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Aktualności
POŻAR W STASIM LESIE
Dnia 10 czerwca 2016 r. miał miejsce pożar domu mieszkalnego w Stasim Lesie. Pomoc
dla poszkodowanych została skierowana przez
Ośrodek Pomocy Społecznej. W pierwszej kolejności zaproponowano tymczasowe miejsce
zamieszkania w jednym z ośrodków na terenie
gminy, wynajęto kontenery na odpady, podjęto decyzję o pomocy w dofinansowaniu zakupu materiałów budowlanych.

INFORMATOR GMINY
SEROCK MA SWÓJ
FANPAGE NA FACEBOOKU
Zastąpiliśmy nim profil Serock Zaangażowany. Zapraszamy do polubienia, komentowania, udostępniania oraz rozmów.
Zapraszamy również do polubienia innych naszych fanpage’ów: - Urząd Miasta
i Gminy w Serocku; - Serock – oferty lokalnych firm; - Serock Fit&Sporty

„SEROCK – OFERTY
LOKALNYCH FIRM”
Nowy fanpage Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, którego głównym założeniem jest
wspieranie lokalnej przedsiębiorczości poprzez promowanie firm działających na terenie gminy. Przez dwa miesiące zebraliśmy

W NUMERZE

około 500 like’ów. Zachęcamy do zapraszania
znajomych do polubienia fanpage’a. Wierzymy, że akcja „Kupuj Lokalnie” w dalszym
ciągu będzie się rozwijać. Więcej informacji,
w tym również co zrobić, aby zamieścić reklamę nie mając konta na Facebooku można uzyskać pod numerem tel. 22 782-88-35
pon.-pt. 8.00-16.00.

OFERTA WAKACYJNA
OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W SEROCKU
Dla dzieci, które są objęte różnoraką
pomocą, w tym dla podopiecznych Świetlic
Środowiskowych, Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje w czasie wakacji różne formy
wypoczynku.
Formy stacjonarne wypoczynku będziemy realizować korzystając ze Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy, do 28 lipca 2016 r.
W czasie trwania zajęć stacjonarnych dla
podopiecznych świetlic przewidziano wiele
atrakcji, a przede wszystkim zajęcia plastyczne,
rozgrywki sportowe i wycieczki krajoznawcze.
Tak jak od wielu lat również w tym roku
odbędzie się kolonia letnia nad morzem.
Udział w kolonii weźmie 20 dzieci zakwalifikowanych przez pedagogów szkolnych. Tym
razem kolonia będzie miała miejsce w Rewalu
od 7 do 16 sierpnia. Organizatora kolonii wyłoniono w trybie zapytania ofertowego.

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

spotkanie w innym terminie niż ww. termin poniedziałkowy. W tym celu prosimy
o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby
pod nr 22 782 88 05.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski pełni dyżur w poniedziałki w godz. 18.30-20.30 w pokoju nr 31
Rada Seniorów przyjmuje informacje
i sugestie dotyczące problemów seniorów
i osób starszych pod numerem telefonu
601-984-944.
Referaty UMiG w Serocku przyjmują
interesantów i realizują sprawy mieszkańców
w godzinach pracy urzędu bez konieczności
wcześniejszego umawiania się (pon 8:0018:00, wt-pt 8:00-16:00).

STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU

siedziba: U
 rząd 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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Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Serock – obszar A1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Serocku, Rynek 21 pok. 51 w godzinach
pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 19.07.2016 r. o godz. 14.00 w sali
konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta
i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art.
18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), w związku
z uchwałą Nr 140/XV/2015 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 30.11.2015 r.
zawiadamiam
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Serock – obszar A1
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść pisemne
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Burmistrza Miasta i Gminy Serock z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-

w dniach od 06 lipca 2016 r. do 29 lipca
2016 r.

OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.
1774 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto i Gmina Serock
położonej we wsi Jadwisin gm. Serock,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 51/12 o pow. 0,2100 ha.
Cena wywoławcza - 600.000,00 zł brutto.
Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej Kw Nr WA1L/00030614/9
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie.
Wadium w wysokości 30.000,00 zł należy wpłacać gotówką lub na rachunek bankowy Urzędu
Miasta i Gminy w Serocku Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 prowadzony w Banku Spółdzielczym
w Legionowie najpóźniej w dniu 19 lipca 2016 r.
Uwaga ! Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

 Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić

mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lipca 2016 roku o godzinie 14 00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

 Opis nieruchomości: działka jest niezabudowana, położona przy zbiegu ul. Szaniawskiego i ul. Dworkowej we
wsi Jadwisin, posiada dostęp do drogi publicznej - drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Na działce
znajduje się przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej oraz
gazu.
 Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka
położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.
 Sposób zagospodarowania nieruchomości:
jednorodzinnym.

zabudowa budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym lub

 Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie
podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Serock może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
 Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.
 Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku pokój nr 50 lub 52 oraz
telefonicznie pod numerem telefonu (22)782-88-28.

Sporządziła: Agnieszka Skurzewska
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chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia
2016 r.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić na
zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ
- rejestracja w CEIDG
jest bezpłatna
Z informacji uzyskanych od osób prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy
Serock dowiedzieliśmy się, że firmy, których nazwy
są bardzo zbliżone do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wysyłają wezwania do zapłaty za tzw. „figurowanie w rejestrze”.
Do tej pory proceder ten dotyczył nowych podmiotów rozpoczynających działalność, natomiast
od jakiegoś czasu korespondencja zaczęła docierać
również do przedsiębiorców z wieloletnim stażem,
dlatego wyjaśniamy:
Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów
nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie
ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.
Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie
świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy.
Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią
próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych
rejestrach CEIDG czy też REGON.
Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi
odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.
Referat Administracyjno-Gospodarczy

17.06.2016 r. został ogłoszony przetarg
na przebudowę ul. Głównej w Stasim Lesie. Otwarcie ofert zaplanowano na 8 lipca
bieżącego roku. Przedmiotem przetargu jest
przebudowa drogi gminnej Nr 180422 W
na odcinku 437 mb począwszy od połączenia z drogą serwisową w ciągu drogi krajowej Nr 61. W zakresie inwestycji jest przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej
o szerokości 5m, obustronne chodniki na
odcinku od km 0+000 do km 0+060 oraz
jednostronne na dalszym odcinku z kostki
betonowej, przebudowa oraz budowa zjazdów do posesji. Zakres zadania obejmuje
również likwidację wszystkich kolizji w tym
z ogrodzeniami, przebudowę przyłączy energetycznych oraz gazowych i nową organiza-

cję ruchu. Planujemy, że zadanie zostanie
wykonane w okresie od 2 do 3 miesięcy od
dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę.
W przypadku, gdyby udało się w pierwszym
przetargu wyłonić Wykonawcę planowany
termin rozpoczęcia robót to przełom lipca
i sierpnia bieżącego roku.
Mieszkańców oraz właścicieli posesji
wzdłuż ulicy Głównej prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż wszelkie roboty
drogowe będą się wiązały z pewnymi utrudnieniami. Wszelkie prace prowadzone przy
poszczególnych posesjach, w tym roboty
rozbiórkowe ogrodzeń będą prowadzone po
uprzednim uzgodnieniu z właścicielem posesji. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: inwestycje@serock.pl.

Inwestycja ta była również przedmiotem
wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 operacja: „Modernizacja dróg
lokalnych”. Została zakwalifikowana do dofinansowania na 346 miejscu na 631 wniosków,
które przeszły ocenę pozytywnie. Niestety jednak, ze względu na bardzo ograniczoną ilość
środków finansowych prawdopodobnie nie
uda się nam pozyskać dofinansowania. Gmina
Serock ma wysoki wskaźnik G, tzn. podstawowy dochód podatkowy na 1 mieszkańca,
w związku z czym w projektach, które promują
gminy o niskim wskaźniku G, ma małe szanse
na uzyskanie dodatkowych funduszy.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Oświetlenie drogowe w Dębinkach oddane do użytkowania
Na przełomie maja i czerwca zakończono
prace związane z budową nowego oświetlenia
w Dębinkach. W ramach przedsięwzięcia dokonano demontażu starego energochłonnego
oświetlenia na istniejących słupach energetycznych i w zamian wybudowano całkowicie
nowe oświetlenie w technologii LED. W ra-

mach inwestycji zostało wybudowane oświetlenie przez całą miejscowość, począwszy
od skrzyżowania w miejscowości Marynino
do granic gminy. Zaprojektowanych zostało
łącznie 49 słupów oświetlenia wraz z oprawami LED o mocy 71W. Łączna długość całego
ciągu to 2,2 km. Mamy nadzieję, że to nowo-

czesne rozwiązanie przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników drogi, zapewni równomierne i sprawne oświetlenie oraz będzie służyć długo i bezawaryjnie lokalnej społeczności.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Dofinansowanie realizacji "azbestowego" zadania
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 23.430,48 zł.
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zakończyło się całoroczne wspomaganie szkół
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock
Przez cały rok szkolny 2015/2016 szkoły
podstawowe i gimnazja objęte były kompleksowym wspomaganiem, które miało doprowadzić do podniesienia wyników nauczania
(wyników ze sprawdzianu i egzaminu) i rozwoju jakościowego szkół.
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego organizacja i prowadzenie wspomagania
to zadanie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. W naszych szkołach proces
wspomagania realizowany był dzięki akredytowanej przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty publicznej placówce - Mazowieckie
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Wydział w Warszawie.

Adresatami wspomagania byli dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele uczący
w klasach trzecich szkół podstawowych, nauczyciele przedmiotów humanistycznych
i matematyczno-przyrodniczych oraz psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w szkołach
podstawowych i gimnazjach.
W ramach całorocznego procesu
wspomagania w placówkach realizowano
różnego typu działania mające służyć poprawie jakości pracy szkół. Na początku
przeprowadzone zostały wywiady grupowe z nauczycielami - diagnozowano
potrzeby poszczególnych szkół, analizowano wyniki sprawdzianów i egzaminów,

określono mocne i słabe strony pracy
nauczycieli oraz ustalono czynniki, także
pozaszkolne, które mają wpływ na osiągnięcia szkolne uczniów. W następnym
etapie wspomagania, po ustaleniu sposobów działania - organizowano cykliczne
spotkania nauczycieli z doradcami metodycznymi, odbywały się seminaria dla
kadry kierowniczej, konsultacje grupowe
i indywidualne dla nauczycieli, warsztaty
dla rodziców oraz spotkania nauczycieli,
podczas których dzielili się doświadczeniami zawodowymi. Nauczyciele prowadzili lekcje otwarte oraz przygotowywali
się do pisania innowacji pedagogicznych.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Cały proces zamknął się wspólną oceną
efektów i opracowaniem wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
Wypracowano następujące rekomendacje do
dalszej pracy:
- kontynuowanie działań w powstałych
zespołach nauczycielskich,
- współpraca z metodykami przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych,
- wzmocnienie kompetencji matematycznych,
- planowanie nowatorskich rozwiązań
edukacyjnych ze wskazaniem na Tutoring,

czyli innowacyjną metodę dydaktyczną (Tutor, z łaciny – opiekun, ktoś kto potrafi pokierować rozwojem ucznia).
Podsumowując całoroczne wspomaganie,
Pani Alina Karaśkiewicz - koordynator procesu wspomagania z ramienia Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Warszawie, podkreśliła że, aby osiągnąć sukces edukacyjny należy
podejmować współpracę zarówno z metodykami, jak również korzystać z wzajemnego doświadczenia zawodowego i rozwijać innowacje
pedagogiczne służące własnemu rozwojowi,
uczniom i całej społeczności szkolnej.

Jednym z mierzalnych efektów edukacyjnych szkół są wyniki ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, tegoroczne wyniki
w naszych szkołach poprawiły się w stosunku
do wyników ubiegłorocznych.
Szkoła jest instytucją ucząca się, jej rozwój, osiągnięcie sukcesu edukacyjnego, wymaga wsparcia zarówno metodycznego jak
i organizacyjnego, a konieczność podejmowania pracy zespołowej w tym zakresie, to
wymóg czasów w jakich żyjemy.
Jadwiga Stradomska
Inspektor ds. oświaty Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Serocku

Spotkanie z uczestnikami seminarium
pt. „Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi”

Planowane remonty i modernizacje
w szkołach/przedszkolach w okresie wakacji 2016 r.
1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku
I część obejmuje:
- kompleksowy remont dwóch sanitariatów wielokabinowych na I i II piętrze budynku,
- wymianę podłóg w 7 salach lekcyjnych
oraz wymianę drzwi głównych wejściowych
wraz z montażem kurtyny powietrznej,
II część obejmuje:
- remont zaplecza sportowego wraz z modernizacją pionu wodno-kanalizacyjnego
oraz wymianę pompy cyrkulacyjnej w kotłowni budynku,
- remont przyłącza kanalizacyjnego zaplecza sanitarnego.
W zapleczu sportowym nastąpi zmiana
układu pomieszczeń, urządzenie i wyposażenie szatni uczniowskich, części sanitarnej,
a także wykonanie wentylacji mechanicznej.
Dodatkowo zostanie poddana renowacji podłoga hollu sali gimnastycznej wraz z wydzieleniem dwóch pomieszczeń gospodarczych
w istniejących wnękach budynku oraz remont
schodów przy części sportowej budynku.

Ponadto w wakacje będzie wykonany:
- remont wentylacji w pomieszczeniach
kuchni,
- poprawa układu komunikacyjnego
w obrębie szkoły polegająca na wykonaniu
jezdni manewrowej wraz z dwoma zatokami
parkingowymi na łącznie 8 miejsc postojowych oraz związana z tym zmiana organizacji
ruchu.

- budowa łącznika, zakres prac na wakacje obejmuje: kompleksowe roboty w stołówce budynku polegające na docelowym jej
podziale i przystosowaniu do obsługi przez
nowo budowaną część, remont dwóch łazienek w starej części budynku w zakresie zmiany układu pomieszczeń oraz kompleksowy
remont części sanitarnej, elektrycznej wraz
z wyposażeniem.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli
Kiełpińskiej
Poprawa efektywności energetycznej budynku:
- wymiana pieców ciepłowniczych wraz
z całym dodatkowym wyposażeniem,
- remont dachu na starej części budynku,
- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej
w obrębie sali gimnastycznej.
Dodatkowo wykonany zostanie remont
łazienek i zaplecza przy sali gimnastycznej.

4. Zespół Szkół w Zegrzu
- budowa nowego parkingu przy szkole
i rozbudowa już istniejącego.

3. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

5. Przedszkole w Zegrzu
- remont kapitalny podłogi w głównym
korytarzu budynku oraz w jednej z sal lekcyjnych.
6. Przedszkole im. Krasnala Hałabały
w Serocku
- malowanie dwóch sal przedszkolnych.
Alicja Melion
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Serocku

Problem opuszczonych pól
Każdy z nas coraz częściej obserwuje niepokojące zjawisko zwiększania się powierzchni
pól, które przestają być użytkowane i mówiąc
wprost - są zaniedbane. Pozostawienie pola
czy łąki bez odpowiednich zabiegów agrotechnicznych sprawia, że są one bardzo szybko
porastane przez chwasty i krzewy, które rozprzestrzeniają się na inne, sąsiednie nieruchomości. Opuszczone, zarośnięte łąki i nieużytki
są miejscem bytowania dzikich zwierząt, owadów, w tym m.in. kleszczy, które mogą być bar-
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dzo niebezpieczne. Poza tym, chwasty bardzo
szybko kończą swój okres wegetacji i zasychają. Sucha łąka stanowi ogromne zagrożenie,
wystarczy najmniejsza iskra, aby pożar rozprzestrzenił się na wielkie obszary.
Pamiętajmy, żeby kosić trawy i utrzymywać łąki w należytym porządku. Zabieg
niewielki, ale jego zaniechanie może mieć
poważne skutki.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

7 czerwca 2016 r. Przedstawiciele UMiG
w Serocku wraz z Zastępcą Burmistrza panem Józefem Zającem spotkali się z uczestnikami XXXII Seminarium Geografii Wsi,
które w dniach od 6-7 czerwca odbywało się
w Jachrance. Seminarium zorganizowane zostało przez Komisję Obszarów Wiejskich PTG
oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego
PAN, pod hasłem „Rola zasobów lokalnych
w rozwoju wsi”. Drugiego dnia seminarium
w ramach warsztatów terenowych uczestnicy
odbyli spotkanie z pracownikami Urzędu Mia-

sta i Gminy w Serocku na temat „Serock – rozwój gminy oparty o zasoby własne”. Podczas
spotkania i spaceru po mieście zastępca burmistrza opowiedział o historii miasta i gminy,
przybliżył jej walory gospodarcze i przyrodnicze oraz wskazał główne kierunki rozwoju.
Kierownicy referatów UMiG w Serocku odpowiadali na pytania związane z najważniejszymi inwestycjami realizowanymi na terenie
gminy oraz opowiadali o nowych zadaniach
i wyzwaniach jakie stawiane są przed samorządami. Poruszone zostały tematy lokalnych
zasobów wpływających na rozwój gminy oraz

zmian związanych z użytkowaniem ziemi na
jej terenie. Omawiano tematykę zmian demograficznych oraz rozwoju ruchu turystycznego
miasta i gminy Serock. Na wszystkie pytania
uczestników spotkania odpowiadali: pani Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock,
pani Anna Kamola - Kierownikiem Referatu
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
pan Marek Bąbolski - Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz
pan Cezary Parzychowski - Kierowniki Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju.

„Ratując jednego psa nie zmienimy świata,
ale świat zmieni się dla tego jednego psa”
W bieżącym roku w ramach akcji
„Pies czeka na człowieka” aż 10 bezdomnych psów z terenu naszej gminy znalazło
nowych opiekunów. Zwierzęta te miały
ogromne szczęście, iż spotkały na swej
drodze nowego właściciela, który zapewnił
im dom, bez porównania lepszy niż pobyt
w schronisku.
Poszukiwanie opiekunów dla porzuconych i potrzebujących pomocy zwierząt jest
jednym z najważniejszych celów „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Serock”.

Przypominamy, że z osobą, która zdecyduje się na przygarnięcie bezdomnego
zwierzęcia, podpisujemy umowę adopcyjną, w ramach której nowy właściciel ma zapewnione dla swojego nowego pupila bezpłatne usługi weterynaryjne m.in.: pakiet
szczepień okresowych przeciw chorobom
zakaźnym i wściekliźnie, a także sterylizację lub kastrację.
Wszystkich, którym bliski jest los porzuconych zwierząt informujemy, że ogłoszenia
o psach poszukujących opiekunów, wraz z ich
zdjęciami ukazują się na stronie www.serock.
pl w zakładce „Pies czeka na człowieka”. W tej

samej zakładce, na bieżąco zamieszczamy
informacje o psach, które trafiły do schroniska z terenu naszej gminy, a także informacje o zaginionych pupilach, szukanych przez
właścicieli.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
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Podsumowanie akcji „Listy dla Ziemi 2016”
11 kwietnia 2016 roku wystartowała
czwarta już edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Listy dla Ziemi”. Inicjatorem pisania „Listów dla Ziemi” jest Fundacja Ekologiczna ARKA. W tegorocznej edycji, wzorem
lat poprzednich, wzięło udział przeszło 2 tysiące dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych z terenu naszej gminy.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji pisania listów było promowanie gospodarki niskoemisyjnej i zarazem walka ze zjawiskiem
”niskiej emisji”.
Niska emisja to całość emitowanych do
powietrza substancji i zanieczyszczeń z niewysokich źródeł emisji. Z kolei „gospodarka
niskoemisyjna” opiera się przede wszystkim
na podnoszeniu efektywności energetycznej,
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
i zastosowaniu technologii ograniczających
emisję.
Spośród napisanych i narysowanych
w szkołach i przedszkolach listów, nauczyciele wybrali najciekawsze i dostarczyli je
do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Tu
komisyjnie, spośród przeszło 100 listów
wybrane zostały najpiękniejsze „Listy dla
Ziemi” w kategoriach: przedszkole, szkoły
podstawowe klasy 0-3 oraz 4-6, a także w
kategorii gimnazjum.
Uczestnicy akcji w formie listów dla Ziemi przedstawili swoje pomysły na to, jakie
działania może podjąć każdy z nas, chcąc ratować środowisko naturalne.
Ala Zapiór z klasy IIb ze Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej napisała
wiersz bardzo trafnie ujmujący troskę
o środowisko:
„Ziemio ogromna! Ziemio wspaniała!
Co masz nad sobą miliony gwiazd.
Choć jestem jeszcze mała,
To wiem, jak mam o Ciebie dbać!
Ja nie zaśmiecam trawników zielonych
I segreguję odpady swe,
gdy widzę dymiący komin,
to smutne się robi serce me.
Na rower wsiadam i jadę z wiatrem,
Las szumi melodię swą.
Kocham Cię Ziemio i twoje piękno
Troską pragnę otoczyć mą.”
Jak słusznie zauważył Szymon Krzyżanowski z klasy IV ze Szkoły Podstawowej w
Zegrzu „Jedna osoba dbająca o Ciebie Ziemio, to za mało, ale jak wszyscy będziemy
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Pierwszy w tym roku Kiermasz rzeczy używanych za nami!

6. Natalia Szczepańska – klasa III b –
Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej
7. Zuzia Pońtak – klsa I c – Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej
W kategorii Szkoły Podstawowe
Klasy 4-6
I miejsce – Tomasz Sujkowski – klasa V b
– Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej
II miejsce – Kamil Wieciński – klasa VI A
– Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej
II miejsce – Wiktoria Dyoniziak – Szkoła
Podstawowa w Woli Kiełpińskiej
III miejsce – Szymon Krzyżanowski –
klasa IV – Szkoła Podstawowa w Zegrzu

troszczyć się o środowisko, to naprawdę niewielkie poświęcenie…”
Doceniając wysiłek uczestników akcji,
którzy aktywnie włączyli się w pisanie LISTÓW DLA ZIIEMI na terenie naszej gminy postanowiliśmy nagrodzić i wyróżnić
najciekawsze prace.
W kategorii Przedszkola:
I miejsce – Maria Wawszczak – Samorządowe Przedszkole w Zegrzu
II miejsce – Helena Dołęga – Samorządowe Przedszkole w Zegrzu
III miejsce - Maja Zalewska – Samorządowe Przedszkole w Serocku
W kategorii Szkoły Podstawowe:
Klasy 0 – 3
I miejsce – Łukasz Łączkowski – klasa III
b – Szkoła Podstawowa w Serocku
II miejsce – Maja Śniadała – klasa II b –
Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej
III miejsce – Hubert Sumiła – klasa III c –
Szkoła Podstawowa w Serocku
Wyróżnienia:
1. Anna Krajewska – klasa III a – Szkoła
Podstawowa w Jadwisinie
2. Janek Koziarek – klasa III b – Szkoła
Podstawowa w Jadwisinie
3. Kuba Suszczyński – klasa I a – Szkoła
Podstawowa w Jadwisinie
4. Karolina Aniszewska – klasa III – Szkoła Podstawowa w Zegrzu
5. Alicja Zapiór – klasa II – Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej

Wyróżnienia:
1. Jakub Kołak – klasa IV – Szkoła Podstawowa w Zegrzu
2. Marta Kaźmierczak – klasa IV – Szkoła
Podstawowa w Zegrzu
3. Natalia Topczewska – klasa VI a –
Szkoła Podstawowa w Serocku
4. Dagmara Czestkowska – klasa VI –
Szkoła Podstawowa w Serocku
W kategorii Gimnazjum
I miejsce – Aleksandra Nowak – klasa III
a – Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej
II miejsce – Weronika Dyoniziak – klasa
III b – Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej
II miejsce – Karolina Deja – klasa III a –
Gimnazjum w Zegrzu
III miejsce – Dorota Smolińska – klasa I
b – Gimnazjum w Zegrzu
III miejsce – Oliwia Markowska – Gimnazjum w Serocku
Wyróżnienia:
1. Klaudia Jaskulska – klasa I b – Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej
2. Klaudia Zakolska – klasa II b – Gimnazjum w Woli kIełpińskiej
Autorzy najciekawszych prac otrzymali
nagrody, które zostały przekazane dyrektorom szkół i przedszkoli, a wręczone zostały
podczas zakończenia roku szkolnego.
Dziękujemy wszystkim którzy pisali LISTY DLA ZIEMI.
Wspólnie z Fundacją ARKA mamy nadzieję, że akcja przyczyni się do budowania
prawidłowych postaw ekologicznych, a zawarte w listach rady będą pomocne nam
wszystkim.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

KIERMASZ RZECZY UŻYWANYCH
na rynku miejskim w Serocku

w godzinach 900 – 1400
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy
i nie tylko w terminach:

3 lipca 2016 r. (niedziela)
7 sierpnia 2016 r. (niedziela)
11 września 2016 r. (niedziela)
2 października 2016 r. (niedziela)
Przyjdź, wystaw swoje rzeczy, zobacz co mają inni,
kup, skorzystaj z okazji !!!

Za nami pierwszy w tym roku “Kiermasz rzeczy używanych”. Dla tych z Państwa, którzy
jeszcze nie mieli okazji uczestniczyć w charakterze kupujących, czy sprzedających informujemy, że kolejne "wietrzenia szaf i garaży" w 2016 roku będą odbywać się w następujących terminach: 3 lipca, 7 sierpnia, 11 września, 2 października (niedziele w godzinach 9.00 – 14.00).
Serdecznie zapraszamy!
Referat Administracyjno-Gospodarczy

Stanowisko handlowe GRATIS!!!
ZAPRASZAMY!!!
Organizator:

Zuchy z wizytą w Ludwinowie Zegrzyńskim
z zuchów obchodził swoje dziewiąte urodziny,
nie zabrakło więc tortu i życzeń. Serdeczne podziękowania kierujemy do sołtysa Ludwinowa
Zegrzyńskiego pana Waldemara Nalewajek za
pomoc w organizacji tego spotkania.
Monika Krajewska

W czerwcowe popołudnie stajnię „Sarmacya” w Ludwinowie Zegrzyńskim odwiedziła
gromada zuchowa działająca przy Szkole Podstawowej nr 85 im. Benito Juareza w Warszawie. Zuchy należą do szczepu 69 Warszawskich
Drużyn Harcerskich i Zuchowych imienia bohaterów Monte Casino. Spotkanie to było pod-

sumowaniem ciężkiej, wytrwałej pracy oraz
zakończeniem roku harcerskiego. Dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem stajni, podstawami opieki nad końmi. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów zuchy spróbowały swoich
możliwości jeździeckich. Wszyscy doskonale się
bawili, było ognisko, pieczenie kiełbasek. Jeden

Sukces Remizowiczów
24 maja Grupa Teatralna REMIZA wzięła udział w XVI Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich, który odbył się
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki imienia Marii Konopnickiej w Ciechanowie.
Tym razem podopieczni Anny Kutkowskiej pokazali spektakl powstały na podstawie twórczości Sławomira Mrożka "Jak
czuje się kto, kiedy co?". Młodzi aktorzy, żeby tradycji stało się
zadość, znowu stanęli na podium zajmując w konkursie drugie
miejsce.
To już trzeci w tym roku sukces Remizowiczów. Dzięki laurom, młodzież ma jeszcze więcej zapału i radości z pracy twórczej, której kolejne owoce, w postaci nowej premiery, zostaną
zaprezentowane serockiej publiczności już we wrześniu.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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IV Zlot Merc-Integra

IV pokaz Mercedesów, tradycyjnie związany ze Zlotem Merc-Integra, miał miejsce
18 czerwca na serockim rynku. Miłośnicy tych
prestiżowych aut przyjechali z całej Polski,
a w tym roku zawitały nawet 2 auta z Litwy i
Łotwy. Gości powitali Zastępca Burmistrza p.
Józef Zając i Dyrektor CKiC w Serocku p. Tomasz Gęsikowski. Ze strony organizatorów,
wzruszony Wiesław Masiak, poprosił o powitanie i prezentację wielbicieli Mercedesów
swego syna Szymona i żonę Annę.
Główną intencją zlotu jest, jak powiedział
współorganizator imprezy, Marcin Masiak,
integracja wielbicieli Mercedesów niezależnie
od ich wieku czy wieku ich maszyn, bowiem
Zlot tworzą ludzie nie maszyny - a tworzą go
ludzie od 0 do 100 lat.
Najpopularniejsze modele Mercedesów
na tegorocznym zlocie to E klasa 124, 190tki, tzw. „beczki” - 123-ki i modele z górnej
półki, czyli klasa S, zaczynając od 126-ki, potem jej następcy 140-tki po nowsze modele
tej klasy.

W tym roku najstarszym autem, które
przyjechało na własnych kołach z Krakowa,
był piękny fioletowy „skrzydlak” czyli W140
z 1965 roku (od typu karoserii przypominającej z tyłu auta skrzydła). Auto, jak kilka innych, miało żółte tablice, co oznacza, że jest
egzemplarzem zabytkowym, zachowanym
w oryginalnym stanie bez modyfikacji ze
strony właściciela.
Dlaczego Mercedesy?
Pan Marcin, delegowany do wypowiedzi
przez głównego organizatora i jednocześnie
tatę, Wiesława Masiaka, stwierdził, ze odkąd
pamięta, to tata miał mercedesy. Najpierw
była 124 -ka, która jeździł „na taxówce”…ale
marzył o 126-tce S klasy. Po chwili zamyślenia
dodał „Warto kupić mercedesa, tak na początek, a reszta przyjdzie sama… bo Mercedes
ma Duszę”. Najpierw Pan Wiesław i synowie
zaangażowali się w sprawy mercedosowych
zlotów, a potem widząc ich zaangażowanie
dołączyła mama. Pomysł na zlot w centrum
Polski, skupiający wszystkie modele Mercede-

kiem turystycznym p. Marzeną Baranowską.
Wszyscy zostali gorąco powitani przez
dyrekcję szkoły p. Krystynę Affek i p. Barbarę
Pszczołę, następnie pod opieką przewodnika
ruszyli w podróż po najciekawszych historycznych zakątkach Serocka.
Po długiej, ciekawej wycieczce, bogatsi
w wiedzę o naszej miejscowości, uczestnicy
dotarli do budynku SP w Serocku, gdzie po
krótkim poczęstunku przystąpili do realizacji
kolejnego punktu programu – multimedial-

sa, powstał 4 lata temu na jednym ze spotkań
Łódzkiego Klubu Mercedesa. I Zlot Merc-Integra został zorganizowany, błyskawicznie. To
był 2013 rok, a w Serocku pojawiło się wtedy 46 maszyn. W 2016 roku przyjechało ich
ponad 100. Cieszy, że liczba uczestników się
powiększa. Pewnie to zasługa aktywności na
forach internetowych, wspólnych wigilii czy
sylwestrów i innych spotkań – najbliższe już
15-17 lipca na zlocie w Łodzi.
Miło nam, że miósnicy Mercedesów lubią
Serock – podoba się im nasze miasto i okolice,
cieszy też przychylność serockich władz. W tym
roku dodatkowym elementem towarzyszącym
Zlotowi była wystawa pt. „Między nami gwiazdami” w ratuszu, gdzie swoje „motoryzacyjne”
prace pokazali uczestnicy Zlotu, Karolina Prokop - malujaca auta farbami i Przemek Pasikowski kreślący ich kształty kredkami.
Dziękujemy i zapraszamy za rok.
Z Marcinem Masiakiem
rozmawiała Beata Roszkowska

Spotkanie historyczno-przyrodnicze
7 czerwca br. przedstawiciele klas trzecich ze szkół podstawowych naszej gminy,
wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli
w spotkaniu
historyczno-przyrodniczym
pt.: ,,600 lat Serocka - pamiętamy o przeszłości, myślimy o przyszłości’.’
Jego głównym celem było wzbogacenie

wiedzy o własnym regionie i jego dziedzictwie oraz rozwijanie zainteresowań otoczeniem przyrodniczym i jego ochroną.
Pomysłodawczynią i koordynatorką całego przedsięwzięcia była pani Krystyna Leleń nauczycielka Szkoły Podstawowej w Serocku
- będącej organizatorem tej integracyjnej im-

prezy. Reprezentanci szkół, ubrani w koszulki
w barwach serockiej flagi, spotkali się przed
ratuszem z burmistrzami: p. Sylwestrem Sokolnickim i p. Józefem Zającem, kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska p. Anną
Kamolą, kierownikiem Referatu Komunikacji
Społecznej p. Beatą Roszkowską i przewodni-

nych prezentacji dotyczących roślin i zwierząt chronionych, pomników przyrody i ciekawostek przyrodniczych z okolic szkolnych
obwodów. W tej części towarzyszyła nam
dyrektor oświaty p. Alicja Melion.
Przed tak szerokim gremium młodzi przyrodnicy prezentowali przygotowane przez siebie prace. Wszystkie zasługiwały na uznanie. Z
ogromną uwagą i zaciekawieniem słuchaliśmy o
zabytkach architektury i ciekawych elementach
krajobrazu naszej gminy. Na zakończenie każ-

da ze szkół otrzymała drzewko wraz z tabliczką
upamiętniającą nasze spotkanie. Drzewka zostaną posadzone na terenie okalającym macierzystą szkołę. Uczniowie zostali też obdarowani
upominkami – planszową grą dydaktyczną
autorstwa p. Krystyny Leleń, mapami gminy i
albumem o Serocku. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Cieszymy się, że razem mogliśmy odkrywać piękno naszej małej ojczyzny.
Organizatorzy

Spacery przedszkolaków
po 600-letnim serocku już zakończone
Oto, co widzieliśmy i namiastka tego, czego się dowiedzieliśmy:

które było podstawowym materiałem do
budowania domów czy łódek.

RYNEK - już dawno temu był miejscem,
gdzie kupcy handlowali lub wymieniali się
towarem. Kiedyś to miejsce i ludzie wyglądali
trochę inaczej niż dziś. W ocalałym budynku
mieściło się przedszkole.

LEGENDA O ZABŁOCKIM - Dawno
temu żył sobie pewien kupiec, który nazywał się Zabłocki. Był dusigroszem - nie lubił wydawać pieniędzy. Pewnego razu kupił
mydło i chciał je po kryjomu – żeby nie
płacić myta za transport rzeką - przemycić
w skrzyni ukrytej w sieci pod łodzią. Oszustwo mu się nie udało, bo do skrzyń dostała
się woda i mydło zaczęło się pienić a na rzece
powstała piana. Kupiec musiał zapłacić karę
za zanieczyszczenie wody w rzece i za próbę
oszustwa. Od tej pory jeśli komuś nie uda się
interes mówi się, że „wyszedł jak Zabłocki na
mydle”.

KOŚCIÓŁ - oprócz miejsca modlitwy
pełnił funkcję zamku obronnego. Tu mieszkańcy mogli schronić się przed niebezpieczeństwem (atakiem wroga lub pożarem).
Dlatego ma wysoko umieszczone okna i stoi
na górze. Dzwon sygnalizował ludziom o niebezpieczeństwie.
PLEBANIA - wzięła swoją nazwę od plebana. Tak kiedyś nazywano księdza.

SZKOŁA - tak, tak. Dawniej w tym budynku mieściła się szkoła. Dziś to Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.
BARBARKA - to na tej górze powstała
pierwsza osada. Tu mieszkańcy własnoręcznie wyrabiali buty ze skóry, naczynia z gliny,
piekli chleb. Swoje produkty sprzedawali lub
wymieniali się „towar za towar" z innymi
kupcami. Wodę czerpali ze wspólnej studni.
Osada otoczona była wysokim „ogrodzeniem”. Wjeżdżano bramą główną.

NASZA BARBARKA - już dużo wiemy
o naszym Serocku. Każdy spacer kończyliśmy
budowaniem własnej BARBARKI.

SZEROCZEC - to dawna nazwa Serocka i pochodzi od szerokiej rzeki Narew.
W dawnych czasach rzeka pełniła bardzo
ważną rolę w życiu mieszkańców. Czerpano
z niej wodę do picia, gotowania, mycia, prania. Służyła również do transportu drewna,
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SEROCKI

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Popowo.

Odcinek 53- SEROCK

Sąsiedzi z pałaców i dworów
W okresie staropolskim Serock leżał na styku trzech ziem: zakroczymskiej, nurskiej i warszawskiej. Jako ośrodek sądowniczy
i parafialny obejmował rozległy obszar po obu stronach Narwi. Z miastem sąsiadowały dobra kościelne – biskupstwa płockiego,
klasztoru kanoników regularnych z Czerwińska i norbertanek z Płocka, a także dobra rycerskie. Kompleks dóbr zegrzyńskich otaczał
miasto od południa i zachodu, od północy bp płockiego, a od wschodu, po drugiej stronie Narwi, w ziemi warszawskiej były dobra
Radzymin i dobra Arciechów, a w ziemi nurskiej Zatory, Wielęcin i Popowo.
Sąsiedztwo oznaczało nie tylko wymianę dóbr i usług,
ale i konflikty szczególnie jeśli granice przebiegały w lasach
czy na zmieniających bieg rzekach. W II połowie XVIII w. spory z Krasińskimi z Zegrza, Kozłowskimi z Popowa i bp płockim
były rozpatrywane przez specjalną komisję. Kazimierz Krasiński
w Zegrzu i Michał Kozłowski w Popowie uzyskali przywileje na
odbywanie w tym miejscowościach cotygodniowych targów
oraz kilku jarmarków rocznie, co stanowiło poważną konkurencję dla Serocka.
Właściciele sąsiednich dóbr korzystali też z przewozu i placów znajdujących się w mieście . W 1477 r. książę Bolesław V nadał Janowi z Radzymina, swojemu bliskiemu współpracownikowi, marszałkowi dworu i podkomorzemu zakroczymskiemu,
a ostatecznie kasztelanowi warszawskiemu, przewóz książęcy
na Narwi pod Serockiem. Był on w posiadaniu kolejnych właścicieli dóbr, m.in. Czartoryskich i Raczyńskich, aż do początku

Retkowizna

Hip. w Pułtusku, syg. 125, k. 44
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XIX w., W grudniu 1806 r. w jego miejscu wojska napoleońskie
wybudowały most, który później przeszedł we władanie właścicieli dóbr arciechowskich.
Arciechów, jedna z najstarszych miejscowości parafii serockiej, należał do niej aż do czasu utworzenia diecezji
warszawsko-praskie w 1992 r. Jej pierwsi właściciele – Arciechowscy herbu Grabie byli dobroczyńcami kościoła i fundatorami kaplicy św. Anny, związanej z klasztorem warszawskich
bernardynów. W XIX w. właścicielami Arciechowa były m.in.
rodziny Niżyńskich i Kurellów. W II połowie tego wieku na jej
gruntach powstał majątek Wincentowo należący do rodziny
Skalskich, a leśniczówka w Arciechowie w rękach Radziwiłłów z Zegrza. Skalscy byli też przez pewien czas właścicielami
folwarku i karczmy Retkowizna powstałej na granicy Serocka
i dóbr zegrzyńskich. Właścicielem Retkowizny był też Tomasz
Dziekoński dyrektor Liceum Warszawskiego, pisarz i tłumacz,
dziadek słynnego architekta, z który z Serockiem toczył spór
o prawo do propinacji.

Herb Rożan
nadany Jakubowi Hoffmanowi w 1822 r.

Na północy sąsiadami były Wierzbica i Pobyłkowo, należące pierwotnie do dóbr biskupów płockich. W XIX wieku należały
do różnych właścicieli. W 1830 r. Pobyłkowo kupił Jakub Fryderyk Hoffman (1758-1830), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, twórca jego ogrodu botanicznego, wcześniej lekarz legionów Dąbrowskiego pomysłodawca budowy łodzi podwodnej.
Konstruktor choralionu, instrumentu klawiszowego na którym
Fryderyk Chopin zagrał w 1826 r. przed carem Aleksandrem. Po
nim dobrami władał syn Tytus , absolwent UW, oficer w Powstaniu Listopadowym, zm. w Serocku w 1876 r.
Dobra te kupił Józef Dłużewski herbu Pobóg zm.
1902 r. następnie objął je jego syn Karol. Był on zaangażowany w tworzenie w Serocku różnych inicjatyw społecznych, jak Ochotniczej Straży Ogniowej, Towarzystwa
Oświaty Narodowej czy Komitetu Obywatelskiego Okręgu
Serockiego utworzonego w 1915 r. Wspierał działalność
POW oraz dostarczał żywność legionistom internowanym
w pobliskim Beniaminowię W okresie międzywojennym
był Związku Ziemian pow. pułtuskiego i Akcji Katolickiej
dekanatu Pułtuskiego. Aresztowany przez Niemców pod
zarzutem posiadania broni myśliwskiej został rozstrzelany
13.11.1939 r. wraz z synem Kazimierzem, bratem Janem
z Łubienicy i bratankiem Eustachym.
Jego synem był Wojciech Dłużewski (zm.1989 r.), działacz
narodowy i harcerski. Jeden z inicjatorów Ślubowań Jasnogórskich Młodzieży. Po II wojnie współzałożyciel i długoletni kierownik Katolickiego Ośrodka Wydawniczego w Londynie
Wierzbica była natomiast w ręku rodziny Woyczyków,
a następnie generała Kazimierza Małachowskiego, kupiona
później przez Edmunda Skarzyńskiego z Popowa ostatecznie
znalazła się w ręku Dłużewskich z Pobyłkowa.
Właściciele dóbr Popowo i Wielęcina mieli dwa place
w Serocku nad Narwią. Należały pierwotnie do dóbr Wielęcin, wymienione je w 1762 r. gdy Józef Glinka sprzedał
Wielęcin Michałowi Kozłowskiemu wł. Popowa. Podobno
został one zabrane właścicielom w czasie wojny 1806 r. Jest
o nich mowa 1817 r. w akcie kupna tych dóbr przez Tomasza
Skarzyńskiego o zwrot placów jeszcze w 1861 r. procesował
się z miastem jego syn Edmund.

Dwór w Pobyłkowie Kędzierski

Syn tego ostatniego Stanisław Skarzyński był bliskim kolegą z gimnazjum i Szkoły Głównej Henryka Sienkiewicza, który
być może odwiedzając Popowo poznał Serock. Stąd w„Potopie”
uwieczniony został Serock. „Pan Kmicic, chcąc się przedostać od
Warszawy ku Prusom Książęcym i Litwie, rzeczywiście niełatwe
miał zaraz w początkach zadanie, bo nie dalej jak w Serocku stała wielka potęga szwedzka Karol Gustaw kazał jej swego czasu
umyślnie tam stanąć, aby przeszkadzała oblężeniu Warszawy”.
Ponieważ Warszaw była już wzięta, przeto armia ta dowodzona
przez gen. Douglasa kontrolowała drogi wzdłuż Bugu i Narwi.
Dalej pisarz napisał, że Kmicic przeprawił się przez Bug za Serockiem i podążył do Wyszkowa i Brańszczyka.
Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, publicystą szeregu czasopism i działaczem TKZ. Starał się o budowę
kanału łączącego Narew z Wisłą w Warszawie, był fundatorem
kościoła w Popowie według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego oraz inicjatorem powstania kółka rolniczego.

Pałac w Jadwisinie - pocztówka
W 1893 r. jako jeden z pierwszych pośpieszył na ratunek płonącemu Serockowi, a w okresie walki o język polskich
w szkole i urzędach wspierał protestujących nie tylko swoją
obecnością.

Woj. Dłużewski

Dowód osobisty Kazimierza Dłużewskiego
nadany Jakubowi Hoffmanowi w 1822 r.

Mówiąc o sąsiedztwie pałaców i dworów należy też pamiętać o wielu osobach w nich bywających, a przy okazji goszczących też w miasteczku Serock. Pamiętać też trzeba o tych
ich właścicielach, o których już mówiło się wielokrotnie jak
o Szaniawskich z Zegrzynka czy Radziwiłłach z Zegrza. Ci ostatni
dopisują kolejne karty historii. Rodzina po długich staraniach
odzyskała pałac w Jadwisinie, który od niedawna jest w posiadaniu nowego właściciela nie związanego z rodem Radziwiłów.
Sławomir Jakubczak

Radziwiłłowie (nr 4 Konstanty Radziwłł - Minister Zdrowia,
nr 6 Anna Radziwiłł - wiceminister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego)
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Konkurs kulinarny „Nasze Kulinarne Dziedzictwo
– Smaki Regionów” z serockim akcentem

Jubileusz 30-lecia nadania imienia Witolda Zglenickiego
Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej
"A jednak po nas coś zostanie..." czyli...
Jubileusz 30-lecia nadania imienia Witolda
Zglenickiego Szkole Podstawowej w Woli
Kiełpińskiej
31 maja w dniu Święta Szkoły, społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Woli Kiełpińskiej celebrowała Jubileusz
30-lecia nadania imienia Witolda Zglenickiego Szkole Podstawowej.
Znamienity jubileusz, to okazja, dla której przedstawiciele władz gminy, liczna grupa
przyjaciół szkoły i absolwentów przybyła na
tę wyjątkową uroczystość.

11 czerwca 2016 r. Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego Poświętne był gospodarzem XVI Edycji Konkursu Kulinarnego
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
Wzorem lat ubiegłych, w konkursie tym
uczestniczyły członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich Dosin, Koła Gospodyń Wiejskich
Guty i Koła Gospodyń Wiejskich Marynino.
Konkurs reprezentowało siedem produktów

z terenu gminy Serock. Panie godnie zaprezentowały swoje kulinarne zdolności, a ich
produkty zostały nagrodzone przez Przewodniczącą Kapituły Krajowej Polskiej Izby
Produktu Regionalnego i Lokalnego Panią
Izabellę Byszewską oraz Pana Jana Zwolińskiego.
I nagrodę w kategorii inne produkty regionalne zdobyła Pani Iwona Garbulińska z Dosina za TWAROGOWE KOPYTNIAKI.

W kategorii napoje Pani Halina Nałęcz
z Marynina otrzymała wyróżnienie za nalewkę AGRESTOWO-PORZECZKOWĄ.
Laureatką, w kategorii napoje, była bezkonkurencyjnie Pani Marianna Suska z Dosina, która zdobyła I miejsce za nalewkę LEŚNA JEŻYNÓWKA.
Gratuluję sukcesu i dziękuję za współpracę.
MODR Warszawa
Teresa Krzyczkowska

Urodziny Królowej Elżbiety II
w Szkole Podstawowej w Serocku
W dniach 19-24 maja obchodziliśmy
II Tydzień Kultury Brytyjskiej. Powód do
świętowania był szczególny, bo w tym roku
przypadają dziewięćdziesiąte urodziny Królowej Elżbiety II z rodu Windsor. W trakcie
realizacji projektu uczniowie klas I-VI mogli
poznać historię i kulturę Zjednoczonego Królestwa. Warto podkreślić, że autorki projektu
zadbały o to, aby wachlarz atrakcji był bogaty.
Klasy młodsze spróbowały swoich sił w
konkursach plastycznych, natomiast klasy
III-VI w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego z elementami kultury brytyjskiej.
W szkole, po raz drugi, odbył się konkurs
na kartkę urodzinową dla Królowej. Spośród
wielu prac jury wybrało kilka i to one zostaną
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wysłane z życzeniami do Jubilatki. Przedstawiciele klas V i VI mogli wykazać się wiedzą
na temat Zjednoczonego Królestwa i Rodziny
Królewskiej, zapraszając uczniów klas IV-VI
na pokaz przygotowanych przez siebie prezentacji multimedialnych.
Drugą część apelu wypełniły występy artystyczne. Społeczność szkolna mogła
obejrzeć inscenizację o czterech turystkach,
które wybrały się w podróż po Wielkiej Brytanii. Wraz z nimi publiczność zwiedziła kraj
wzdłuż i wszerz. Podsumowanie naszego projektu uświetnił występ uczestników tegorocznego Międzyszkolnego Konkursu Piosenki
Obcojęzycznej „Poliglota” pod patronatem
Prezydenta Miasta Legionowo.

W tym dniu na scenie nie mogło zabraknąć samej Królowej Elżbiety II oraz charakterystycznych postaci ze świata angielskiej
literatury, muzyki czy filmu.
Miłą niespodziankę stanowiło angielskie
słodkie co nieco przygotowane przez rodziców, bo czym byłoby przyjęcie urodzinowe
bez smakowitego poczęstunku.
W następnym roku szkolnym również
planujemy angielskie zamieszanie, bo jesteśmy twórczą społecznością szkolną i mamy
głowy pełne ciekawych pomysłów.
Nauczycielki języka angielskiego
ze Szkoły Podstawowej w Serocku:
E. Borkowska, K. Mosak, M. Witkowska

Część oficjalną ceremonii wypełniły
wspomnienia, informacje o dokonaniach Naszego Patrona, wystąpienia zaproszonych gości oraz życzenia i gratulacje od tych, którzy
nie mogli przybyć. Najwięcej jednak emocji
wzbudziło pojawienie się absolwentów - laureatów lat ubiegłych Nagrody Patrona - którzy swoich młodszych kolegów przekonywali,

że trzeba się uczyć, pracować nad sobą i korzystać z dawanych przez życie szans pozostając jednocześnie sobą.
Tradycyjnie w trakcie uroczystości nagrodami zostali uhonorowani zwycięzcy konkursów i turniejów organizowanych ku czci
Naszego Patrona.
Nagroda Patrona przyznawana jest za
szczególne osiągnięcia w nauce, artystyczne
lub sportowe, aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły lub środowiska, promocję szkoły oraz animację współpracy szkoły
z różnego rodzaju instytucjami publicznymi,
fundacjami, stowarzyszeniami itp... Nagrodą
została uhonorowana, a tym samym dołączyła do znamienitego grona Laureatów - Weronika Kanigowska z klasy III a gimnazjum;
Konkurs na esej "Azerbejdżański alfabet
czyli co każdy o Azerbejdżanie wiedzieć powinien", organizowany od kilku lat z inicjatywy
Jego Ekselencji Hasana Hasanova Ambasadora
Republiki Azerbejdżanu w Polsce wygrała Natalia Birkowska z klasy III a gimnazjum;
W konkursie wiedzy o Patronie w tym
roku triumfowali:
w kategorii klas 4-6 SP - Mateusz Sypniewski,
ucz. kl. 4 a SP
w kategorii klas 1-3 SP - ex aequo - Daria
Górska - ucz. kl. 3 a; Anna Kleczka – ucz. kl.
3 b; Jan Winnicki - ucz. kl. 3 b; Paweł Wiszniewski – ucz. kl. 3 b
Zwycięzcami XV Turnieju Piłki Noż-

nej o Puchar Przechodni Patrona okazali się
"Obrońcy Patrona 2016", drużyna w skład,
której weszli nauczyciele, zaś rozgrywanego po
raz pierwszy Mini Turnieju o Puchar Patrona "Witusie" z kl. II b szkoły podstawowej.
Po raz pierwszy przyznano również tytuł "Klasy sztandarowej", którym wyróżniono klasę 4b SP za najlepsze wyniki w nauce
i zachowaniu, najwyższy poziom frekwencji
i czytelnictwa w b.r. szkolnym
Jubileusz zakończył koncert przygotowany
pod kierunkiem nauczycieli p. Anny Januszek
i p. Anny Oleszko. W koncercie gościnnie wystąpili p. Agnieszka Zręda (mama Zosi i Maćka
- uczniów szkół w Woli Kiełpińskiej), Karolina
Paczkowska uczennica SP w Woli Kełpińskiej,
(dziś absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły
Baletowej) oraz Michał Malinowski (absolwent Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej), a obecnie aktor teatralny i filmowy.
Anna Maciejak

„Koncert pod Brzozami” - odbył się w Nowej Wsi
Imprezę uświetnili swoją obecnością liczni zaproszeni goście, wśród których byli - pan
Krzysztof Czabański Wiceminister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz pan Józef Zając
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

11 czerwca 2016 r. w ogrodowej scenerii odbył się w Nowej Wsi trzeci poetycko-muzyczny „Koncert pod Brzozami”. Jak co
roku w koncercie wzięli udział wykonawcy,
których talent promuje ta coroczna impreza.
Mieliśmy okazję podziwiać chór prowadzony
przez Panią Agatę Steczkowską oraz wielu
młodych wykonawców, którzy zmagając się
z tremą pokazali swój potencjał artystyczny
oklaskiwany przez przybyłych gości.

promowania talentów przypadła do gustu odbiorcom, którzy zadeklarowali swoje uczestnictwo w kolejnych edycjach.
Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie koncertem i otrzymujemy podziękowania za podjętą inicjatywę.
Czekamy na kolejne propozycje występów
artystycznych.
Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi
i Sołectwo Nowej Wsi.

Imprezę, wraz z gospodynią Panią Ireną
Buczyńską, poprowadził artysta sceny polskiej Andrzej Frajndt - twórca zespołu Partita.
Zaproszeni goście dzielili się swoimi wrażeniami z koncertu wskazując na przepiękną
scenerię i urokliwy klimat całej imprezy. Idea
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Piknik w Jadwisinie
Sołectwo Jadwisin zawsze o dzieciach
pamięta i dla nich pod honorowym patronatem Urzędu Miasta i Gminy w Serocku
wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Tradycyjnym Kołem Gospodyń Dosin zorganizowało czerwcowy
piknik. Dzieciaki mogły się "wyszaleć" na
dmuchanym placu zabaw, rozkoszować typowo dziecięcymi smakołykami czyli owocami, lodami, goframi, frytkami i cukrową
watą. Każde dziecko mogło zamienić się

w ulubioną postać z bajki dzięki pani Magdzie Chacińskiej, która malowała buźki. Ich
opiekunowie obserwowali swoje pociechy
zajadając piknikowe kiełbaski i zupę gulaszową przygotowaną przez panią Małgosię.
Zainteresowani oglądali, a nawet siadali za
kierownicą odrestaurowanych pojazdów
PRL-u z Muzeum Motoryzacji w Jadwisinie.
„Sowia dziupla” z Jadwisina dała niezwykły
pokaz przyrodniczy z udziałem ptaków słynących z wyjątkowej mądrości, czyli sów. Na
stoiskach nie zabrakło rękodzieła pani Izy,

Marysi i Magdy. Na wyborowych strzelców
czekała strzelnica przygotowana przez pana
Piotra Plechawskiego. Strzelców trafiających
w dziesiątkę nagradzał pan Krzysztof Ciegiełka. Nie zabrakło i rozrywki. Dla przybyłych piknikowych gości śpiewali, grali
i tańczyli: SMS Skubianka, Bartek Szymborski, Janusz Godlewski, Alicja Herod i zespół
Alexia. Aż wspominać miło! Serdecznie
dziękujemy jadwisińskim sponsorom.
Organizatorzy

II Parafialno-Szkolny Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka

Festyn Rodzinny odbył się 5 czerwca przy
sprzyjającej aurze na terenie ZSP w Woli Kiełpińskiej.
Moc atrakcji dla ducha i ciała, dla dużych
i małych zapewnili hojni sponsorzy oraz ludzie dobrej woli, za co społeczność szkolna
serdecznie dziękuje!
Na stoiskach gastronomicznych serwowane były: lody, ciasta, gofry, frytki, kiełbaski i bigosik. Na scenie występowali soliści i zespoły
szkolne z Woli Kiełpińskiej i Jadwisina, a dla

najmłodszych wystawione zostało interaktywne przedstawienie "Zaczarowany las - Jaś
i Małgosia". Na boisku odbywały się pokazy
grup cyrkowych, z pokazy grup: historyczno-rekonstrukcyjnej Zgrupowanie Zegrze, Policji i OSP. Było też wesołe miasteczko.
Oprócz tego dużą popularnością cieszyła
się loteria, gdzie każdy los wygrywał oraz stoisko ŚDM, warsztaty plastyczne, gry logiczne
w stoiskach świetlic (językowych i środowiskowych) a także sportowy tor przeszkód.

Nagród była moc – drobne nagrody za
udział w konkurencjach, a oprócz tego losowanie atrakcyjnych i wartościowych przedmiotów
takich jak: magnetofon, kosze słodyczy, blendery, piłki, nośniki pamięci, a nawet rower.
Liczymy na to, że zakończony II Parafialno-Szkolny Festyn Rodzinny z okazji Dnia
Dziecka sprawił wszystkim wiele radości i będzie miał swoją kontynuację za rok i w latach
następnych.
Organizatorzy

Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Serocku

Święto Skubianki
11 czerwca br. odbyło się coroczne święto Skubianki. Święto rozpoczęło się o godz.
14.00 turniejem piłkarskim, w którym wzięło
udział 8 drużyn. Odbył się również turniej tenisa stołowego. Gośćmi byli m. in. Burmistrz
Miasta i Gminy Serock p. Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza p. Józef Zając,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku p.
Artur Borkowski, Dyrektor CKiCz w Seroc-
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ku p. Tomasz Gęsikowski, radni oraz sołtysi
naszej gminy, a przede wszystkim mieszkańcy. Jak co roku można było zjeść pyszną grochówkę i placki ziemniaczane przygotowane
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skubiance. Nie brakowało również pysznych ciast,
które upiekły panie ze skubiankowego Koła
oraz koleżanka Iwona Garbulińska z Koła
Gospodyń Wiejskich w Dosinie.

W tegorocznym święcie duży udział mieli
liczni sponsorzy, którzy jak zwykle nie zawiedli. W naszym festynie, jak co roku było losowanie nagród. Fundatorami była m.in. wieś
Skubianka. W tym roku piękna pogoda, a także mnóstwo atrakcji przyciągnęły rzesze ludzi.
Impreza zakończyła się dyskoteką na świeżym
powietrzu. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Marek Biliński

Kolejny, drugi Dzień Rodziny w Szkole
Podstawowej w Serocku przeszedł do historii. To był dzień pełen wrażeń, bogaty
w występy artystyczne, czasem wzruszający. Miało być sportowo, zdrowo, smacznie,
rodzinnie i kolorowo. I chyba właśnie tak
było. Atrakcje - a wśród nich było nieograniczone korzystanie z dmuchańców, przeprowadzanie eksperymentów chemicznych,
zajęcia z robotyki, malowanie uśmiechniętych buziek - sprawiły, że każdy znalazł coś
dla siebie. Przed upalnym słońcem i kroplami deszczu chroniły nas liczne namioty,
kuchnia serwowała smaczne dania z grilla,
tradycyjny chleb ze smalcem oraz mnóstwo słodkości. Gdy ktoś chciał sam osobiście przygotować pyszne danie, brał udział

w konkursie kulinarnym, w którym motywem przewodnim była smaczna truskawka.
5 godzin dobrej zabawy upłynęło szybko,
chyba nawet za szybko, ponieważ program
wypełniony był po brzegi występami artystycznymi dzieci i młodzieży ze szkoły, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, zespołu ZUMBA i Chupa Chups, oraz zespołu
FENIX z Pułtuska, który poderwał widzów
do tańca. Ten dzień nie odbył by się, gdyby
nie przyjazne spojrzenie włodarzy Serocka
i niezliczonych instytucji oraz sponsorów,
których wymienienie zajęłoby jeszcze wiele
linijek. Rodzice nie zawiedli, jak zawsze - to
na ich barkach spoczywał ciężar organizacji
przedsięwzięcia, przygotowania gastronomii
i czuwania nad tym, aby każdy czuł się tu po

prostu dobrze. Nie sposób nie wspomnieć
o Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku,
dzięki której znów mogliśmy się ochłodzić,
podać rękę świetnie wyszkolonemu psu ratowniczemu i zajrzeć do wnętrza szoferki
wozu strażackiego. Czy było warto? - przedsięwzięcie Rady Rodziców każdy oceni sam.
Ja - wspominając uśmiechy, radość, poczucie wspólnoty, ducha zdrowej rywalizacji
- uważam, że tak. Podobno są tacy, którzy
chcą to wydarzenie powtórzyć i już dziś są
gotowi do organizacji następnego Dnia Rodziny. Jedno wiem na pewno - rok minie
szybko tak, jak ten ostatni, a wtedy znów
spotkamy się wszyscy razem.
Tekst: Marcin Wójcik
Zdjęcia: Katarzyna Leszczyńska
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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SMS-owy Dzień Dziecka w Skubiance

Dzień Dziecka w Skubiance był jak zwykle atrakcyjny nie tylko dla najmłodszych.
Można było chodzić po wodzie w kolorowych kulach, robić gigantyczne bańki mydlane, zjeżdżać z dmuchanego zamku, podziwiać
zdobycze motoryzacji głównie z Jadwisina, uczyć się udzielania pierwszej pomocy z
Harcerskim Klubem Ratownictwa ”Ochota”,
malować buźki, no i bezkarnie zajadać słody-

cze. Emocji sportowych dostarczyły dziecięce
zespoły piłkarzy Legionovii i „Sokoła” Serock,
a wrażeń muzycznych nie tylko członkowie
SMS-a. Był też spektakl teatralny pt. „Czerwony Kapturek” w wykonaniu dzieci z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Chotomowie.
O zgłodniałych zadbało Tradycyjne Koło Gospodyń Wiejskich w Dosinie. Wspólną zabawę prowadził gościnnie artysta kabaretowy,

Tomasz Jachimek, a cenne nagrody, cukierki
i ciastka - dla dzieci i dorosłych biorących
udział w wielu konkurencjach sprawnościowych i konkursach - dostarczyli niezwykle
liczni darczyńcy i sponsorzy, którym bardzo
dziękujemy.
Tego dnia w Skubiance było radośnie
i każdy mógł poczuć się dzieckiem.
Organizatorzy

Spektakl „Jacek i Placek” z okazji Dnia Dziecka
W ramach obchodów Dnia Dziecka w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zaprezentował się Teatr MER z
Łodzi ze spektaklem pt. „Jacek i Placek” opartym na znanej książce K. Makuszyńskiego pt.:
„O dwóch takich co ukradli księżyc ”. To ciepła
opowieść o chłopcach uciekających od codziennych obowiązków w poszukiwaniu beztroskiej krainy z dziecięcych marzeń. Spotkania z bobrem, pelikanem, osłem, czy kobietą
na wzgórzu uczą dzieci szacunku do pracy, miłości do bliskich i tego, że "nie wszystko złoto,
co się świeci". Po powrocie do domu chętnie
się uczą, pomagają matce, a przy pracy nucą:
"Nie trzeba aż księżyca z nieba kraść, żeby się
prawdą najpiękniejsza stała baśń!". Aktorzy:
Ewa Gałat, Anna Guzik i Marcin Truszczyński zabrali widzów w piękną podróż wzbogaconą o udział przesympatycznych postaci
lalkowych. Integralną częścią przedstawienia

były urocze, mądre piosenki wykonywane na
żywo, bardzo ożywiające i uatrakcyjniające
prezentowaną historię, która została nagrodzona dużymi brawami i pochwałami od publiczności. Artyści złożyli w imieniu własnym
i Centrum najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka, wielu powodów do radości
i uśmiechu oraz pięknych bajek na dobranoc,
tylko kolorowych snów i co dzień nowych interesujących przygód.
CKiCz w Serocku

Koncert Galowy Laureatów XV Przeglądu Amatorskiej
Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock
W piątek 3 czerwca 2016 roku w sali widowiskowej odbył się Koncert Galowy Laureatów XV Przeglądu Amatorskiej Twórczości
Scenicznej Miasta i Gminy Serock. Koncert
poprowadziła aktorka Bożena Furczyk. Na
wstępie p. Tomasz Gęsikowski Dyrektor
CKiCz w Serocku zauważył, że w dzisiejszych
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czasach, które nie są łatwe dla kultury, każdy
sukces dzieci i młodzieży jest dla nas wielką
radością; po czym wręczył laureatom nagrody.
Podczas koncertu mogliśmy obejrzeć na
scenie dwa nagrodzone przez Jury spektakle,
w których zauważono i doceniono ogromny
potencjał występujących.

Warto przypomnieć, że podczas
XV Przeglądu Amatorskiej Twórczości
Scenicznej Miasta i Gminy Serock występy oceniało profesjonalne Jury, (aktorzy
filmowi i teatralni, teatrów musicalowych,
oraz instruktorka tańca i choreograf ), które przyznało następujące tytuły i nagrody:

Tegoroczne Grad Prix otrzymał zespół
Kantyczki za utwór „Muchomory” Marii
Peszek oraz „Litlle me” – Litlle Mix. Zespół
przygotowała instruktorka Monika Misiura.
Grupa otrzymała pamiątkowy dyplom, jak
również nagrody rzeczowe.
Wyróżnienie specjalne powędrowało do
DUETU Karoliny Bartnikowskiej i Katarzyny
Lipskiej z Gimnazjum w Serocku, za piosenkę „Say something”, przygotowango przez p.
Anetę Nasalską. Duet otrzymał dyplom oraz
nagrody rzeczowe.
Nagrodzono również opiekunów zespołów artystycznych w części estradowej i teatralnej: Monikę Misiurę, Anetę Nasalską,
Aleksandrę Marek, Wiolettę Niezgodę i Justynę Stankiewicz.
Przyznano też trzy wyróżnienia opiekunom grup artystycznych części estradowej:
Annie Oleszko, Agnieszce Lipskiej i Agacie
Dutkiewicz, które dodatkowo otrzymały na-

grody rzeczowe w postaci kuponów upominkowych.
Kabaret „Szpila” z Gimnazjum w Woli
Kiełpińskiej oraz Grupę Teatralną „Karamba” z Gimnazjum w Serocku otrzymały dyplomami uznania w kategorii Forma
Teatralna oraz zaprezentowały się podczas
Koncertu Galowego.

Tego dnia na scenie mogliśmy obejrzeć
również występ grupy wokalnej „Kantyczki
II” oraz Grupy Tanecznej „Alexia Serock”.
Prowadząca Pani Bożena Furczyk podziękowała gościom za przybycie, a zespołom, które
zaprezentowały się podczas tegorocznego Koncertu Galowego, życzyła kolejnych sukcesów.
CKiCz w Serocku

Wianki
W sobotnie popołudnie przy pięknej,
słonecznej pogodzie na plaży miejskiej w Serocku odbyły się „Wianki”. Impreza, od lat łącząc tradycję z nowoczesnością, nawiązuje do
prastarych słowiańskich obrzędów świętojańskich poświęconych żywiołom wody i ognia.
Tegoroczne spotkanie nad brzegiem Narwi rozpoczęliśmy od wyplatania wianków
w trakcie warsztatów florystycznych, które
przygotowała Pracownia Sztuk Różnych Mecholówka reprezentowana przez instruktorki
Bogusławę Żaczkiewicz i Elżbietę Gelert.
Najmłodszych widzów w rejs pełen przygód i morskich opowieści zabrali aktorzy teatru Katarynka Ewa Skalska i Jakub Czachor.
Humorystyczny spektakl prowadzony przez
i bajkowe postaci, z muzyką i piosenkami na
żywo, pełen był wartościowych treści edukacyjnych. Dzieci poprzez zabawę m.in. dowiedziały się jak należy postępować podczas
wakacyjnego odpoczynku nad wodą. Uczestniczyły też licznie i z zaangażowaniem w wielu przygotowanych zabawach takich jak np.
wspólne przeciąganie liny. Na zakończenie

aktorzy przygotowali dla dzieci niespodziankę w postaci pokazu wielkich baniek, za którymi roześmiani milusińscy biegali po plaży.
Tego wieczoru mogliśmy obejrzeć również program wokalno-taneczny w wykonaniu młodzieży, który został przygotowany
wspólnie przez instruktorki tańca i wokalu
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Tradycyjnie podczas imprezy odbył się
Rodzinny Konkurs Plastyczny „Wianek Nocy
Świętojańskiej”. Tegoroczne wianki były różnorodne, a Jury miało utrudnione zadanie, bo
na konkurs w porównaniu do lat ubiegłych,
wpłynęło rekordowo dużo prac. Jury, w osobach: Paulina Nowaczyk-Pisarska, Bogusława
Żaczkiewicz oraz Elżbieta Gelert, wybrało te
najładniejsze i najbardziej ekologiczne wianki, których twórcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
I miejsce zdobyła rodzina Mulików;
II miejsce - rodzina Błachnio; III miejsce
rodzina - Kozłowskich. Wyróżnienia zdobyły
rodziny: Markowskich, Frysiów, Szczepańskich, Nalazków oraz Kalinowskich. WianINFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Sportowe Wianki z OSiR-em na Plaży Miejskiej

muzyki ethnojazzowej granej na żywo. Barwne
widowisko, w którym taniec stanowi integralną
część muzyki, a muzyka – tańca. Różne kultury
muzyczne spotykają się wtedy w jednym miejscu, a tradycja łączy się ze współczesnością. Projekt tworzą wybitni tancerze i muzycy, soliści
widowisk w Europie i USA.
Tancerze : Marta Czyż (ethno jazz); Karol Drzewoszewski (step amerykański); oraz
choreograf i reżyser spektaklu Mateusz Wójcik (taniec irlandzki) ;
Muzycy: kierownik muzyczny Tomasz
Biela (gitara akustyczna i jazzowa); Michał
Czachowski (gitara flamenco i cajon); Ewelina Grygier (flet irlandzki); Małgorzata Mycek
(śpiew i perkusjonalia).
Puszczanie wianków było wydarzeniem
nawiązującym do tradycji, a pokaz sztucznych ogni miał symbolizować krzesanie
ognia i w malowniczy sposób zakończyć wieczorne, wiankowe spotkanie poprowadzone
w ciekawy i charyzmatyczny sposób przez
aktora Tomasza Mandesa.
Dziękujemy naszemu Patronowi Medialnemu Folk24.pl
CKiCz w Serocku

ki, puszczone na wodę przez ich twórców
i odpływające nurtem Narwi, prezentowały
się znakomicie. Uczestnicy wydarzenia odprowadzając je wzrokiem z niecierpliwością
nasłuchiwali pierwszych dźwięków spektaklu
pt. Usłyszeć Taniec.
„Muzyka to drgania cząsteczek powietrza. Brzmi wręcz banalnie prosto. Ale
z prostotą ma niewiele wspólnego. Dźwięki
można wytwarzać na wiele różnych sposobów. Wytworzenie, to zwykle jednak za mało.
Żeby były słyszalne, trzeba je wzmocnić po
przez śpiew i instrumenty”. Tego wieczoru na
pierwszym planie był taniec, aby był słyszalny
twórcy spektaklu posłużyli się „tańcem perkusyjnym”, który … gra. Do gatunku tych słyszalnych tańców zaliczamy np. techniki tańca
irish dance, tap dance i ethno jazz.
Drgania, ich wydobywanie, przenoszenie,
rejestrowanie i interpretacja, to jedne z najciekawszych zjawisk, które mogliśmy doświadczyć
w minioną sobotę podczas spektaklu USŁYSZEĆ TANIEC. To jeden z kilku na Świecie i
jedyny w Polsce niezwykły spektakl różnych
form stepowania: flamenco, stepu irlandzkiego, amerykańskiego, tańca współczesnego oraz

Wojciechowy Turniej Szachowy

W dniu 11 czerwca 2016 r., w Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbył się
Wojciechowy Turniej Szachowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tego dnia na sali
rozstawiono sześć szachownic, przy których
zasiadło 12 zawodników. Uczestnicy turnieju zagrali w systemie szwajcarskim. Sędzią
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podczas tego turnieju był Arbiter klasy FIDE
(FA) Ryszard Królikowski (który także prowadzi zajęcia szachowe w Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku. Zwycięzcą Wojciechowego Turnieju Szachowego został Sebastian Mańkowski z Legionowa, II miejsce
zajął mieszkaniec gminy Serock Krzysztof
Goźliński, natomiast na III miejscu uplasował się Wiktor Sewera. Nagrodę specjalną
Dyrektora Centrum otrzymał najmłodszy
uczestnik turnieju Mateusz Ludwikowski
(8 lat). Nasz najmłodszy zawodnik zmierzył
się ze starszymi i doświadczonymi przeciwnikami wyjątkową determinacją, hartem ducha. W ten wyjątkowy sposób odzwierciedlił
zresztą cechy wszystkich naszych zawodni-

ków. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy
za udział w zawodach. Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom dziękujemy za udział
w turnieju i życzymy dalszych sukcesów. Na
kolejny Turniej Szachowy zapraszamy już
w listopadzie.
CKiCz w Serocku

W sobotę 18.06.2016 r. na plaży miejskiej
w Serocku Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował turnieje sportowo-rekreacyjne z okazji
imprezy plenerowej pt. „Wianki”. W ramach
„Wianków na sportowo” odbyły się turnieje:
Letniej Ligi Siatkówki Plażowej, Streetbasket
dzieci i młodzieży, Streetbasket dorosłych
oraz Korfball.
Największe emocje i zainteresowanie
budziła inauguracja rozgrywek Letniej Ligi
Siatkówki Plażowej. Pierwsze z pięciu tegorocznych spotkań było dodatkowo nagradzane bonami na pizzę u naszego sponsora
„Tawerny Tramonti” dla 3 najlepszych drużyn sobotnich zmagań. Do turnieju przystąpiło 7 zespołów, które rywalizowały początkowo w dwóch grupach, a następnie w fazie
pucharowej. Z uwagi na dużą ilość drużyn,
mecze rozgrywane były do jednego zwycięskiego seta do 21 punktów. W meczach półfinałowych Stasiak/Kęsak zwyciężyli Biedotę
i jeszcze większą biedotę, a drużyna Cokolwiek pokonała drużynę Żerański/Wiedeński. Następnie rozegrano mecze o miejsca 5,

3 i 1. W meczu o 5 miejsce Rasińska/Karpiński pokonali Przygoda/Oleksiak, a w meczu
o 3 miejsce Żerański/Wiedeński byli lepsi
od Biedoty i jeszcze większej biedoty. Mecz
finałowy był zacięty i po wyniku 21:19 Stasiak/Kęsak zwyciężyli drużynę Cokolwiek
i zostali pierwszymi w tegorocznej edycji
triumfatorami Letniej Ligi Siatkówki Plażowej w Serocku.
Wiele emocji tym małym i dużym dostarczyły rozgrywki Streetbasket. W kategoriach
młodzieżowych rywalizowały drużyny sekcji
rekreacyjnej koszykówki OSiR Serock trenowanej przez Pana Włodzimierza Meliona.
Chłopcy grali mecze turniejowe w kategoriach klas I-III oraz klas IV-VI Szkoły Podstawowej. Sekcja koszykówki z Zegrza podejmowała sekcję z Serocka. W klasach I-III Zegrze
pokonało Serock, a klasach IV-VI OSiR Serock zwyciężył Zegrze.
Turniej koszykarski odbył się także w kategorii dorosłych. Panowie rywalizowali
1 x 1, grając mecz i rewanż. O zwycięstwie
decydowały indywidualne umiejętności każ-
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dego zawodnika w starciu z innymi rywalami.
Taka formuła rozgrywek była emocjonująca
i bardzo męcząca.
Wiankowych emocji sportowych pełnych radości i uśmiechów dostarczył także
turniej Beachkorfball. Dorośli rozgrywali
w tej dyscyplinie mecze towarzyskie, a dla
dzieci i młodzieży zorganizowano turniej.
W rozgrywkach turniejowych rywalizowały
głównie dzieci i młodzież z czeskiego miasta
partnerskiego Lanskroun, wypoczywające
tego dnia na plaży miejskiej. W Beachkorfballu rywalizowały dziewczynki i chłopcy,
łącznie w turnieju wzięło udział 9 drużyn.
Zwycięska drużyna otrzymała puchar, a trzy
najlepsze drużyny także upominki i medale.
Podczas rozgrywania wszystkich konkurencji dopisała słoneczna pogoda. Najlepsi
uczestnicy wszystkich ww. turniejów zostali
nagrodzeni upominkami i nagrodami lub
medalami. Wyniki poszczególnych rozgrywek znajdują się na stronie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Serocku.
OSiR

Mateusz Zalewski podwójnym medalistą
Mistrzostw Polski Żaków w tenisie stołowym!
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W dniach 04-05.06.2016 r. w Międzyzdrojach rozgrywany był finał Mistrzostw
Polski Żaków w tenisie stołowym w sezonie 2015/2016. W zawodach rywalizowało
dwóch serockich tenisistów: Mateusz Zalewski i Dawid Staniszewski. Mateusz regularnie
bierze udział w zawodach rangi ogólnopolskiej, a Dawid zakwalifikował się do turnieju
głównego dzięki świetnemu występowi podczas Mistrzostw Mazowsza. Dawid starał się
osiągnąć najlepszy z możliwych wyników,
chociaż konkurencja była wielka. Natomiast
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Mateusz mocno wierzył w możliwość zdobycia medalu Mistrzostw Polski.
W sobotę zostały rozegrane mecze fazy
grupowej i pierwsze mecze fazy finałowej
zarówno w grze pojedynczej jak i podwójnej.
Mateusz Zalewski poradził sobie znakomicie, wygrywając łącznie wszystkie 7 meczów.
W grze singlowej wygrał 3 mecze grupowe
oraz 2 pierwsze mecze fazy pucharowej.
W deblu, grając w parze z Michałem Gawlasem z Czechowic-Dziedzic, Mateusz wygrał 2 sobotnie mecze fazy pucharowej. Po
sobotnich zmaganiach nasz zawodnik wywalczył awans do pierwszej ósemki turniejów singlowego i deblowego. Zdecydowanie
słabiej poszło Dawidowi Staniszewskiemu,

który swój udział w Mistrzostwach Polski
Żaków zakończył już w sobotę. W turnieju
gry pojedynczej zanotował 3 porażki w fazie grupowej, a następnie przegrał ostatni
mecz turnieju o miejsce 49-56 i w singlu
zajął ostatecznie miejsce 57-64. W grze deblowej, grając w parze z Jakubem Anzelem
z Działdowa, przegrał pierwszy mecz i odpadł z fazy pucharowej. Dla Dawida już sam
występ w zawodach Mistrzostw Polski był
natomiast sporym sukcesem!
W niedzielę serocki zawodnik pokazał
klasę wygrywając kluczowy, pierwszy mecz
turnieju singlowego, dzięki czemu wywalczył awans do półfinału turnieju i zapewnił
sobie medal Mistrzostw Polski! W półfinale

Mateusz musiał jednak uznać wyższość, jak
się później okazało Mistrza Polski, Miłosza
Redzimskiego z Grodziska Mazowieckiego.
Podobnie jak w singlu, sytuacja ułożyła się
w grze deblowej. Mateusz w parze z Michałem Gawlasem wygrali mecz 1/4 finału, po czym w półfinale ulegli przyszłym
Mistrzom Polski – Alanowi Kulczyckiemu
i Kacprowi Głazowskiemu. Mateusz Zalewski zakończył Mistrzostwa Polski Żaków
zdobywając dwa brązowe medale – w singlu
i w deblu! Jest to niewątpliwie największy
z wielu, jak do tej pory, sukcesów naszego
tenisisty!
Gratulacje!
OSiR

W Jadwisinie zakończyły się
wiosenne zmagania Piłkarskiej Ligi Powiatowej

W niedzielę 19 czerwca 2016 r. w Jadwisinie odbył się finałowy turniej Piłkarskiej
Ligi Powiatowej. Liga, której inicjatorem był

K.S. Sokół OSiR Serock, rozgrywana była
od kwietnia tego roku. W ciągu trzech miesięcy drużyny rozegrały 5 turniejów, z czego

4 ostatnie turnieje wliczane były do klasyfikacji PLP. We wszystkich turniejach brały udział
drużyny z terenu powiatu legionowskiego
oraz inne zaproszone kluby. Zgodnie z regulaminem ligi, do końcowej klasyfikacji ligowej
wliczane były jedynie wyniki drużyn z naszego powiatu i te drużyny zostały nagrodzone
wyróżnieniami na koniec sezonu. We wszystkich turniejach Piłkarskiej Ligi Powiatowej
wzięły udział łącznie 24 drużyny i ponad 300
zawodników! W turnieju kończącym wiosenne zmagania minionej niedzieli rywalizowało 17 drużyn – wszystkie z terenu powiatu
legionowskiego. Klasyfikacja Piłkarskiej Ligi
Powiatowej – na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku.

Sukcesy i wydarzenia sportowe w SP w Serocku
MOVE WEEK POLAND
Tydzień od 23.05. do 29.05.2015 r. był
Ogólnopolskim Tygodniem Ruchu. W tym
roku już po raz czwarty zdecydowaliśmy się
na udział w tej wspaniałej i bardzo potrzebnej inicjatywie. We wtorkowe popołudnie
24 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im.
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Mikołaja Kopernika w Serocku spotkało się
198 miłośników biegania. Tradycyjnie już
„Biegaliśmy razem Coopera”. Koordynatorem projektu od początku jego trwania jest
nauczycielka wychowania fizycznego Katarzyna Tulin, wspierana przez panią Barbarę
Klik, Małgorzatę Gańską-Niemczyk i Kamilę
Mosak. Kluczowym zagadnieniem Europejskiego Tygodnia Ruchu jest uświadomienie
społeczeństwu korzyści, jakie płyną z aktywności i zdrowego trybu życia. Wszyscy
podjęli się próby zaliczenia testu Coopera,
polegającego na przebiegnięciu lub przejściu
jak najdłuższego dystansu w czasie 12 minut.
Dla większości celem było nie tylko pobicie
ubiegłorocznego rekordu przebiegniętych kilometrów, ale walka z samym sobą i poprawienie swojego wyniku z poprzedniej edycji.
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We wspólnej zabawie wzięli udział uczniowie
szkoły, ich młodsze i starsze rodzeństwo, ich
rodziny, znajomi i nauczyciele. Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem czuwał
rodzic - wolontariusz i ratownik medyczny
pan Cezary Chrostek. Razem spędziliśmy
bardzo aktywne popołudnie, bawiąc się przy
tym znakomicie.
RAMBIT
W sobotę 11 czerwca na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika odbył się I Turniej Gier i Zabaw
Ruchowych „Duży Rambit” dla dzieci z klas
IV-VI i ich rodziców. W imprezie wystartowało ok. 40 osób. Turniej rozpoczęła od przedstawienia uczestników, sędziów i zasad pani
Barbara Klik, a oficjalnego otwarcia dokonał

przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Serocku pan Marcin Wójcik.
Dzieci i ich rodzice rywalizowali w różnych
grach i zabawach w formie wyścigów oraz w
konkurencjach indywidualnych. Na zakończenie został rozegrany mecz piłki siatkowej,
w którym po przeciwnych stronach siatki stanęli rodzice z dziećmi. Wszyscy podeszli to
tych rozgrywek z założeniem, że nie wynik się
liczy, lecz najważniejsza jest tylko dobra zabawa i aktywne spędzenie czasu w rodzinnym
gronie i miłej atmosferze. Imprezę zorganizowały wspólnie z Radą Rodziców nauczycielki wychowania fizycznego panie Katarzyna
Tulin i Barbara Klik. Sędzią głównym był
student Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie pan Jakub Piszczyk. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy

i słodki upominek, przygotowane przez Radę
Rodziców, które starannie wypisywały mamy
podczas zabaw i konkursów. Rada Rodziców
przygotowała również słodki poczęstunek
dla wszystkich uczestników zmagań. Rambit zakończył się podsumowaniem wyników
rywalizacji i wręczeniem dyplomów, a potem
wszyscy uczestnicy w doskonałych humorach
wrócili do domów zażyć zasłużonego odpoczynku. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom, a szczególnie panu Marcinowi Wójcikowi, pani Małgorzacie Dębek,
sędziemu i nauczycielom zagrzewającym do
walki obie strony.
SPOTKANIE Z OLIMPIJCZYKAMI
We wtorek 14 czerwca 2016 r. w Szkole
Podstawowej w Serocku zrobiło się biało-czerwono, a wszystko za sprawą niezwykłych gości, których mieliśmy zaszczyt podejmować.
W ramach promocji sportu jako sposobu na
życie udało nam się zaprosić reprezentantów
Polski, żołnierzy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu: Sylwię Gruchałę
– florecistkę, czterokrotną olimpijkę, dwukrotną medalistkę olimpijską, Aleksandrę
Sochę – szablistkę, mistrzynię Polski, Europy,
medalistkę Mistrzostw Świata, olimpijkę i Mi-

chała Gralewskiego – brązowego medalistę
drużynowych Mistrzostw Świata Seniorów
z 2015. Sportowcom towarzyszył zastępca Szefa Wojskowego Zespołu Sportowego Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
pan major Sławomir Kotas. Nasi goście opowiedzieli o swoich sukcesach i porażkach,
przedstawili jak wygląda dzień z życia sportowca oraz jak dużym wyzwaniem jest uprawianie zawodowo sportu, który wymaga wielu
ciężkich treningów, wytrwałości i systematyczności. Dzieci mogły obejrzeć broń, jakiej używają zawodnicy w swoich dyscyplinach. Na
koniec spotkania dzieci podziękowały przybyłym sportowcom wręczając bukiety biało-czerwonych goździków.
Katarzyna Tulin

Sukcesy Gimnazjum w Serocku
w turnieju Coca-Cola Cup 2016
Coroczny turniej piłkarski Coca-Cola
Cup jest organizowany przez firmę CocaCola pod patronatem Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gimnazjum w Serocku odnosi w tym
turnieju spore sukcesy.
We wtorek 17 maja zagraliśmy w 3 etapie
turnieju Coca-Cola Cup 2016. Znaleźliśmy się
w szesnastce najlepszych drużyn na Mazowszu przechodząc wcześniej dwa etapy. Stawką
turnieju było pierwsze miejsce dające prawo
awansu do półfinału krajowego. Niestety trafiliśmy na bardzo silnych przeciwników i pożegnaliśmy się z turniejem zajmując 3 miejsce.
Gospodarzem turnieju było Gimnazjum
w Ząbkach. Zagraliśmy z Gimnazjum nr 48
z Warszawy i Gimnazjum nr 4 z Pruszkowa.
W pierwszym meczu z Ząbkami wygraliśmy,
natomiast kolejne dwa zakończyliśmy porażkami. Gimnazjum z Warszawy to wielokrotny
mistrz Polski turnieju Coca-Coli, szkoła sportowa, w której trenują najlepsi zawodnicy na
Mazowszu pod patronatem Polskiego Związku
Piłki Nożnej. Natomiast drużyna z Pruszkowa
to piłkarze młodzieżowi drugoligowego klubu
Znicz Pruszków. Z piłkarzami z Warszawy nie

udało się nawiązać walki i nasza drużyna przegrała wysoko, natomiast z Pruszkowem powalczyliśmy przegrywając tylko jedną bramką.
W pierwszym etapie rywalizowaliśmy
w Legionowie w stawce siedmiu drużyn, zajęliśmy II miejsce uzyskując awans do drugiego etapu. Pokonaliśmy szkoły z Legionowa,
Stanisławowa Pierwszego, Łajsk. Drugi etap
został rozegrany w Winnicy, gdzie graliśmy
w grupie czterech drużyn - wygraliśmy ten
turniej pokonując Winnicę, Pomiechówek
i Dzierżenin.
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Podsumowując cały turniej Coca-Cola Cup rozegrany w tym roku, wypadliśmy
bardzo dobrze - przeszliśmy dwa etapy eliminacji, pokonaliśmy ponad 300 drużyn szkolnych z Mazowsza. Dla małej szkoły z małego
miasteczka jest to naprawdę duży sukces.
Gratulacje dla wszystkich piłkarzy!
Skład drużyny: Giziński, Lewandowski,
Różycki H., Darkowski, Dytyniak, Świerczyński, Jagielski, Sperczyński, Świderski,
Różycki M.
Trener Mariusz Rosiński
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

23

24

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

