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Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wy-
kraczających poza sprawy merytoryczne 
referatów, przyjmuje mieszkańców w ponie-
działki, 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 przyjmu-
je również w poniedziałki w godzinach 
12.00-15.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejno-
ści zgłoszeń, bez konieczności dokonywania 
wcześniejszych zapisów.

W sprawach nagłych, wymagających 
interwencji burmistrza można ustalić 
spotkanie w innym terminie niż ww. ter-

min poniedziałkowy. W tym celu prosimy 
o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby 
pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Se-
rocku Artur Borkowski pełni dyżur w ponie-
działki w godz. 18.30-20.30 w pokoju nr 31

Rada Seniorów przyjmuje informacje 
i sugestie dotyczące problemów seniorów 
i osób starszych pod e-mail: serock.rada-
seniorow@gmail.com oraz w każdą środę 
w godzinach 12:00 -14:00 w Klubie Aktyw-
ności Społecznej ul. Kościuszki 8a w Serocku

Referaty UMiG w Serocku przyjmują 
interesantów i realizują sprawy mieszkańców 
w godzinach pracy urzędu bez konieczności 
wcześniejszego umawiania się (pon 8:00-
18:00, wt-pt 8:00-16:00).

Informacje dla mieszkańców:

STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU
siedziba:  Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pok. 22
kontakt:  tel. stacjonarny 22 782 72 92 

tel. kom. 603 873 290 
email: straz.miejska@serock.pl

Straż Miejska w Serocku

siedziba: 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21 pok. 22

kontakt:

tel. stacjonarny 22 782 72 92

tel. kom. 603 873 290

email: straz.miejska@serock.pl
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W dniu 13 maja 2017 r., w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku odbyły się uroczyste obchody 
Gminnego Dnia Strażaka, połączone z jubi-
leuszem 85 rocznicy powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej.

Strażacy z wszystkich gminnych jed-
nostek OSP świętowali w kameralnej 
atmosferze, razem z bliskimi i osobami to-
warzyszącymi. Ponadto, obchody zaszczycili 
swoją obecnością: st. Bryg. Arkadiusz Pich 
- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP 
w Legionowie, mł. chor. Andrzej Woźniak 
– Komendant Wojskowej Straży Pożarnej 
w Zegrzu, dh Jacek Cendrowski - Prezes Za-
rządu Związku Emerytów i Rencistów Pożar-
nictwa RP w Legionowie, Koło nr 5, a także, 
Pan Artur Borkowski - Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku oraz radni Rady Miej-
skiej w Serocku.

W wystąpieniu okolicznościowym Pan 
Burmistrz Sylwester Sokolnicki w krótkich 
słowach odniósł się do szczególnej roli 
jaką spełniają strażacy ochotnicy w dzie-
dzinie niesienia pomocy poszkodowanym 
oraz ratowania ludzi i mienia. Zebranym 
gościom zaprezentował osiągnięcia gmin-
nych jednostek OSP, a także poinformował 
o planach ich doposażenia. Pogratulował 
dotychczasowych osiągnięć szczególnie 
jubilatom z Woli Kiełpińskiej oraz złożył 
życzenia w związku z obchodzonym świę-
tem i jubileuszem. Nie zabrakło okoliczno-
ściowych prezentów, które odebrali Prezesi 
Zarządów OSP z terenu gminy.

W trakcie uroczystości najbardziej 
zasłużonym druhom i druhnom wręczo-

Gminne obchody „Dnia Strażaka" 
oraz „Jubileusz 85-lecia powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej”

„Mój ogród jest mym najpiękniejszym arcydziełem”
Claude Monet - francuski malarz

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

ogłasza konkursy w kategoriach:
• “Mój balkon – moja pasja”   • “Moja posesja – moja pasja”

To już VIII edycja konkursów na najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy ogród. 
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursach. Na zgłoszenia cze-
kamy do 30 czerwca 2017 roku.  Prace komisji konkursowej oceniającej Państwa bal-
kony i ogrody będą trwały do 14 lipca 2017 roku. Karty zgłoszeniowe oraz regulamin 
konkursów dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, w Referacie Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 11, na stronie www.serock.pl oraz u soł-
tysów. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznych obchodów Święta 
Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej.

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wy-
bory parlamentarne. Były one efektem rozmów przy Okrągłym Stole, w wyniku których 
uzgodniono szereg zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. Wydarzenia roku 
1989 koncentrowały się wokół wolności. Ich konsekwencją był upadek komunizmu i prze-
miany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

nych zostało trzydzieści siedem odznaczeń 
i medali. Aktu wręczenia dokonali wspól-
nie Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan 
Sylwester Sokolnicki, Z-ca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
brygadier Arkadiusz Pich oraz Prezes Miej-
sko Gminnego Zarządu OSPRP druh Ma-
rian Malinowski

Tradycyjnie z okazji tego święta, część 
artystyczną pełną humoru i zabawy wy-
pełnił program kabaretowy. W tym roku 
dla strażaków wystąpił Kabaret Kopydłów, 
w spektaklu „Tak jest Komendancie”. Artyści 
z humorem opowiadali o sprawach ważnych 
i codziennych. Po występie goście mogli spę-
dzić czas na miłych rozmowach przy słod-
kim poczęstunku - nie zabrakło także wspa-
niałych tortów.

Referat ZKOCiB
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Oświetlenie ul. Leszczynowej w Maryninie

INWESTYCJE

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu – I etap

W dniu 24.05.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy punktów świetlnych w miejsco-
wości Marynino, ul. Leszczynowa. Wykonawcą projektu jest firma „2MKP ENERGIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Alei Stanów 
Zjednoczonych 72 lok. U-51. Wartość prac projektowych wynosi 13.038,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego w terenie działek o nr ew. 249/1, 247/10, tj.  przy ul. Leszczynowej o łącznej długości ok. 320 mb.

Planowany termin zakończenia projektu to koniec listopada bieżącego roku. 

Począwszy od dnia 29 czerwca 2017 
roku (poniedziałek) rozpoczynamy działania 
związane z realizacją pierwszego etapu kom-
pleksowego remontu Zespołu Szkół w Ze-
grzu. Zgodnie z zawartą w dniu 24 kwietnia 
umową, wykonawca, firma: „TOM – BUD” 
Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi 
Transportowe z siedzibą w Pułtusku przy 
ul. Kosynierów 2, wykona szereg prace re-
montowych w obiekcie. Założeniem jest, aby 
w okresie do połowy sierpnia bieżącego roku 
dokonać wymiany instalacji wodociągowej 

w budynku szkoły, wymiany instalacji sani-
tarnej, instalacji centralnego ogrzewania, ale  
bez źródeł ciepła (kotłów gazowych). Dodat-
kowo chcemy zakończyć - rozpoczęty w roku 
poprzednim przez szkołę - kompleksowy 
remont łazienek na parterze i piętrze oraz 
wykonać remont podłogi w sali gimnastycz-
nej. Ze względu na zakres przedsięwzięcia, 
prace musimy zacząć realizować już w trakcie 
trwania roku szkolnego. Mamy nadzieję, że 
utrudnienia uda się zminimalizować, jednak 
należy liczyć się z pewnymi niedogodno-

ściami dla uczniów i rodziców,  za co z góry 
przepraszamy. Wykonawca w pierwszej kolej-
ności będzie realizował demontaż istniejące-
go centralnego ogrzewania począwszy od sal 
lekcyjnych i korytarzy przy drugim (tylnym) 
wejściu do budynku oraz rozpocznie działa-
nia na  sali gimnastycznej, która będzie wyłą-
czona  z zajęć do końca roku szkolnego. 

W przypadku jakichkolwiek pytań i wąt-
pliwości prosimy kierować je do Referatu 
Przygotowania i Realizacji Inwestycji na ad-
res e-mail: inwestycje@serock.pl. 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Straty spowodowane wiosennymi przymrozkami 
na terenie Miasta i Gminy Serock

Do 19 maja 2017 roku przyjmowane 
były w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
wnioski rolników o oszacowanie strat spowo-
dowanych przymrozkami. Na terenie naszej 
gminy niekorzystne zjawisko przymrozków 
wiosennych miało miejsce trzykrotnie 16 i 21 
kwietnia oraz 10 maja. Jak pokazuje ilość zło-
żonych wniosków, straty spowodowane przy-
mrozkami mogą być bardzo dotkliwe zarów-
no dla sadowników, jak i dla konsumentów. 
Ogółem złożonych zostało aż 70 wniosków 
o oszacowanie strat. W przeważającej mierze 

na skutek przymrozków ucierpiały uprawy 
sadownicze – najwięcej bo aż 24 wnioski zo-
stały złożone przez sadowników posiadają-
cych sady w rejonie miejscowości Dębe. 

Szacowanie strat przeprowadzi gminna 
komisja, powołana przez Wojewodę Mazo-
wieckiego, która dokona oględzin w terenie, 
w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgło-
szenia przez producenta rolnego wystąpienia 
szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru 
plonu głównego danej uprawy. O dokładnych 
terminach, prac komisji, rolnicy, którzy zło-

żyli wnioski o oszacowanie strat, będą powia-
domieni indywidualnie.

Po dokonaniu oględzin w terenie ko-
misja sporządzi protokół szacowania strat 
i przekaże go do Wojewody Mazowieckie-
go w terminie 30 dni od dnia oszacowania 
szkód. Oszacowanie przez komisję szkód 
i sporządzony protokół strat będzie podsta-
wą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla 
rolnika.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację 
kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock

Trwają prace związane z realizacją za-
dania ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
poprzez modernizację kotłowni na terenie 
Miasta i Gminy Serock”. Realizacja projek-
tu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, 
złożonym przez gminę, zostanie dofinanso-
wana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, który udzielił Miastu i Gminie Serock 
promesy na dofinansowanie w wysokości 
do 193 174,55 zł, co stanowi do 68% kosz-
tu kwalifikowanego. Do udziału w projekcie 
przystąpiło 42 właścicieli nieruchomości. 
W ramach realizacji projektu zakładana jest 

wymiana 22 starych pieców gazowych na 
piece gazowe o wyższej sprawności wytwa-
rzania ciepła i niższej emisji spalin, 17 ko-
tłów węglowych na piece gazowe, 2 starych 
kotłów na biomasę również na kotły na bio-
masę o wyższej sprawności i 1 wymiana ko-

tła węglowego na kocioł na biomasę. Obec-
nie podpisywane są umowy z mieszkańcami, 
którzy biorą udział w projekcie, a kolejnym 
etapem realizacji zadania będzie dostawa 
i montaż nowych urządzeń grzewczych 
u mieszkańców. 

Więcej informacji w sprawie udzie-
la Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 
782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdano 600 drzew na 600-lecie 
nadania praw miejskich Serockowi! 

Informujemy, że dobiega końca akcja 
,,Drzewo 600-lecia”, której celem było rozda-
nie 600 sadzonek drzew na 600-lecie nadania 
praw miejskich Serockowi. Zgodnie z zało-
żeniem akcji posadzone drzewa będą żywą 
i trwałą pamiątką jubileuszu dla przyszłych 
pokoleń. 

W ramach akcji zostało złożonych 600 
deklaracji udziału, z czego drzewo z nume-
rem 1 zostało uroczyście posadzone w Parku 
Miejskim w Serocku, a symboliczne drzewo 
z numerem 600 posadzone zostanie przy 
Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. 

Do wyboru uczestnicy mieli cztery ga-
tunki drzew:

Kasztanowiec czerwony 
Lipa drobnolistna 
Jarząb szwedzki 
Głóg pośredni (odmiana ‘Paul’s Scarlet’)
Obecnie jesteśmy na etapie wydawania 

sadzonek osobom, które złożyły deklaracje 
udziału w akcji. Większość sadzonek została 
już odebrana. Wszystkie drzewa opatrzone są 
okolicznościowym certyfikatem, upamiętnia-
jącym otrzymanie i posadzenie drzewa.

Osoby, które jeszcze nie odebrały sa-
dzonki, zapraszamy w pierwszej kolejności 
po odbiór pamiątkowego certyfikatu do Re-
feratu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa – parter pokój nr 11, który uprawnia 
do odbioru okolicznościowego drzewka. Za-

kupione przez gminę sadzonki są do odbioru 
w Szkółce Ogrodniczej w Borowej Górze przy 
ulicy Nasielskiej 41. 

Zorganizowana przez nas akcja cieszy-
ła się ogromnym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców naszej gminy oraz osób za-
mieszkujących gminę sezonowo. W akcję 
włączały się całe rodziny, wśród uczestników 
były także placówki oświatowe, instytucje 
i przedsiębiorcy. 

W ramach akcji, prosimy uczestników 
o zdjęcia z sadzenia drzewek. Wszystkie 
przesłane fotografie posłużą nam do stwo-

rzenia pamiątkowej galerii, która znajdziecie 
Państwo na stronie www.serock.pl w zakładce 
„Drzewo 600-lecia”. 

Duże zainteresowanie i miłe słowa, które 
usłyszeliśmy od uczestników akcji ,,Drzewo 
600-lecia”, motywuje nas do podejmowania 
kolejnych akcji dotyczących szeroko pojętej 
ochrony środowiska i ekologii, dlatego zapra-
szamy Państwa do obserwowania naszej stro-
ny internetowej, gdzie na bieżąco będziemy 
Państwa informowali o naszych działaniach. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Serdecznie zapraszamy na odnowioną 
ścieżkę dydaktyczną krajoznawczo-tury-
styczną, przebiegającą wzdłuż Jeziora Ze-
grzyńskiego na odcinku Serock – Jadwisin 
oraz wzdłuż Narwi na odcinku Serock – 
Wierzbica. Ścieżka istniejąca już od 2005 
roku została w bieżącym roku zrewitalizo-
wana i wzbogacona o kolejne elementy małej 
architektury. 

Odcinek ścieżki, który łączy ulicę Ret-
mańską w Serocku z ulicą Na Skarpie w miej-
scowości Wierzbica wynosi ok. 1,5 km.  
W ramach jej odnowienia na trasie ścieżki 
urządzono miejsca wypoczynkowe – wiaty 
edukacyjne. Z myślą o najmłodszych zostały 
postawione tam terenowe gry edukacyjne, 
które uatrakcyjnią pobyt na ścieżce i poprzez 
zabawę wzbogacą wiedzę o faunie i florze. 
Oprócz miejsc wypoczynkowych ścieżka na 
tym odcinku doposażona została w tablice 
dydaktyczne.

Odcinek ścieżki Serock - Jadwisin wyno-
si ok. 2,5 km. Rozpoczyna się na końcu ulicy 

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku cieszy się dużym zainteresowaniem. Kolejni goście, którzy odwiedzają placówkę wypowiadają 
się o jej ekspozycji z uznaniem. Do osób, które odwiedziły izbę, dołączyli Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel oraz Wicestarosta 
Jerzy Zaborowski, którzy w towarzystwie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego obejrzeli ekspozycję.

Mamy nadzieję, że serocka Izba Pamięci wzbogaci ofertę turystyczną i kulturalną powiatu legionowskiego, stając się atrakcją dla turystów 
i mieszkańców okolicznych miejscowości.

Starosta Legionowski z wizytą w Izbie

W dniu 7 maja 2017 roku, na Rynku 
Miejskim w Serocku, już po raz piąty odbył 
się Piknik Ekologiczny.

W ramach pikniku zorganizowane zosta-
ło Ekostoisko, które jak zwykle miało funkcję 
edukacyjną. Dzięki przeprowadzanym w sto-
isku zabawom i konkursom wszyscy uczest-
nicy pikniku mogli poszerzyć swoją wiedzę 
z dziedziny edukacji ekologicznej, dowie-
dzieć się m.in. jak ważna jest idea recyklingu, 
prawidłowej segregacji odpadów i właściwe-
go postępowania z elektro-odpadami. Udział 
w konkursach nagradzany był ekoupominka-
mi i sadzonkami kwiatów ogrodowych.

Ekoupominki mogły odebrać również 
osoby, które przyniosły do stoiska zużyte 
baterie i nakrętki od butelek plastikowych. 
Wszystkie zebrane nakrętki przekażemy na 
szczytny cel.

Dodatkowo osoby, które w dniach po-
przedzających piknik dostarczyły do Miej-
sko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Serocku zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, podczas trwania imprezy, 
mogły odebrać sadzonki krzewów ozdobnych 
i kwiatów ogrodowych.

Kulinarnie, piknik wzbogacały niezawod-
ne Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gutów, 
Marynina, Dosina i Skubianki, które przy-
gotowały eko-smakołyki m.in. pyszne ciasta, 
pierogi, krokiety i chleb ze smalcem.

Podczas pikniku, chętni mogli wziąć 
udział w warsztatach z decoupage, które pro-
wadziła Pani Danuta Steczka – Rękodzieło 
Artystyczne oraz w warsztatach tworzenia 
kwiatów z krepiny, które prowadziły nauczy-
cielki ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. 
Dodatkowo piknikowi towarzyszyła barwna 

wystawa prac o tematyce ekologicznej, któ-
rych autorami byli uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Jadwisinie.

Podczas Pikniku Ekologicznego zapre-
zentowała się Szkółka bylin ze Skubianki 
„Ogrody o Zielonych Progach” prowadzona 
przez Biankę i Przemka Godlewskich. Wszy-
scy zainteresowani mogli nie tylko zakupić 
wyhodowane w szkółce sadzonki roślin, ale 
również mogli skorzystać z profesjonalnych 
porad ogrodniczych.

Piknik Ekologiczny, pomimo lekko ka-
pryśnej pogody cieszył się bardzo dużym za-
interesowaniem, a jego organizacja pokazała, 
że impreza na stałe wpisała się do kalendarza 
imprez organizowanych przez Urząd Miasta 
i Gminy w Serocku.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Piknik Ekologiczny na serockim rynku

Miasto i Gmina Serock 
przystąpiła do usługi WebPOS PayByNet

Od zeszłego roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku można dokonywać płatności bezgotówkowych za pomocą terminali płatniczych.
W roku bieżącym poszliśmy krok dalej – mianowicie można dokonywać płatności z wykorzystaniem telefonu komórkowego bezpośrednio 

w trakcie załatwiania spraw w urzędzie, bez wizyty w okienku kasowym. Wdrożona usługa WebPOS PayByNet związana jest z płatnościami mo-
bilnymi BLIK i PeoPay. Udział w programie w zakresie WebPOS PayByNet jest dla urzędów bezpłatny. Interesanci, dokonujący płatności z wy-
korzystaniem tego systemu również nie będą obciążani opłatami za dokonywane transakcje. Serdecznie zapraszamy do korzystania z ww.usług.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ścieżki dydaktyczne krajoznawczo-turystyczne 
w gminie Serock

Rybaki, a kończy się w Rezerwacie Wąwóz 
Szaniawskiego, przy ruinach dworku rodziny 
Szaniawskich. Ten odcinek ścieżki w ramach 
rewitalizacji został doposażony w dodatko-
we miejsce wypoczynkowe, gdzie również 
ustawione zostały wiaty edukacyjne z grami 
terenowymi dla najmłodszych, a także dodat-
kowe tablice edukacyjne. 

Wszystkie elementy edukacyjne znaj-
dujące się na każdym z odcinków ścieżki, 
dostarczą nam cennych informacji na temat 
walorów przyrodniczych znajdujących się 
na trasie ścieżki i w okolicy, a także pozwolą 
poznać między innymi mieszkańców zbior-
ników wodnych, roślinność wodną, gatunki 
drzew i zwierząt występujących w środowi-
sku naturalnym najbliższej okolicy oraz cele 
i formy ochrony przyrody.

Trasę ścieżek, a także łączący oba odcin-
ki ścieżki Bulwar Nadnarwiański i ulicę Ret-
mańską w Serocku możemy pokonać pieszo 
lub rowerem.

Na realizację zadania wystąpiono o dota-
cję w wysokości 36.324,27 zł. do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Nie ma chyba w Serocku osoby, która 
nie znałaby Pana Zdzisia Lewandowskiego. 
Wieloletni dyrektor Biblioteki Publicznej, 
człowiek o wielkim sercu i wielkiej miło-
ści do słowa pisanego. Lokalny poeta, pa-
sjonat historii, serocki gawędziarz. Kiedy 
zaproponował mi podzielenie się swoimi 
wspomnieniami o dawnym Serocku i swo-
jej rodzinie, czułam, że to będzie barwna 
historia. Nie pomyliłam się. Pan Zdzisio 
miał gotowy pomysł na ten wywiad. Naj-
pierw przedstawił swój rodowód, opowie-
dział o dziadkach, ich losach wojennych 
i związkach rodziny ze „starą wodą”. Potem 
podzielił się wspomnieniami ze swojej mło-
dości i pasji literackiej. 

Zacznijmy
od początku…

„Moje związki z miastem Serock trwa-
ją od wielu, wielu pokoleń. Około 1870 mój 
pradziadek Franciszek Burdynowicz odkupił 
działkę nad Narwią od Żyda i na tej działce 
zamieszkał. Miał dwie córki, więc tę działkę 
na dwie części podzielił - na jednej zamiesz-
kała moja babcia Władysława, z domu Burdy-
nowicz, ale z męża Kwiatkowska, żona Fran-
ciszka Kwiatkowskiego. Do dziś na tej działce 
mieszka moja siostra. Kwiatkowscy mieli 
dwoje dzieci – Mariana rocznik 1910 i moją 
mamę rocznik 1920. Wujek Marian i dzia-
dek byli kowalami w Serocku. U Jankow-
skiego była kuźnia i oni tam pracowali. Byli 
też w Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tego co 
pamiętam z opowiadań mamy, to wujek grał 
na helikonie, czyli takiej trąbie, w orkiestrze 
strażackiej”.

Ojciec Pana Zdzisława niejednokrot-
nie opowiadał historie o swoim tacie, ale 
również dzielił się swoimi wspomnieniami. 
Pan Zdzisio jako dziecko chłonął je z za-
interesowaniem, a że był bardzo ciekawy, 
siedział, słuchał i zapamiętywał. „Dziadek 
Czesław pochodził ze wsi Budy Ciepieliń-
skie. Babcia Leokadia Lewandowska, żona 
Czesława była z domu Oprzędek. Po ślubie 
przywędrowali do Serocka i w tu urodził się 
mój ojciec, Stefan w 1918 roku. Jeżeli cho-
dzi o moich dziadków, to jeden nie przeżył 
wojny, a drugi ledwie co przeżył. Dziadek 
Czesław Lewandowski był rzeźnikiem. 
W czasie okupacji tutaj na naszym terenie 

trafiła na mieliznę. Teraz są bojki, które ogra-
niczają ten szlak żeglowny, po przekroczeniu 
ich można właśnie trafić na mieliznę. 

Ojciec Pana Zdzisława był flisakiem, czy 
jak mówił o sobie – orylem. „Tym orylem był 
w czasie okupacji. Niemcy z górnej Narwi 
ściągali drewno aż przez Wisłę do Pilicy, dla 
swoich celów wojskowych. Zresztą Niemcy 
stosowali tzw. paliwo drzewne, którym napę-
dzali silniki samochodów nawet. To śmiesznie 
wyglądało, bo z tyłu za samochodem stała taka 
rura, jakby parowóz, oni palili tym drzewem 
sobie jechali, nie potrzebowali benzyny. Więc 
to drzewo było im ciągle potrzebne. I ojciec 
opowiadał często, że został wzięty do roboty, 
nie wyjazdowe, tylko tutaj na miejscu. Mówił, 
że to było strasznie, strasznie męczące, bo jak 
wracał, to trzeba było odwszyć, bo wiadomo 
jak się na wodzie spędza dużo czasu, bardzo 
łatwo o różnego rodzaju insekty. Dokument, 
który mu Niemcy wystawili jako temu orylo-
wi, uratował ojcu życie, bo któregoś razu był 
w Warszawie i była akurat łapanka. A to był 
taki rok, że Niemcy jak wyciągali ludzi z tram-
waju, to ich od razu rozstrzeliwali, no i ojca też 
już wyciągali. I on ten dokument miał w kie-
szeni, więc go szybko wyciągnął. Jak ten Nie-
miec go przeczytał, a przecież to była praca dla 
gospodarki zbrojeniowej Rzeszy, to go wypu-
ścił. Ojciec mówił, że jak na Gdański Dworzec 
dotarł, to ludzie na niego patrzyli, pytali co pan 
taki biały jak kreda. No nic dziwnego…”. 

To zresztą niejedyny moment, kiedy tata 
Pana Zdzisława uszedł z życiem. Jak pamię-
tamy, w miejscu, w którym obecnie znajduje 
się Dom Handlowy „Wodnik” przed wojną 
stała okazała kamienica Rozenberga, która we 
wrześniu 1939 roku została zbombardowana. 
Zginęło w niej ok. siedemdziesiąt osób. „Mój 
ojciec opowiadał, a można mu chyba wierzyć 
– wspomina Pan Zdzisio - że jak przechodził 
przez Serock, to w tym momencie policjant 
zapędzał ludzi do schronu, do piwnicy, która 
była w tej kamienicy. Ojciec miał wtedy dwa-
dzieścia jeden lat. Wywinął mu się pod ręką, 
mówi schowam się gdzieś indziej. Podobno 
ten policjant, wyciągnął pistolet i zaczął do 
tego samolotu przelatującego strzelać. Być 
może Niemcy i tak by tę kamienicę zbombar-
dowali, bo to był wysoki budynek, ale może te 
strzały ich sprowokowały”.

Opodal posesji Państwa Lewandowskich 
podczas wojny znajdowała się straż granicz-
na. „W czasie okupacji niemieckiej na rzece 
Narew była granica. Serock został wcielony 
do Rzeszy, a po drugiej stronie była już Gene-
ralna Gubernia. Jeżeli chodzi o tę granicę, to 
mój ojciec szmuglował tam żywność. Bo ła-
twiej było o żywność w Rzeszy niż w General-
nej Guberni, a ci ludzie też tam potrzebowali 

Opowieść, jak rzeka
– czyli wspomnienia Pana Zdzisława Lewandowskiego o rodzinie znad Narwi

przecież jeść. Z tym że musiał się tam moc-
no ukrywać, bo właśnie na Rybakach był tak 
zwany col czyli strażnica graniczna i pogra-
nicznicy, którzy jej pilnowali. I ten col mieścił 
się dokładnie dwa budynki od naszej działki. 
To była willa przedwojenna, stoi zresztą do 
dzisiaj, myśmy ją nazywali cytadela”.

Wszystko
 płynie

O tym, jak bardzo zmienił się wygląd 
i charakter Serocka mówią wszyscy, którzy pa-
miętają miasteczko powojenne. Pan Zdzisław 
również wspomina, że tak naprawdę w latach 
sześćdziesiątych oprócz drewnianych chat 
i zniszczonych podczas wojny budynków nie 
było nic. Groza wojny zresztą wciąż towarzy-
szyła mieszkańcom. „W 1968 roku miałem 
już jedenaście lat - wspomina. I gdy Rosja-
nie w tym roku kierowali swoje wojska na 
Czechosłowację, to ja się jakoś o tym dowie-
działem, pobiegłem na górę, stanąłem koło 
kuźni Krzywickich, jak się Wyzwolenia ulica 
zaczyna, stałem tam pół dnia i patrzyłem jak 
samochody z żołnierzami Radzieckimi jadą 
w kierunku Nowego Dworu. Nocą natomiast 
słyszeliśmy tam nad wodą huk ogromny, czyli 
musiały czołgi przechodzić. Jak wróciłem do 
domu, to od mamy usłyszałem – synu będzie 
wojna. A jeszcze mój ojciec opowiadał o czło-
wieku, który do tej wojny się sposobił w ten 
sposób, że nakupił sobie multum soli, bo to 
wiadomo na wojnie sól potrzebna. Ale zgro-
madził ją na strychu i miał prawdziwą wojnę, 
bo mu się ten strych od tej soli zawalił”. 

Pan Zdzisław opowiada, że po powstaniu 
„Zalewu” chadzał po raki, wypływał z ojcem 
na rzekę – ojciec na ryby, a on, żeby w ciszy 
czytać książki. Wspomina letników, którzy 
pojawili się nad Zalewem tuż po jego po-
wstaniu i pierwszy ośrodek wypoczynkowy, 
tzw. Chemię. Mieszkańcy opalali się na pla-
żach usypanych z wybranego przez tzw. smo-
ki żwiru (jedna plaża usypana została przy 
obecnym Placu Litewskim, a druga przy ul. 
Rybaki), kąpali w Narwi albo w drewnianym, 
przewoźnym basenie. 

Dzieciaki zimą chodziły na sanki, „na gór-
ki” (obecnie Trakt Spacerowy), albo zjeżdżali z 
ulicy Radzymińskiej. „Jak kupowałem na ryn-
ku ziemniaki, to brałem sanki, kładłem na nie 
worek z ziemniakami, sam siadałem na worek 
i jechałem prawie pod sam dom” - wspomi-
na. Pan Zdzisław opowiada również, jak na 
jego oczach w 1979 roku powstawał Wod-
nik – „pracowałem w 79 roku, jeszcze przed 
studiami, w centrali Spółdzielni Rolniczych. 
I tam na tamce mieścił się zarząd inwestycji 

Po ośmioletniej edukacji w szkole podstawowej w Serocku 
Pan Zdzisław rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Płocku, 
 a potem w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. 
Kiedy jednak okazało się, że droga kapłańska nie jest mu pisana, 
rozpoczął studia polonistyczne, które pozwoliły mu 
rozwinąć swój talent poetycki i realizować swoją pasję pisania wierszy. 
Zachęcam do zapoznania się z krótką biografią bohatera tego reportażu, 
oraz z jego twórczością 
na blogu www.zdzislawlewandowskipoezjewybrane.blog.pl.

i budownictwa tych centrali, powiązany z na-
szym GSem. I oni budowali ten Wodnik. To 
dziś pamiętam kwotę - 4, 9 miliona na tamte 
czasy kosztowała budowa. W 1980 roku był 
już Wodnik otwarty. No i wtedy właśnie się 
pojawiły te puste półki, że była tylko herbata, 
ocet i goździki. Niektórzy klienci przychodzili 
i tylko wyliczali czego nie ma: tego nie ma, tego 
niema, tego nie ma, odhaczali i wychodzili”.

Ciekawy krajobraz Serocka rysuje się 
z dalszych opowieści. Kiedy mały Zdzisio 
szedł do szkoły, to z ulicy Radzymińskiej 
skręcał na górki potem pod górę i wychodził 
na ulicę Kościuszki. „Za obecnym bankiem 
wchodziłem na górę i dochodziłem aż do uli-
cy Listopadowej, i po lewej ręce miałem miej-
sce po dawnej synagodze. Tam się mieściła 
stacja obsługi samochodów, jakiś warsztat sa-
mochodowy. To on był na miejscu tej synago-
gi, czyli gdzieś w połowie ulicy 11 Listopada. 
Przed wojną obok tej synagogi była taka ulica 
łącząca ją z ulicą Kościuszki”. 

Pan Zdzisław wspominając swoją posługę 
ministrancką opowiada, że cmentarz kiedyś 
znajdował się poza miastem. Bo przy obec-
nej ulicy Wyzwolenia było niewiele domów, 
wszystkie drewniane. Przy ścieżce łączącej 
tę ulicę z Rybakami stał młyn i rosły piękne 
jabłonie, które każdej jesieni zachwycały póź-
niejszego poetę. 

Pan Zdzisław pamięta również polichro-
mie, które zdobiły ściany kościoła serockiego: 
„były piękne, kolorowe - niebieskawo, żółte, 
żywe, musiały być stare. I one jakoś pod ko-
niec lat 60 zostały zamalowane i wtedy od-
kryto ten łuk ceglany gotycki na sklepieniu. 
Ołtarze wówczas były ciemne, brunatne, po-
tem je przemalowano na jasny kolor i złoto” 
– wspomina. 

W Bibliotece Pan Zdzisio pracuje od 
blisko trzydziestu lat. „Pierwszym budyn-
kiem, w którym pracowałem była kamienica 
Zejdlerów - wspomina. Jak chodziłem tam 
do pracy, to już na rynku stał komitet powi-
talny - dzieci - i wołały Isio Pan, Isio Pan. 
Tak mnie witały”. Czytelników już od pro-
gu obdarowuje usmiechem i zdaje się jak-
by każdą książkę z jej zbiorów znał. I kiedy 
ktoś przychodzi wypożyczyć coś dobrego do 
poczytania, wychodzi z naręczem publikacji 
wybranych przez Pana Zdzisia. Zaraża naj-
młodszych pasją czytania. O dzieciach, które 
przychodzą do Biblioteki opowiada jak o bo-
haterach powieści, których tło stanowią war-
tości i dobre wybory. Dlatego poświęca naj-
młodszym odpowiednio dużo uwagi, słucha 
jak opowiadają o swoich zainteresowaniach 
i wyszukuje im książki, w których odnajdą 
podobnych do siebie bohaterów. 

Agnieszka Woźniakowska

była Rzesza Niemiecka, nie wolno było 
w ogóle Polakom zabijać świń i korzystać 
z tego uboju. Dziadek to oczywiście robił, 
nielegalnie i raz go Niemcy złapali. Na tym 
miejscu, gdzie była synagoga żydowska 
utworzono podobóz obozu koncentra-
cyjnego w Pomiechówku. Przyjeżdżało tu 
Gestapo z Pułtuska i tam tortury przepro-
wadzali. Dziadek tam został strasznie zbity, 
wypuścili go, ale powiedział, że więcej nie 
da im się w ręce wziąć i ukrywał się na tej 
wsi w Budach Ciepielińskich”. W 1942 roku, 
kiedy przyszedł odwiedzić żonę i dzieci, 
ktoś na niego doniósł Niemcom i podczas 
próby ucieczki został zastrzelony. Drugi 
dziadek zginął przez znaleziony niewybuch 
w 1952 – „zgubiło go, to że był kowalem, 
zbierał po polach różne rzeczy” – wspomi-
na Pan Zdzisław. 

Wspomnienia
ważne jak woda

Pan Zdzisław urodził się w 1957 roku. Jego 
rodzina mieszkała wówczas na wspominanej 
wyżej działce przy ul. Rybaki, nad Narwią. Pan 
Zdzisio wspomina, że nad rzeką biegła dróżka, 
przy której grasowały bąki, dlatego mieszkań-
cy nazywali to miejsce „bąkowcem”. Kiedy bu-
dowano Jezioro Zegrzyńskie, Pan Zdzisio miał 
sześć lat. Pamięta z tego czasu jak powstawał 
wał, jak utwardzano go faszynami – skrzynka-
mi zrobionymi z witek brzozowych, wkładano 
tam kamienie i darninę. 

„Teraz rzeki są już nieżeglowne, ale w la-
tach 60/70 pamiętam jak takie pchacze – żu-
bry się nazywały – pchały barki ze żwirem od 
Gnojna. Czasami się zdarzało, że na wysoko-
ści Bugu taka barka stała przez kilka dni, bo 
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Festyn organizowany z okazji święta Pa-
trona Serocka, a także Dnia Samorządu Tery-
torialnego,  to najbardziej oczekiwane przed-
sięwzięcie z kalendarza serockich imprez. 
Każdego roku, pod koniec maja, mieszkańcy 
i sympatycy Serocka gromadzą się na stadio-
nie miejskim, by w barwnym korowodzie 
przemaszerować na rynek i tam uczestniczyć 
w wydarzeniach Wojciechowym Święcie.

Świętujemy 600-lecie
Tegoroczne Wojciechowe Świętowanie 

stanowiło część obchodów jubileuszu 600-le-
cia nadania Serockowi praw miejskich, dlate-
go w tym roku korowód miał tło historyczne. 
27 maja, wyruszyli w nim - jak zwykle - przed-
stawiciele serockiej społeczności.  Na czele ko-
rowodu szli włodarze gminy w towarzystwie 
świętego Wojciecha, pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku oraz jednostek or-

ganizacyjnych, prezentując symbole gminne 
i okolicznościowe transparenty. Za nimi podą-
żali ukwieceni seniorzy, mali flisacy i świtezian-
ki, rycerze, serockie kasztelanki, pocztylion pod 

eskortą żołnierzy napoleońskich, żydowski or-
szak ślubny z przedwojennego Serocka, a nawet 
serocki średniowieczny gród. W korowodzie 
kroczyli dumnie również sportowcy, uczniowie 

Wojciechowe świętowanie i przedszkolaki, początkujący artyści, harcerze, 
wędkarze, strażacy, przedstawiciele stowarzy-
szeń. Pojawiły się też pojazdy różne, od fury 
przez, rowery, motory, wozy strażackie na aucie 
z początku XX wieku skończywszy. Wszyscy 
uczestnicy korowodu, pozdrawiani na ulicach 
miasta przez licznych obserwatorów, na rynku 
byli witani przez władze samorządowe i święte-
go Wojciecha, z którym po korowodzie można 
było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Prowadzący imprezę Conrado Moreno, za-
prosił na wstępie serocką publiczność do wspól-
nego obejrzenia filmu promocyjnego, opo-
wiadającego historię Serocka i prezentującego 
budowany przez jego mieszkańców potencjał.

Następnie, przy ratuszu miejskim wysta-
wiona została inscenizacja przedstawiająca 
nadanie praw miejskich Serockowi przez 
księcia Mazowieckiego Janusza I. W spekta-
klu nie zabrakło staropolskich tańców wyko-
nanych przez piękne białogłowy oraz wido-

wiskowych walk toczonych przez dzielnych 
rycerzy.  „Historyczny” akt lokacji, w obecno-
ści pary książęcej, został przekazany Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Serock Sylwestrowi 
Sokolnickiemu. Dziękując uczestnikom ko-
rowodu za ogromne zaangażowanie i wysoki 
poziom prezentacji Burmistrz zaprosił gości 
do wspólnej zabawy. Część artystyczną festy-
nu, wykonaniem najdawniejszej polskiej pie-
śni religijnej – Bogurodzica, zapoczątkował 
występ Chóru Miasta i Gminy Serock Canto-
res Adalberti w towarzystwie Chóru Centrum 
Myśli Jana Pawła II pod batutą Jana Krutula.

Kolejnym punktem programu, prowa-
dzonego przez Marka Sierockiego, był występ 
grupy Szafa Gra, która zaprezentowała „pio-
senki 600-lecia”. Publiczność świetnie bawiła 
się przy największych hitach nie tylko polskiej 
muzyki. Festyn zakończył występ gwiazdy 
wieczoru – zespołu Blue Cafe i pokaz fajer-
werków.

Moc atrakcji na rynku
Tego dnia na serockim rynku z myślą 

o mieszkańcach i gościach, już od południa, 
w stoisku Poczty Polskiej można było nadać 

jubileuszową kartkę z Serocka, przygotowa-
ną specjalnie na tę okoliczność, odatowa-
ną  datownikiem okolicznościowym oraz 

ostemplowaną stemplem Poczty Specjalnej. 
Swoje stoisko promocyjne miało na rynku 
również Starostwo Powiatowe w Legionowie. 
W namiocie promocyjnym Miasta i Gminy 
Serock chętni mogli wziąć udział w konkur-
sach i zabawach, otrzymać gadżet, pyszne 
serockie jabłuszko i pamiątkową monetę 
600-lecia.

Tego dnia odbył się również I Półmara-
ton Zegrzyński, organizowany przez Zwią-
zek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Start biegu 
miał miejsce w Wieliszewie, natomiast metę 
wyznaczono w Serocku przy Powiatowym 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie 
odbyła się dekoracja zwycięzców.

Dziękujemy Państwu za tak liczny 
udział w korowodzie, przepiękne stroje 
i barwne prezentacje. Dziękujemy za 
wspólną zabawę na festynie i zapraszamy 
do udziału w kolejnych przedsięwzięciach 
w ramach obchodów jubileuszu 600-lecia 
nadania Serockowi praw miejskich. Naj-
bliższa – serockie Wianki – 17 czerwca na 
plaży miejskiej.

Referat Komunikacji Społecznej
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OŚWIATA

Wolne miejsca w przedszkolach

OŚWIATA

Opieka przedszkolna także w okresie wakacyjnym

Informacja dla rodziców dzieci w wieku  
przedszkolnym - są jeszcze wolne miejsca 
w placówkach przedszkolnych prowadzo-
nych przez Miasto i Gminę Serock

Od 1 do 4 sierpnia 2017 r., będzie trwa-
ła rekrutacja uzupełniająca do następujących 
placówek przedszkolnych:

1. Przedszkola w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Woli Kiełpińskiej,

2. Oddziału Przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej w Jadwisinie – dzieci 5 - 4 
letnie, 

3. Oddziału Przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej w Zegrzu – dzieci 6 letnie.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola/od-
działu przedszkolnego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandyda-
ta kryteriów rekrutacyjnych można będzie  
składać w danej placówce dysponującej wol-
nymi miejscami. 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Harmonogram pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  w okresie wakacji lipiec-sierpień 2017 roku. 
W okresie lipiec-sierpień 2017 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych będą 
pracowały według załączonego harmonogramu. Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce  w terminie do 31 maja 2017 roku. Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęsz-
czały do samorządowych przedszkoli/oddziałów  przedszkolnych (dzieci 5 i 6-letnie) w roku szkolnym 2016/2017.

Lp. Nazwa placówki Miesiąc
lipiec sierpień

1. Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku przedszkole pracujące przerwa wakacyjna
2. Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Serocku
przerwa wakacyjna przedszkole pracujące 

3. Samorządowe Przedszkole w Zegrzu przerwa wakacyjna przedszkole pracujące 
4. Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej 

im. Wojska Polskiego w Zegrzu 
przedszkole pracujące przerwa wakacyjna

5. Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej 
 im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie 

W związku z rozbudową szkoły i pracami 
wykończeniowymi oddział przedszkolny 
będzie wyłączony z pracy w okresie wakacji

6. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej przedszkole pracujące przerwa wakacyjna

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

W niedzielę, 7 maja 2017 roku, na Rynku 
Miejskim w Serocku, odbył się V Bieg Woj-
ciechowy. Była to wyjątkowa edycja. Impreza 
towarzyszyła obchodom Święta Patrona Se-
rocka - Św. Wojciecha, wpisując się jedno-
cześnie w obchody 600-lecia nadania praw 
miejskich Serockowi. Na Rynku miejskim 
w Serocku, gdzie rozpoczynały się biegi, na 
zawodników i kibiców czekały też inne atrak-
cje, przygotowane przez sponsorów OSiR 
i UMiG w Serocku m.in. piknik ekologiczny, 
wesołe miasteczko, stoisko z kawą i lodami. 
Pogoda sprzyjała zawodnikom - było poch-
umro, na szczęście bez deszczu. Optymalne 
warunki do biegania sprawiły, że wielu biega-
czy biło swoje rekordy życiowe.

O godzinie 12:15 wystartowała najwięk-
sza i najważniejsza impreza towarzysząca 
bieg 600-lecia nadania praw miejskich Se-
rockowi. Udział wzięło kilkset osób - człon-
kowie sekcji sportowych i rekreacyjnych 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z Jadwisina, Serocka, Woli Kiełpińskiej 
i Zegrza, a także mieszkańcy z terenu gminy. 
Bieg poprowadził dyrektor OSiR w Seroc-

sza okazała się grupa: Dream Run. W składzie 
drużyny musiało znaleźć się 4 zawodników, 
w tym minimum 1 kobieta. Klasyfikację wyło-
niliśmy na podstawie wyników biegu OPEN. 
Wygrała drużyna, której łączna suma czasów 
była najniższa.

O godzinie 12:50, bezpośrednio po roz-
poczęciu biegu głównego, na trasę ruszyli 
uczestnicy marszu Nordic Walking. Grupa 
ponad 30 osób miała do pokonania pętlę 
o długości 5 km. Na mecie dość szybko, bo 

z czasem około 40 minut pojawiły siępierw-
sze uczestniczki marszu. Być możę wpływ 
na tak dobry rezultat miała profesjonalna 
rozgrzewka poprowadzona przez instrukto-
ra Nordic Walking z Centrum Medycznego 
Goldenmed w Serocku.

O godzinie 14:30 nastąpiła dekoracja 
zwycięzców, następnie odbyło się losowa-
nie nagród, które tradycyjnie przyciągnęło 
sporą publiczność. Dzięki uprzejmości na-
szych sponsorów wśród wszystkich uczest-

ników rozlosowaliśmy ponad 40 nagród 
rzeczowych. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
udziału w imprezie i osiągniętych wyników. 
Zapraszamy do udziału w kolejnym bie-
gu organizowanym przez  OSiR w Serocku 
- XV Bieg Niepodległości, który odbędzie 
się 29 października 2017 r. Życzymy zdro-
wia i jeszcze lepszej formy biegowej! Lista 
sponsorów oraz wyniki dostępne na stronie 
www.osir.serock.pl.

Za nami V Bieg Wojciechowy

ku - Maciej Goławski, wspólnie z Zastępcą 
Burmistrza - Józefem Zającem. Uczestnicy 
biegu ustawili się według kolorów koszulek 
w barwy flagi Serocka i wspólnie pokonali 
dystans 600 metrów. Po zakończeniu biegu 
600-lecia uczestnicy zrobili sobie wspólne, 
pamiątkowe zdjęcie.

O godzinie 12:30 na starcie pojawili 
się uczestnicy biegu rodzinnego oraz biegu 
z książką, który był organizowany wspólnie 
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 
Bieg na dystansie około 330 metrów (pętla 
wokół rynku), tradycyjnie dostarczył wielu 
emocji, zwłaszcza najmłodszym zawodni-
kom, którzy w nagrodę otrzymali kupony na 
lody (dzięki uprzejmości firmy "Kama"), i do  

wesołego miasteczka (dzięki uprzejmości fir-
my "Pszczółka").

W biegu z książką najszybszy był Kacper 
Fryś, na drugim miejscu Daniel Groszkowski, 
trzecie miejsce zajął Kacper Sienkiewicz.

Główny bieg, Bieg Wojciechowy, na dy-
stansie 10 km rozpoczął się o 12.45. Trasa 
prowadziła przez teren miasta, a także przez 
obiekty hotelu Narvil - głównego sponsora 
biegu. Wszyscy biegacze wystartowali dyna-

micznie, stopniowo jednak wyłonili się lide-
rzy. Po kilku kilometrach prowadzenie objął 
zawodnik z numerem 251 - Adam Wakaluk. 
I to właśnie on został zwycięzcą V Biegu Woj-
ciechowego z czasem 00:33:00. Na drugim 
miejscu uplasował się Tomasz Grzybowski 
z czasem 00:34:30, a trzeci był Sylwester Ku-
śmierz z czasem 00:35:15. Wśród kobiet bez-
konkurencyjna okazała się Diana Dawidziuk, 
która  zwyciężyła bieg ustanawiając nowy re-
kord trasy z czasem 00:38:12, na drugim miej-
scu bieg zakończyła Katarzyna Wesołowska 
z czasem 00:42:37. Trzecie miejsce zajęła Mo-
nika Grabarczyk z czasem 00:43:24. W biegu 
głównym wzięło udział łącznie 226 osób. Trasa 
atestowana przez PZLA została zabezpieczo-

na przez Policję, Straż Miejską, OSP w Gąsio-
rowie, OSP w Woli Kiełpińskiej, zawodników 
rocznika 2002/2003 Sokoła OSiR Serock oraz 
przez Światowy Związek Polskich Żołnierzy 
Łączności Oddział Zegrze (Pani Iwona Bana-
szek i Justyna Sadurek), a także przez stowa-
rzyszenie Nasze Zegrze reprezentowane przez 
Piotra Kijaka. Najlepsi zawodnicy biegu otrzy-
mali puchary, dyplomy, statuetki oraz nagrody 
rzeczowe. W klasyfikacji drużynowej, najlep-
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Niezwykła uroczystość odbyła się 25 maja 
w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika 
w Serocku. Innowacja pedagogiczna „Mia-
sto moje, a w nim…”  wpisała się w szkolne 
obchody jubileuszu 600-lecie nadania praw 
miejskich Serockowi. Przez ponad rok w se-
rockiej placówce organizowane były różnego 
rodzaju lekcje i zajęcia tematyczne poświęco-
ne historii Serocka. 

Podczas uroczystości zaprezentowa-
ne zostało sprawozdanie z innowacji, chór 
szkolny wykonał krótki recital piosenek se-
rockich, uczniowie biorący udział w konkur-
sach szkolnych otrzymali nagrody, a na ko-
niec uczniowie i zaproszeni goście obejrzeli 
barwny spektakl ukazujący dzieje flisaków 
i serockiej Barbary. W scenariusz widowiska 
autorka Pani Ewa Żmijewska wplotła serockie 
ciekawostki, a wątek miłości flisaka i Barba-
ry można uznać za jedną z legend miejskich. 
Legendy, wiersze i wspomnienia mieszkań-
ców Serocka zostały zresztą zebrane i wydane 
w formie publikacji, które możemy obejrzeć 
w Bibliotece miejskiej i szkolnej. 

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor 
Krystynie Affek, Pani Barbarze Pszczole 
– zastępcy dyrektora, wszystkim nauczy-

cielom i pracownikom Szkoły Podstawo-
wej zaangażowanym w realizację Innowacji 
i przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Naj-
większe podziękowania składamy uczniom, 
którzy z ogromnym zaangażowaniem i wiel-
kim entuzjazmem zaprezentowali się podczas 
akademii, a także wszystkim uczniom biorą-
cym udział w konkursach okolicznościowych 
zorganizowanych przez szkołę w Serocku. 

O projekcie opowiada Pani Krystyna Af-
fek dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku: 

Wielu wybitnych badaczy, filozofów, pi-
sarzy próbowało bliżej określić, czym jest 
„Mała Ojczyzna”. Przytoczę definicję filozofa 
Leszka Kołakowskiego, który pisał, że „mała 
ojczyzna”: „To miasto, czy wieś, w której się 
urodziliśmy, to środek świata. To przestrzeń 
niewielka, w której się obracamy - nasze domy, 
ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń nie-
wielka wielkim wysiłkiem ludzkim zbudowa-
na, przez wojny niszczona i odbudowywana, 
to centrum świata." Myślę, że dla większości 
naszych uczniów i wychowanków, Serock jest 
właśnie takim centrum świata. Dlatego też, 
nawiązując do tegorocznego jubileuszu Se-
rocka, postanowiliśmy zrealizować innowację 
pedagogiczną, której nadaliśmy poetycki ty-

Dnia 23 maja o godz. 11.00 w Szkole Pod-
stawowej im. M. Kopernika odbyło się uro-
czyste zakopanie kapsuły czasu. W ten spo-
sób uczniowie i pracownicy placówki uczcili 
600-lecie nadania praw miejskich Serockowi.

Kapsułę, w której zamieszczono pamiątki 
dla przyszłych pokoleń zakopano pod kamie-
niem pamięci na 1000-lecie Państwa Polskie-
go. Złotą tubę złożyła dyrektorka Szkoły Pod-
stawowej – mgr Krystyna Affek.

W uroczystości złożenia kapsuły wzięli 
udział uczniowie i nauczyciele szkoły.

Kapsuła ma być odkopana za około 50 lat.
To już druga okolicznościowa kapsu-

ła czasu w Serocku. Pierwszą przygotowa-
ną przez rożne grupy lokalne zakopano 
29 kwietnia na serockim rynku.

OŚWIATA

Ze Szkołą Podstawową w Serocku świętujemy 600-lecie

OŚWIATA

Zakopanie kapsuły czasu w SP w Serocku

OŚWIATA

Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej w Jadwisinie

tuł "Serock - miasto moje, a w nim..." wzięty 
z pięknej piosenki Czesława Niemena "Sen 
o Warszawie".

Uznaliśmy to za dobry pomysł, gdyż 
w trakcie swojej pracy pedagogicznej zaob-
serwowaliśmy, iż uczniowie z ciekawością 
i zaangażowaniem odnoszą się do tego, co 
jest im bliskie. Są ciekawi historii i tradycji 
rodzinnych, a to przekłada się później na ich 
zainteresowanie najbliższą okolicą, regionem, 
a następnie dziejami narodu polskiego. 

Autorką innowacji jest p. Ewa Żmijewska 
– nauczycielka języka polskiego, a wspierał 
ją zespół nauczycieli: Elżbieta Borkowska, 
Małgorzata Gańska-Niemczyk, Monika Mel-
nicka-Bachańska, Teresa Dytyniak, Krystyna 
Affek oraz cała rada pedagogiczna.

Projekt miał służyć kształtowaniu 
u uczniów tożsamości lokalnej i regionalnej, 
poznawaniu historii oraz zwyczajów i tradycji 
naszej „Małej Ojczyzny” - Serocka. Myślę, że 
ten cel został w pełni zrealizowany, co zostało 
zobrazowane w prezentacji przedstawiającej 
wszystkie działania objęte innowacją.

Uczniowie z ogromnym zainteresowa-
niem poznawali historię Serocka, gdyż nale-
ży on do najstarszych miast mazowieckich, 

a jego dzieje są niezwykle bogate i interesu-
jące. W działania innowacyjne zaangażowali 
się nie tylko uczniowie, ale cała rada peda-
gogiczna, rodzice, pracownicy szkoły. Efek-
tem tej pracy jest bogata ekspozycja prac 
uczniowskich oraz materiałów historycz-
nych, do obejrzenia których zachęcam. Opra-
cowaliśmy też zbiory wierszy uczniowskich, 
spisaliśmy pomysły na legendy o Serocku, 
przeprowadziliśmy rozmowy z ciekawymi 

ludźmi, dla których właśnie Serock stał się 
„centrum świata”. Z ich ust padło wiele pięk-
nych słów. Pojawiły się też przesłania:

- Przyszli mieszkańcy Serocka powinni 
mieć otwarte serca. Powinni pomagać sobie 
nawzajem, a szczególnie tym, którzy pracują 
dla dobra tego środowiska i ich dzieci. 

- Przyszłym mieszkańcom Serocka życzę, 
żeby byli ludźmi sprawiedliwymi, żeby kochali 
swoje miasto, dbali o jego rozwój, troszczyli się o 

współmieszkańców, dostrzegali potrzeby dzieci, 
młodzieży i przedstawicieli najstarszego pokole-
nia. Apeluję, aby ci, którzy przyjdą po nas, trosz-
czyli się o historię miasta, przekazywali ją swo-
im dzieciom i pielęgnowali prawdę historyczną. 
Marzę o tym, żeby mieszkańcy naszego miasta 
tworzyli wspólnotę serockich bratnich dusz. 

Krystyna Affek - dyrektor 
Szkoły Podstawowej 

im. M.Kopernika w Serocku

„Żyje się pięknymi wspomnieniami”

9 maja 2017 r. Społeczność Szkoły Pod-
stawowej w Jadwisinie obchodziła niezwykłą 
uroczystość 30-lecia nadania szkole imienia 
wybitnego dramaturga Jerzego Szaniawskie-
go oraz wręczenia sztandaru. 

Na uroczyste spotkanie przybyło wielu 
zacnych gości związanych z trzydziestoletnią 
historią naszej szkoły.

Podczas tej niezapomnianej uroczystości 
sięgaliśmy pamięcią do niezwykłych dla nas 
chwil sprzed 30 lat. Chcieliśmy dorosłym 
przypomnieć,  a uczniów zapoznać z historią 
nadania szkole imienia, wyjaśnić jak do tego 
doszło. 

Pani dyrektor Maria Jacak podziękowa-
ła wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
podniosłego wydarzenia z 9 maja 1987 roku 
i w imieniu całej Społeczności szkolnej uho-
norowała statuetkami: pana Józefa Zająca 

- ówczesnego dyrektora naszej szkoły, pana 
Jarosława Przeobrażeńskiego - ówczesnego 
przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego 
i Społecznego Komitetu Fundacji Sztanda-

ru, pana Bogusława Krawczyka – projektanta 
sztandaru, pana Adama Sutkowskiego – fun-
datora tablicy na budynku szkoły i głazu 
pamiątkowego, panią Stanisławę Wroniak 
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KULTURA

Konkurs Plastyczny „Barwy smoka”

- przedstawicielkę pocztu sztandarowego ro-
dziców, która przekazała go uczniom naszej 
szkoły, panią Małgorzatę Pakiełę - przedsta-
wicielkę pierwszego uczniowskiego pocztu 
sztandarowego. Symboliczną różą wyraziliśmy 
również swoją wdzięczność wszystkim zapro-
szonym gościom – przyjaciołom naszej szkoły.

Prowadząca uroczystość uczennica 
kl. VI a Weronika Małecka odczytała opis 
wyglądu naszego sztandaru, który towa-
rzyszy nam przez cały czas pobytu w szko-
le, w chwilach radości, zadumy i smutku, 
a przedstawiona prezentacja ”Ten sztandar, 
to nasza duma i cześć” podkreśliła, jak waż-
ny to dla nas znak. Z nim każda uroczystość 
szkolna i środowiskowa zyskuje niezwykłą 
rangę. 

W maju podopieczni Pani Pauliny No-
waczyk – Pisarskiej wzięli udział w Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci 
i Młodzieży „Barwy smoka”, organizowanym 
przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierp-
cu oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżu-
niu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu.

Praca Mateusza Filipka l. 19 znalazła się 
w gronie nagrodzonych. Uroczyste podsu-
mowanie konkursu połączone z wręczeniem 
nagród i wernisażem wystawy odbędzie się 
2 czerwca w Ambasadzie Chińskiej w War-
szawie.

CKiCz w Serocku

W dniach 8 – 15 maja 2017 roku Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku świę-
towało XIV Ogólnopolski Tygodzień Biblio-
tek. W tym roku hasło przewodnie brzmiało 
„Biblioteka oczywiście”.

We wtorkowe przedpołudnie 9 maja gru-
pa młodszych dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Serocku poznawała różne możliwości spę-
dzania czasu wśród książek. Wspólnie recyto-

nia płyty gramofonowej i sposób zapisywania 
dźwięku. Pan Tomasz Lerski przypomniał rów-
nież o trzech bardzo ważnych rocznicach: 

- 140 rocznica stworzenia przez Thomasa 
Edisona fonografu - urządzenia umożliwiają-
cego zapis i odtwarzanie dźwięku,

- 130 rocznica wynalezienia płyt gramo-
fonowych przez Emila Berlinera,

- 100 rocznica nagrania pierwszej płyty 
jazzowej.

Podczas spotkania przenieśliśmy się w prze-
szłość. Wysłuchaliśmy opowiadań, utworów mu-
zycznych z płyt szelakowych z kolekcji Tomasza 
Lerskiego i Tomasza Gęsikowskiego, którzy za-
prezentowali m.in. takie utwory jak:  „U cioci na 
imieninach”, „Brunetki blondynki”, „Nie kochać  
w taką noc to grzech”, a także opowiadanie 
„Paweł i Gaweł”, które recytował Aleksander 
Zelwerowicz. Tym akcentem zakończony został 
XIV Tydzień Bibliotek. Zapraszamy do regular-
nego odwiedzania naszej Biblioteki.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Tydzień Bibliotek w Serocku

wali wiersze, poszukiwali tekstów które warto 
zapamiętać. W piątek 12 maja kolejna grupa 
uczyła się wyszukiwania wyrazów w słowni-
kach i haseł w encyklopediach.

13 maja odbył się „Wieczór z Biblioteką” - 
zwieńczenie Serockiego Tygodnia Bibliotek. 
Dla dzieci i młodzieży odbyły się warsztaty pla-
styczne, które poprowadziła Paulina Nowaczyk 
– Pisarska. Tematem warsztatów było tworzenie 
iluminacji. Iluminacja to średniowieczne zdob-
nictwo książkowe, pierwotnie w postaci obfi-
tych złoceń, a później dekoracyjnych rysunków, 
wykonywanych technikami malarskimi. Dzieci 
wybierały litery, do których tworzyły własne 
iluminacje. Wieczorem odbyło się spotkanie 
z Tomaszem Lerskim autorem książek: „Syrena 
Records – pierwsza polska wytwórnia fono-
graficzna”, „Warszawa Antoniego Słomskiego”, 
„Warszawa Marii Dąbrowskiej”. Podczas spo-
tkania przedstawiona została historia powsta-

O wielkim znaczeniu sztandaru dla na-
szej Społeczności szkolnej, opowiedziała 
również, recytując wiersz absolwentki naszej 
szkoły Katarzyny Kacperskiej, uczennica 
kl. VI a Izabela Cebo.

Później  zaproszeni goście podzielili się 
swoimi wspomnieniami o szkole i jej Patro-
nie, przekazali upominki,  wręczyli wiązanki 
kwiatów,  złożyli życzenia. 

Część artystyczną rozpoczął występ 
uczniów klas VI i ucznia z klasy II a naszej 
szkoły, prezentujących pouczającą, przyno-
szącą refleksję i chwilę zastanowienia insce-
nizację, jednego z opowiadań Jerzego Sza-
niawskiego zatytułowanego: „Profesor Tutka 
wyjaśnia sens tajemniczego rysunku”. 

W pogodny nastrój wprowadził nas wy-

stęp dumy naszej szkoły – zespołu wokalno-ta-
necznego „Violinki”, który już od 26 lat uświet-
nia swoimi występami szkolne i środowiskowe 
uroczystości. 

Na zakończenie pani dyrektor Maria Ja-
cak podziękowała wszystkim nauczycielom, 
pracownikom administracji i obsługi szkoły, 
rodzicom oraz uczniom, za ich zaangażowa-
nie i aktywne włączenie się w przygotowanie 
tej tak ważnej dla nas uroczystości 30-lecia 
nadania szkole im. Jerzego Szaniawskiego 
i wręczenia sztandaru. 

Rozmowy przy kawie i herbacie, przeglą-
danie kronik i zdjęć, były okazją do snucia 
pięknych wspomnień.

SP Jadwisin: 
A. Błaszczyk, J. Pikora, K. Godlewska 

Woda Do Radości, czyli kolejny mural
Miasto Serock jest bogatsze o kolejny mural. Tym razem budynek stacji wodociągowej przy ul. Pułtuskiej otrzymał nową elewację i wykończe-

nie. Mural, autorstwa Pana Mariusza Libela, jest pierwszym z jedenastu obiektów, które w ramach projektu WODAWIL zyskają artystyczno-edu-
kacyjną oprawę. Powstała grafika ścienna, w artystyczny sposób nawiązuje do charakteru tego miejsca – dostarczania wody, odpoczynku, sportu 
i rekreacji. Słowa i elementy graficzne bezpośrednio odwołują się do hymnu Unii Europejskiej i zawartego w nim przesłania.

Serocki mural o nazwie „WODA DO RADOŚCI” powstał w ramach projektu WODAWIL, którego realizatorem jest Miejsko-Gminny 
Zakład Wodociągowy w Serocku.

 Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy
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KULTURA

VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przyroda 
w Kolorach” – ŚWIAT WIELKICH I MAŁYCH KOTÓW

KULTURA

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
"Magia teatru - lalka teatralna"

KULTURA

8. Warszawskie Targi Książki 
na Stadionie Narodowym w Warszawie

KULTURA

Bieg z Książką

W dniach 18 – 21 maja 2017 r., na Stadionie Narodowym w War-
szawie odbyły się 8. Warszawskie Targi Książki, na których reprezento-
wał nas Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – Tomasz 
Gęsikowski. W tym roku program WTK był niezwykle bogaty w różne 
pozycje programowe m.in.: debaty, konferencje, warsztaty, lekcje literatu-
ry i historii itd. Nie zabrakło też licznych atrakcji dla dzieci. To wydarze-
nie szczególnie dla miłośników czytania było świetną okazją do spotkań 
z autorami książek, zebrania autografów i zakupienia ciekawych pozy-
cji. Stoiska na Stadionie PGE Warszawa zostały przygotowane w taki 
sposób, aby odwiedzający mógł poznać oferowane propozycje ksią-
żek i publikacji w komfortowych warunkach. Już dziś zapraszamy na 
9. Warszawskie Targi Książki, które odbędą się 17-20 maja 2018 roku.

CKiCz w Serocku

W niedzielę 7 maja 2017 roku na seroc-
kim rynku odbył się V Bieg Wojciechowy 
organizowany przez Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. Impreza odbyła się w ramach Woj-
ciechowego Świętowania. II Bieg z Książką 
odbywała się na dystansie 330 metrów. Od 
godziny 9.30 można było korzystać z na-
szego stoiska promocyjnego, na którym 
trwała akcja „Wędrująca książka”, polega-
jąca na możliwości zabrania ze sobą książ-
ki, następnie przeczytanie jej i przekazania 
kolejnej osobie. Na stoisku promującym 
czytelnictwo zostały zaprezentowane książ-
ki o tematyce sportowej, które są dostępne 
w naszej bibliotece.

O godzinie 12.30 rozpoczął się Bieg 
z książką. Każdy uczestnik ustawił się na star-
cie, trzymając w ręku wybraną i przyniesioną 
przez siebie książkę. Atmosfera, jaką stworzy-
li kibice na trasie biegu, zachęcała do zmagań 

o jak najlepsze miejsce. Na mecie czekaliśmy 
na zwycięzcę, ale do końcowej oceny liczy-
ły się również: kreatywność, ciekawy ubiór 
czy też oryginalny pomysł. Do mety dotarło 
około 40 sympatyków tej nowej konkurencji 
biegowej.

A oto wyniki rywalizacji: I miejsce - Kac-

W dniu 19 maja rozstrzygnięto VII Mię-
dzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przyroda 
w Kolorach” – ŚWIAT WIELKICH I MA-

ŁYCH KOTÓW organizowany przez Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Krakowie. 

Do tegorocznej edycji Konkursu nadesła-
no 2 591 prac ze wszystkich kontynentów. 
Uczestnicy mogli wykonać pracę przy użyciu 
dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, 
rysunek, ceramika, collage, forma przestrzen-
na, technika własna, fotografia, itd.). W kon-
kursie udział wzięli podopieczni Pani Pauli-
ny Nowaczyk-Pisarskiej instruktor plastyki 
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Szczególne gratulacje należą się Damia-
nowi Sosnowskiemu (l. 22), który zdobył 
pierwsze miejsce w kategorii malarstwo, 
a także Darii Tańskiej (l. 9), której praca za-
kwalifikowała się do wystawy. 

CKiCz w Serocku

per Fryś, II miejsce - Daniel Groszkowski, 
III miejsce - Kacper Sienkiewicz, IV miejsce 
- Nela Gęsikowska, V miejsce - Anna Mulik.

Zostały przyznane dwa wyróżnienia m.in. 
dla Julii Korbuszewskiej za strój Ani z Zielo-
nego Wzgórza.

Najcieplej odebraliśmy przygotowanie 
Jakuba Cielenkiewicza, który przygotował się 
do biegu w raz z Tatą i który własnoręcznie 
wykonał rekwizyt, w nawiązaniu do książki 
Stanisława Lema „Bajki robotów”. To wspa-
niałe, że tak młody chłopiec interesuje się tak 
ambitną książką.

Wszyscy uczestnicy biegu zostali nagro-
dzeni pamiątkowym medalem, a laureaci 
i osoby wyróżnione otrzymali książki, a tak-
że zostali poczęstowani łakociami, które 
przygotowała pani Bożenka z naszej Biblio-
teki w Jadwisinie.

CKiCz w Serocku

praca Damiana Sosnowskiego

 praca Anny Strauchold

praca Luizy Srebnik praca Barbary Kraus

praca Patrycji Nowak

praca Darii Tańskiej

27 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
"Magia Teatru – Lalka Teatralna". Na konkurs 
zorganizowany przez Zielonogórski Ośro-
dek Kultury "Amfiteatr" wpłynęły 404 prace 
z całej Polski. Na wystawie pokonkursowej 
w zielonogórskiej Hydrogalerii zostało za-

prezentowanych 168 prac indywidualnych 
i 2 prace zbiorowe. Wśród prac konkurso-
wych znalazły się prace podopiecznych Pani 
Pauliny Nowaczyk – Pisarskiej, którzy zaję-
li zaszczytne miejsca na podium: nagrodę 
główną zdobyła Anna Strauchold (l. 13), na-
grodę - Luiza Srebnik (l.16), a wyróżnienia  - 
Patrycja Nowak (l. 11) i Barbara Kraus (l. 11).

CKiCz w Serocku
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Z okazji Jubileuszu 600-lecia nadania 
praw miejskich Serockowi, 7 października 
2017 r. podczas Święta Dyni w Stanisławowie 
odbędzie się konkurs na Dynię 600-lecia. 

Początek czerwca to ostatni moment, 
żeby wysadzić do gruntu zakupioną lub wy-
hodowaną przez siebie rozsadę. 

W tym numerze Informatora przedstawi-
my Państwu kilka ciekawostek na temat dyni, 
a także kolejny „dyniowy” przepis.

Ojczyzną dyni jest Ameryka Środkowa 
i Południowa. Na terenie dzisiejszego Peru 
uprawiano ją już ok. 4 tys. lat p.n.e. Do Eu-
ropy dynie sprowadzili Hiszpanie w XVI w.

Na całym świecie organizowane są kon-
kursy na największą dynię. 12 października 
2014 w Niemczech ustanowiono nowy rekord 
Guinnessa na największą dynię. Największa 
dynia na świecie została wpisana do Księgi 
Rekordów Guinnessa dzięki potwierdzeniu 
jej rozmiarów przez Wielką Wspólnotę Dyń. 
Misją wspólnoty jest regulacja standardów do-
tyczących ich uprawy oraz ważenia.

Największa dynia świata ważąca 
1054 kilogramów pobiła ostatnią rekordzist-

kę z miasteczka New Richmond z Wisconsin, 
ważącą „tylko” 821 kilogramów (473 cm ob-
wodu). Jak podkreślił właściciel dyni, Beni 
Meier ze Szwajcarii, wpływ na takie plony ma 
przede wszystkim szczęście, deszcz, dobra 
ziemia, a także dużo promieni słonecznych.

*
Dynia - jak kroić? Wybór i przechowy-

wanie, przygotowanie i podanie.
Należy wybierać dynie ciężkie, o syme-

trycznym kształcie. Przechowywać je należy 
w suchym, chłodnym miejscu.

Jak pokroić dynię? Ostrym nożem należy 
odciąć wierzch dyni, a potem rozciąć ją na pół. 
Następnie należy usunąć wszystkie pestki oraz 
włóknisty miąższ. Nasiona można odłożyć 
i później uprażyć. Po pokrojeniu dynia musi 
być przyrządzona w tym samym dniu.

Gotowanie: aby dynię ugotować, należy 
pokroić ją na duże kawałki, opłukać, umie-
ścić w dużym garnku, w którym znajduje się 
250 ml wody (1 szklanka - woda nie musi za-
krywać dyni), przykryć i gotować 20-30 mi-
nut, aż zmięknie. Można też gotować na parze 
(12 minut).

Gotowanie w piekarniku: po przekro-
jeniu dyni na pół, należy umyć ją w zimnej 
wodzie, położyć na dużej blasze i piec ok.  go-
dzinę w 175 st. C.

*
W tej chwili, w handlu dostępne są młode 

kabaczki i cukinie. Polecamy je do grillowa-
nia, smażenia w plasterkach na patelni, na-
dziewania różnymi farszami i zapiekania, do 
sałatek i surówek i oczywiście na leczo.

Grillowana dynia lub kabaczek
Przygotować zalewę z papryczki chilli (po-

siekanej), soku z cytryny, oliwy, curry i szczyp-
ty soli. Dynię lub kabaczek obrać i pokroić na 
długie cząstki (grubość 1 cm). Włożyć do ma-
rynaty na około 15-20 minut. Piec na tacce po 
5 minut z każdej strony. Na półmisku, po zdję-
ciu z grilla, można oprószyć kozim serem lub 
ricottą. Jest to doskonały dodatek do drobiu 
i sałatek ze świeżych ogórków. Młode cukinie 
można grillować przecięte na pół lub na 4 czę-
ści. Z dynią dobrze jest łączyć takie przypra-
wy jak curry, kolendra, kardamon, cynamon, 
pieprz kajeński lub gałka muszkatołowa. 

Anna Romanowska, Joanna Dudek

Kącik dyniowy
w Ramach

600-lecia

Turystyka rowerowa jest coraz bardziej po-
pularna. Miłośników dwóch kółek nie brakuje 
również w naszej gminie. Serdecznie zaprasza-
my zatem wszystkich na przejażdżki szlakami 
rowerowymi gminy. Szlaki zostały wytyczone 
w taki sposób, aby w myśl zasady „rower jest 
na tyle szybki, żeby na nim wszędzie dotrzeć, 
i na tyle wolny, żeby po drodze wszystko zo-
baczyć…”, podczas przejażdżki można było 
nasycić się pięknem otaczającej nas okolicy. 

Aby w pełni pokazać walory turystycz-
ne, zarówno przyrodnicze, jak i historyczne 
naszej gminy, szlaki poprowadzono drogami 
leśnymi, przez pola, wzdłuż linii brzegowej 
Jeziora Zegrzyńskiego. Wiodą one do gmin-
nych zabytków i ciekawych miejsc na terenie 

gminy. Łączna długość czterech szlaków ro-
werowych: żółtego, czerwonego, niebieskiego 
i czarnego wynosi 88,6 km. 

Z dokładnym przebiegiem i opisem po-

szczególnych szlaków mogą się Państwo za-
poznać dzięki opracowaniu „Rowerem po 
gminie Serock”. Opracowanie zawiera 4 mapy 
z opisem atrakcji, które możemy spotkać na 
danym szlaku, opisem trudności trasy i czasu 
potrzebnego na jej pokonanie.

Opracowanie w formie kieszonkowej, bar-
dzo przydatnej podczas przejażdżek rowero-
wych dostaną Państwo w Referacie Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – parter, 
pokój nr 11, natomiast z wersją elektroniczną 
opracowania mogą się Państwo zapoznać na 
stronie internetowej www.serock.pl, w zakład-
ce „Dla turysty – szlaki rowerowe”.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

W niedzielę, 14-go maja 2017 roku tenisi-
ści stołowi KS Sokół Serock zakończyli swoje 
rozgrywki ligowe. Zarówno zawodnicy IV jak 
i V ligi zajęli 2 miejsca w strefach spadkowych 
i ostatecznie w przyszłym sezonie zagrają na 
tych samych poziomach rozgrywkowych. 

Tabele pierwszej i drugiej drużyny do-
stępne na stronie www.osir.serock.pl

SPORT

Wojciechowy Turniej "6" Piłkarskich w Jadwisinie

Rowerem po gminie Serock

21 maja 2017 roku, rozegrany został Woj-
ciechowy Turniej "6" Piłkarskich w Jadwisinie. 
Turniej zorganizowano w ramach Wojciecho-
wego Świętowania. Turniej piłkarski był ostat-
nim w cyklu imprez, które zorganizowaliśmy 
w ramach "Wojciechowego Świętowania na 
Sportowo". Do turnieju zgłosiła się maksy-
malna ilość - 12 drużyn. Od godziny 14.00 
zawodnicy rywalizowali w dwóch grupach 
po 6 zespołów. Każdy mecz w turnieju trwał 
12 minut, a dzięki odpowiedniemu systemo-
wi gry, wszystkie drużyny rozegrały dużą ilość 
spotkań. Około godziny 17, zrobiliśmy krótką 
przerwę na ognisko. Zawodnicy wszystkich 
drużyn posili się kiełbaskami, które jako or-
ganizatorzy przekazaliśmy w pakiecie starto-
wym, przed rozpoczęciem rozgrywek. Tur-
niej rozgrywany był w przyjaznej atmosferze, 
przy zachowaniu zasad "fair play".

Mimo to, każda drużyna dążyła do tego, 
aby zagrać w finale. W obu grupach mecze 
były zacięte, nie brakowało nagłych zwro-
tów akcji i oczywiście pięknych goli. Po kilku 
godzinach grania, wyłoniliśmy 8 drużyn (po 
4 z każdej grupy), które zagrały w fazie pu-
charowej.

Mecze ćwierćfinałowe były bardzo in-
teresujące. Na tym etapie rozgrywek nie 
było już słabych drużyn. Dwa najważniej-
sze spotkania - tj. mecz o I i III miejsce do-
starczyły mnóstwo emocji i zakończyły się 
dopiero po serii rzutów karnych. Ostatecz-
nie zwycięzcą została drużyna "Gwiazdy 
z mydła", drugie miejsce zajął "XBOX", a na 
najniższym stopniu podium uplasowała się 
ekipa "Veni Vidi Vici".

W klasyfikacjach indywidualnych, któ-
re prowadziliśmy, najlepsi okazali się Jakub 

Dytyniak (król strzelców – 9 bramek) oraz 
Artur Stróżewski (najlepszy bramkarz – tylko 
3 stracone bramki)

Około godziny 19:30 rozpoczęła się ce-
remonia wręczenia nagród i zakończenia 
turnieju. Trzy najlepsze drużyny otrzymały 
puchary i medale, a najlepsza drużyna turnie-
ju - upominki rzeczowe. Wyniki spotkań fazy 
pucharowej znajdują się na stronie interneto-
wej www.osir.serock.pl.

SPORT

Zakończenie 
sezonu tenisistów 
KS Sokół Serock

Antoś Olszewski, nasz najmłodszy szachi-
sta, będzie reprezentował Polskę w Mistrzo-
stwach Europy Juniorów w szachach klasycz-
nych do 8 lat, które odbędą się we wrześniu 
br. w nadmorskiej miejscowości Mamaia 
w Rumunii. Kwalifikację uzyskał w niedawno 
rozegranych Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Szczyrku (29.04-03.05). W tym roku w mi-
strzostwach Polski wzięło udział rekordowo 
120 chłopców i 48 dziewczynek, wśród nich 
wszyscy najlepiej grający w Polsce juniorzy 
w wieku do 8 lat.

Gratulujemy Antosiowi i jednocześnie 
jest nam szczególnie miło, gdyż Antoś bierze 
udział w zajęciach szachowych organizowa-
nych w naszym Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Serocku. Swoje pierwsze "poważne" 
partie rozgrywał w tutejszych turniejach i już 
wówczas potrafił pokonać o wiele starszych 
przeciwników.

Antoś na nasze kółko szachowe za-
czął uczęszczać mając niecałe 6 lat. Jak miał 
6,5 roku wziął udział w pierwszym klasyfi-
kacyjnym turnieju i od razu zdobył IV ka-

tegorię szachową. Pół roku później miał już 
III kategorię, zaś II kategorię zdobył jeszcze 
przed ukończeniem 8 roku życia. W Polsce 
taki poziom osiągnęło zaledwie 8 rówieśni-
ków, a w woj. mazowieckim tylko jeden. Na 
szachowej liście rankingowej Antoś zajmuje 
czołowe miejsca. W mistrzostwach woj. ma-
zowieckiego w czerwcu 2016 roku zdobył 
I miejsce w kategorii do 7 lat. W Mistrzo-
stwach Polski do lat 7 w 2016 znalazł się 

w pierwszej 10-ce - zaledwie po 6 miesiącach 
aktywnej nauki szachów. Do tej pory wygrał 
lub znalazł się w ścisłej czołówce kilku tur-
niejów organizowanych w Warszawie i pod-
warszawskich miejscowościach, grając tak 
z rówieśnikami, jak i dorosłymi.

Antoś uwielbia szachy. Ćwiczy 1-2 go-
dziny dziennie. Uczęszcza również na kółko 
szachowe ze względu na swe umiejętności do 
grupy z dorosłymi w Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Serocku, które prowadzi Pan Ry-
szard Królikowski, znany szachista i sędzia 
międzynarodowy.

Wszystkich, którzy chcieliby zmierzyć 
się z naszym małym mistrzem lub tak jak on 
rozwijać swoje  szachowe umiejętności  zapra-
szamy na zajęcia do CKiCz w Serocku. Pro-
wadzimy grupę zarówno dla początkujących 
jak i bardziej zaawansowanych szachistów. 
Doświadczonych zawodników zapraszamy 
do udziału w II Wojciechowym Turnieju Sza-
chowym, który odbędzie się 3 i 4 czerwca br.  
w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

CKiCz w Serocku

Serock
     FIT & SPORTY

KULTURA

Mały, wielki szachista będzie walczył o mistrzostwo
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Sylwetka trenera: 
MARIUSZ ŚLEDZIEWSKI
46 lat, Technik elektronik / obecnie pracownik biurowy.

 Od początku 2016 roku jesteś trenerem koordynatorem sekcji  
piłkarskiej Sokoła OSiR Serock. Jakie obowiązki należą do Ciebie?

Ogólnie rzecz biorąc - zajmuję się wszelkimi sprawami dotyczą-
cymi szkolenia i funkcjonowania wszystkich grup trenujących piłkę 
nożną w naszym klubie. Odkąd rozpocząłem pracę jako Koordynator 
wspólnie z Zarządem Klubu i przy akceptacji OSiR przeprowadzi-
liśmy całkowitą przebudowę funkcjonowania tej sekcji - zarówno 
szkoleniową jak i organizacyjną. Wprowadziliśmy jednolity system 
szkolenia piłki nożnej w naszym klubie.

Jednym z głównych moich zadań jest właśnie dbanie o jakość 
tego systemu - jego analiza oraz ciągłe usprawnianie.  

Innymi z takich zadań i równie ważnymi są: budowanie odpo-
wiedniej kadry szkoleniowej pracującej z młodzieżą oraz dbanie 
o właściwy poziom sportowy i szkoleniowy przeprowadzanych zajęć.

 Z których pomysłów, które wprowadziłeś do Akademii Piłkar-
skiej jesteś zadowolony?

Jestem zdania, że odpowiedni rozwój można osiągnąć jedynie 
poprzez kompleksowe działanie i dlatego też, cała struktura klubu 
została gruntownie przebudowana - powstał system szkolenia, który 
wspólnie z trenerami cały czas staramy się udoskonalać.

Do tematu podeszliśmy bardzo kompleksowo wprowadzając 
szereg różnych rozwiązań, które w pojedynkę nie przyniosłyby ocze-
kiwanych efektów. W zasadzie wszystko zostało skonstruowane od 
nowa i dzięki otwartości trenerów skutecznie wprowadzone w życie.

Główne zmiany miały na celu przede wszystkim poprawić jakość 
szkolenia, mentalność oraz integracje wszystkich zawodników Na-
szego Klubu. 

Małe grupy treningowe (max 16 osób) na 1 trenera, przydział za-
wodników do grup pod względem umiejętności - a nie rocznika, cy-
kliczne testy sprawności, rotacja zawodników, rotacja trenerów, obo-
zy sportowe, motywacyjny system punktacji, unifikacja szkolenia, 
unifikacja ubioru czy też wreszcie uruchomienie "spinającej klamrą" 
w całość nowej strony klubowej kssokolserock.pl - gdzie na bieżąco 
można śledzić poczynania wszystkich zawodników KS Sokół Serock 
-  to część z wprowadzonych zmian.

Równocześnie znakomicie również "wypaliła" nasza inicjatywa, 
stworzenia rozgrywek Piłkarskiej Ligi Powiatowej, która została za-
akceptowana i jest z sukcesem realizowana przez Powiat Legionow-
ski. Udział w tych rozgrywkach doskonale wpisuje się w nasz system 
szkolenia, dająca możliwość rywalizowania wszystkim trenowanym 
przez nas zawodnikom.

 Jak oceniasz dotychczasowe funkcjonowanie Akademii Pił-
karskiej?

Akademia funkcjonuje "zaledwie" niewiele ponad rok, bo od 
stycznia 2016 roku. W tym czasie liczba zawodników trenujących 
w klubie prawie się potroiła i tu trzeba zaznaczyć, że bez potrzeby 
zwiększania środków finansowych gminy przeznaczanych na te cele. 
Mamy u siebie zawodników z każdej szkoły naszej gminy, co w prze-
szłości było rzeczą nie do pomyślenia. 

W Akademii szkolimy obecnie ponad 150 zawodników w 9 gru-
pach - poziomach zaawansowania. Do każdego zawodnika podcho-
dzimy indywidualnie, starając się stworzyć mu optymalne warunki 
rozwoju, adekwatne do aktualnych umiejętności.  

Jednym z elementów wprowadzonego systemu szkolenia jest cy-
kliczna kontrola postępów zawodników. 

Takie testy sprawności przeprowadzamy dwa razy w roku, na 
wiosnę i na jesieni - zwracając uwagę na to by odbywały się w jed-
nakowych warunkach, by móc je traktować jako materiał do analizy 
naszej pracy. 

Niedawno odbył się taki trzeci test. Sto procent zawodników tre-
nujących w Akademii zrobiło znaczny postępy, a progres niektórych 
z nich wręcz jest niesamowity. Są wśród nich tacy, którzy w tym czasie 
przeskoczyli nawet o dwa poziomy umiejętności.  

To wszystko jest dowodem na to, że funkcjonowanie Akademii 
należy oceniać wyłącznie pozytywnie, ponieważ spełnia swój podsta-
wowy cel - stały i dobry rozwój dzieci. 

Oczywiście, zawsze jest jakiś niedosyt i mogło by być jeszcze 
lepiej. Zapewne mając do dyspozycji większe środki, kilka rzeczy, 
można by było zrobić lepiej i szybciej. Nie mniej jednak uważam, że 
postępy są więcej niż zadowalające.

Pełna wersja wywiadu dostępna na stronie www.osir.serock.pl

SPORT

Sylwetki naszych trenerów
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