Jak sam później przyznał… do końca nie wiedziałem co za
chwilę się wydarzy. Stawiam siebie przed trudnym zadaniem stawienia czoła samemu sobie.
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Pomiędzy spektaklami odbył się krótki
wykład podsumowywujący warsztaty oraz
pokaz multimedialny PTT z Poznania, który
poprowadziła Paulina Wycichowska przybliżając nam świat tańca współczesnego.
Przedstawiła najnowsze produkcje Polskiego Teatru Tańca w tym najnowsze realizacje
obecnych podczas tego wieczoru Daniela
Stryjeckiego choreografa m.in. „Efektu Halo”
oraz Macieja Kuźmińskiego, którego spektakl
oglądaliśmy chwilę wcześniej.
Po krótkiej prelekcji, towarzyszącej
spektaklowi pt. „Powtarzaj za mną”, Maciej
Kuźmiński zapoznał nas z kolejną techniką tańca „Work Flow” równie wymagającą, ale pełną dynamiki ruchu w parterze.
Niezwykle konsekwentny i spójny spektakl
pełen świadomości każdego ruchu. Tytuł do spektaklu choreograf zaczerpnął ze
zdania… Przestrzegaj prawa i powtarzaj za
mną: Jestem wolny!. Wszystko to ukazał po
przez ruch oraz rekwizyt, którym jest ma-

Sukces REMIZY na Ogólnopolskich
Otwartych Spotkaniach Teatralnych „Wiosna w teatrze”

ska stylizowana na Guy Fawkes’a (symbol
demonstrantów) zaadaptowana przez liczne społeczne ruchy na całym świecie.
Maciej Kuźmiński opowiedział więcej
o swojej autorskiej technice, o tym jaką
radość i satysfakcję czerpie z tańca. Zachęcił uczestników warsztatów, w szczególności młodzież do wysiłku i pracy, które
stanowią najlepszą drogę do osiągnięcia
marzeń.
Ciekawym punktem programu, na który
z zainteresowaniem czekała publiczność był
spektakl Polskiego Teatru Tańca z Poznania
pt. „Efekt Halo” do którego choreografie oraz
efekty wizualne w postaci video stworzył Daniel Stryjecki, solista PTT.
Pomysł na Efekt Halo jak mówił
sam Choreograf zaczerpnął od zjawiska
optycznego zachodzącego w atmosferze
ziemskiej wokół słońca czy księżyca zwanego potocznie Halo. W multimedialnym
spektaklu tanecznym D. Stryjeckiego
podejmującym problem automatycznego przypisywania cech na bazie powierzchownego wrażenia do muzyki The Glitch
Mob mogliśmy obejrzeć niesamowite
wykonanie: Agnieszki Fertały, Adriana
Radwańskiego oraz Pauliny Wycichowskiej. W spektaklu użyto aktorów jako
ekranów do projekcji, a światło było dodatkowym solistą. Światło w przestrzeni
zmieniając barwy i kształty tańczyło obok
wspaniałych artystów, dopełniając "ludzką" choreografię. I doskonale podkreślało
kolejną tezę spektaklu określaną mianem
Efektu Halo w psychologii - jak często po
zewnętrznym wyglądzie oceniamy innych.
Podwójne wrażenia wizualne i artyzm gry
aktorskiej wywołały burzę oklasków.
Całość, prezentacje i rozmowy poprowadzili kierownicy artystyczni przedsięwzięcia
Paulina Wycichowska i Tomasz Gęsikowski.
Podziękowali uczestnikom za udział w Dniu
Teatru Tańca.
Dziękujemy naszemu partnerowi i sponsorowi - Centrum Konferencyjnemu Green
Park

W dniach 10-13 kwietnia podopieczni aktorki Anny Kutkowskiej z Grupy Teatralnej REMIZA wzięli udział w Ogólnopolskich Otwartych Spotkaniach Teatralnych „Wiosna w teatrze”
w Andrychowie, w skład których wchodzi Ogólnopolski Festiwal Teatralny dla Młodzieży „Kocioł Teatralny”. REMIZA reprezentowała Gimnazjum imienia Romualda Traugutta w Serocku.
Spektakl „Sen nocy letniej” został wybrany spośród kilkudziesięciu innych przedstawień młodzieżowych nadesłanych z całej
Polski. Finalnie, w Festiwalu wzięło udział
9 najlepszych, m.in. z Krakowa, Krosna,
Olecka, Raciborza i Bielska-Białej.
REMIZA z Andrychowa powróciła z laurami – indywidualną nagrodę aktorską otrzymał
Gustaw Klyszcz za rolę Podszewki. Jury w składzie: Michał Kościuk - aktor, Zdzisław Bajek - artysta plastyk, profesor ASP w Krakowie i Janusz
Skubaczkowski - tancerz i choreograf, profesor
Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, wyraziło swoje ogromne uznanie dla aktorskiego
kunsztu dwunastoletniego Gustawa. Słowne wyróżnienie otrzymała także Aleksandra Pawlicka
za rolę Tytanii. Jury doceniło również scenografię
i kostiumy autorstwa Anny Kutkowskiej.

ków Festiwalu zorganizowany został również
koncert Roots Rockets - ubiegłorocznych
finalistów Must Be The Music. W ostatnim
dniu pobytu w Małopolsce REMIZA zwiedziła Kraków.
Młodzież powróciła pełna wrażeń, nowych doświadczeń i przeżyć. Wyjazd na
Festiwal został w pełni sfinansowany przez
Rodziców młodych artystów i przez Annę
Kutkowską.
Remiza

W trakcie Festiwalu odbywały się warsztaty dla młodzieży prowadzone przez zawodowych aktorów i tancerzy, a także pokazy teatralne i taneczne, przygotowane m.in. przez
studentów PWST w Krakowie. Dla uczestni-

„Motyle” z turystyczną wizytą w Serocku
Koło PTTK „Motyle”- istniejące od 1974 roku
ma w swoim programie coroczne odwiedziny w Serocku. (Wywodzi się z koła powstałego w 1898 r.
przy znanej warszawskiej Fabryce Wyrobów Precyzyjnych.)
Przez ponad 60 lat wielopokoleniowe rodziny kultywują tradycję polskiej turystyki, a wszystkie wydarzenia
zapisują skrupulatnie w kronice prowadzonej przez tę
samą osobę. Opisy turystycznych wypraw do Serocka
zajmują wiele kart owej kroniki. W Serocku gości przyjmuje i oprowadza po serockich szlakach, niezmiennie,
pani Kasia Liśkiewicz.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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w Ramach

600-lecia

Kącik dyniowy
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 około 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

Przygotowujemy się do przyszłorocznego konkursu „Dynia 600-lecia” w ramach
obchodów nadania praw miejskich miastu
Serock.
Dynia to powszechnie znana roślina,
która wykorzystywana jest głównie w celach
kulinarnych. Uprawia się ją także jako roślinę
ozdobną lub cieniującą. Znana jest ze swych
wartości odżywczych i smakowych, bywa też
czasem materiałem rzeźbiarskim.
Dynię uprawiamy wysiewając wprost do
gruntu lub z rozsady.
*Siew do rozsady rozpoczynamy

po 15 maja gniazdowo po 2-3 sztuki w rozstawie 100x100 cm, na głębokość 4 cm.
WYMAGANIA:
1. Stanowisko – ciepłe i słoneczne, odsłonięte od silnego wiatru
2. Podłoże – żyzne, przepuszczalne
3. Podlewanie – umiarkowane, po pojawieniu się owoców zwiększamy podlewanie
4. Rozmnażanie – z nasion lub z rozsady.
Źródło: www.e-ogrodnik.vot.pl

Jesienią 2016 zapraszamy do zaprezentowania swoich okazów podczas Święta
Dyni w Stanisławowie... cdn

„Świat przyrody światem dziecięcych odczuć,
wrażeń i nowych doznań”

Marcel Stolarski III miejsce

Maja Drzewiecka II miejsce

„Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie,
na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie, gdy życia na Ziemi nie stanie.”

Mały kącik kulinarny
Wiosna już na dobre przekroczyła nasze
progi. Dookoła wszystko budzi się do życia,
za oknami coraz częściej pokazuje się słońce.
Na termometrach możemy zobaczyć dodatnie temperatury. To doskonały czas na zrzucenie zbędnych, zimowych kilogramów.
W pierwszym kulinarnym artykule
przedstawiamy przepis na pyszny koktajl
owocowy - idealny na wiosenne poranki.
Składniki:
1 kiwi, 250 g truskawek, 1 banan, 45 g

Serock
FIT & SPORTY

płatków owsianych, 125 ml mleka, 15 ml oleju kokosowego
Przygotowanie:
Płatki owsiane wsypujemy do miseczki, zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na 15 minut.
Owoce myjemy, obieramy i w przypadku
truskawek pozbywamy się szypułek. Każde z
nich kroimy na mniejsze części.
Mleko, olej kokosowy, owoce oraz płatki
łączymy w blenderze i miksujemy na najwyższych obrotach kilkadziesiąt sekund.

Gotowy koktajl przelewamy do szklanki
i już możemy delektować się jego wspaniałym
smakiem.
Koktajle to wspaniały pomysł na zdrowy
początek każdego dnia, mogą stanowić również
przepyszną, lekką, dietetyczną przekąskę. A co
najważniejsze ich przygotowanie zajmuje zaledwie 10 minut. Szczególnie zwracamy uwagę na
nieznane wartości oleju kokosowego.
Smacznego : )
Anna Pińczuk

5 miejsce Mateusza Zalewskiego w 3. Grand Prix Polski Żaków!
W dniach 15-17.04.2016 r. w Łaziskach
Górnych odbył się turniej 3. Grand Prix
Polski Żaków w tenisie stołowym. Naszą
gminę i Sokół Serock reprezentował oczywiście Mateusz Zalewski. Przed rozpoczęciem turnieju, po dwóch poprzednich
edycjach, Mateusz zajmował 4 miejsce
w klasyfikacji generalnej GPP Żaków. Dzięki wysokiej pozycji nie musiał brać udziału
w piątkowym (15.04.2016) turnieju kwalifikacyjnym, a swoje zmagania rozpoczął
wraz ze startem turnieju głównego w sobotę 16.04.2016 r. W rozgrywkach grupowych
Mateusz Zalewski już „standardowo” poradził sobie znakomicie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Następnie w fazie pucharowej,
po dwóch kolejnych zwycięstwach, uległ
Szymonowi Wiśniewskiemu z Grodziska
Mazowieckiego w meczu 1/4 finału w stosunku 2:3. Z uwagi na porażkę Mateuszowi
przyszło rywalizować o najwyższe możliwe
do zajęcia – 5 miejsce w turnieju. Dzięki dwóm kolejnym zwycięstwom serocki
tenisista nie dał sobie odebrać 5 miejsca,
które jest kolejnym dobrym wynikiem
w zawodach rangi ogólnopolskiej. Poniżej
zamieszczamy wyniki wszystkich meczów
Mateusza Zalewskiego w turnieju 3. Grand
Prix Polski w Łaziskach Górnych.

Serock
FIT & SPORTY

Mateusz Zalewski - czwarty od prawej
Rozgrywki grupowe:
Mateusz Zalewski – Maksymilian Zawiślak
(Piotrków Trybunalski) 3:0,
Mateusz Zalewski – Maciej Filiczak
(Mysłowice) 3:2,
Mateusz Zalewski – Szymon Brud
(Jarosław) 3:0.
Runda finałowa, mecz 1 rundy:
Mateusz Zalewski – Szymon Rogoziński
(Nysa) 3:0,
1/8 finału:
Mateusz Zalewski – Dominik Rojek
(Siedlce) 3:1,
1/4 finału:

 ateusz Zalewski – Szymon Wiśniewski
M
(Grodzisk Mazowiecki) 2:3,
Mecze o miejsca 5-8:
Mateusz Zalewski – Jacek Zawacki
(Łasin) 3:0,
Mecz o 5 miejsce:
Mateusz Zalewski – Kacper Głazowski
(Strzelin) 3:1.
Wywalczenie 5 miejsca pozwoliło Mateuszowi na zdobycie 83 punktów za ten turniej
do klasyfikacji generalnej Grand Prix Polski
Żaków w tenisie stołowym. Gratulujemy!
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

I. Oksińska

„Świat przyrody światem dziecięcych odczuć, wrażeń i nowych doznań” to innowacyjny program prowadzony przez panią Kasię Książyk. Wykorzystuje on twórczość artystyczną dzieci w wieku
przedszkolnym. Głównym celem programu jest kształtowanie społeczno-twórczej postawy dzieci ze
zwróceniem uwagi na uwrażliwienie postawy proekologicznej oraz opiekuńczej w stosunku do świata
zwierząt i roślin. Program znajduje również zastosowanie w rozwijaniu zamiłowania do otaczającego
świata rozbudzanego poprzez doświadczenie i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań w wykonywaniu prac plastycznych zawierających elementy świata przyrodniczego.
Prace pochodzą z grupowego konkursu plastycznego Samorządowego Przedszkola w Zegrzu
„Skorupkowy obrazek” – technika wykorzystania skorupek jajek (praca rodzinna: dziecka z rodzicem).
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Martyna Roman I miejsce
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Piłkarska Liga Powiatowa – dobre występy drużyn
Akademii Piłkarskiej KS Sokół OSiR Serock
Projekt powstania Piłkarskiej Ligi Powiatowej w powiecie legionowskim jest
inicjatywą Akademii Piłkarskiej KS Sokół
OSiR Serock, a dokładnie koordynatora
Akademii – Mariusza Śledziewskiego. Patronat honorowy nad ligą sprawuje Starosta
Powiatu Legionowskiego – Robert Wróbel.
Założeniem rozgrywek jest możliwość rywalizacji sportowej i wspólnej zabawy drużyn z obszaru powiatu legionowskiego, które nie występują w rozgrywkach ligowych
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Na
tym etapie szkolenia sportowego najważniejsze jest nauczanie gry w piłkę nożną poprzez zabawę i zachęcanie dzieci do udziału
w treningach i meczach. Liga Powiatowa
zakłada organizację po jednym z turniejów
w każdym klubie uczestniczącym w tym

projekcie, a inicjator AP KS Sokół OSiR
Serock organizuje turniej rozpoczynający i
kończący zmagania ligi.

Serock
FIT & SPORTY

Turniej inaugurujący rozgrywki odbył się w niedzielę 17.04.2016 r. na dwóch
boiskach trawiastych w Jadwisinie koło
Serocka. Rozgrywki zostały zorganizowane w formie pikniku z udziałem całych
rodzin dopingujących zawodników przy
wspólnym grillu. Emocji, uśmiechów i zabawy było co niemiara. Wyniki zmagań
były sprawą drugorzędną, chociaż dzieci
dawały z siebie wszystko na boisku. Nasza
Akademia poradziła sobie bardzo dobrze
w rywalizacji z innymi drużynami. Poniżej
zamieszczamy wyniki pierwszego turnieju
Ligi Powiatowej.
Wyniki turnieju:
Kategoria 2005/06
1. Młode Orły Pułtusk - 10 pkt. 14 -8
2. AP Sokół Serock grupa B - 9 pkt. 8 - 6
3. FDA Wieliszew - 6 pkt. 16 - 9
4. Wisła Jabłonna - 3 pkt. 15 - 15
5. AP 11 Legionowo - 1 pkt. 4 - 19
Kategoria 2007
1. Wisła Jabłonna - 9 pkt. 14 - 6
2. AP 11 Legionowo -1 - 6 pkt. 7 - 6
3. AP Sokół Serock grupa C - 3 pkt. 10 - 6
4. AP 11 Legionowo - 2 - 0 pkt. 0 - 13

ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA
27-29 maja 2016 - korty Hotelu Narvil

Aktorski Klub Tenisowy oraz Hotel Narvil Conference & Spa zapraszają
mieszkańców Miasta i Gminy Serock do kibicowania podczas drugiej edycji
Narvil Gentlemen’s Tennis Cup - deblowego turnieju tenisa ziemnego z gwiazdami.
Wśród uczestników m.in.: Urszula Dudziak, Beata Ścibakówna, Jan Englert,
Tomasz Stockinger, Tomasz Gęsikowski, Marek Bukowski, Ryszard Szurkowski.
W piątek 27.05.2016 zapraszamy również na wyjątkową kolację, połączoną
z koncertem i licytacją przedmiotów przekazanych przez aktorów i artystów,
z której środki finansowe wesprą cele społeczne.
Honorowy patronat nad turniejem objął
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Sylwester Sokolnicki.

Szczegółowy program turnieju na www.hotelnarvil.pl

Kategoria 2008
1. AP Sokół Serock grupa D - 9 pkt. 16 - 3
2. Wisła Jabłonna - 6 pkt. 10 - 7
3. AP 11 Legionowo - 3 pkt. 7 - 13
4. AP Sokół Serock grupa E - 0 pkt. 3 - 13
Kategoria 2009 i młodsi
1. AP Sokół Serock grupa F - 8 pkt. 9 - 0
3. AP 11 Legionowo - 8 pkt. 6 - 0
4. AP Sokół Serock grupa G - 0 pkt. 0 - 16
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