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Wernisaż wystawy malarstwa Anny Dy-
bowskiej był artystycznym akcentem towa-
rzyszącym uroczystej Sesji Rady Miejskiej 
zwołanej 20 maja z okazji Święta Patrona 
Serocka św. Wojciecha i Dnia Samorządu 
Terytorialnego. Patronat nad wystawą objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki.

Pani Anna urodziła się w Warszawie 
w 1983 roku, ale od 2007 roku jest miesz-
kanką Jadwisina. Malarski talent rozwi-
jała najpierw w warszawskim Prywatnym 
Liceum Sztuk Plastycznych w pracow-
ni Andrzeja Kaliny, a następnie w latach 
2003-2005 studiowała malarstwo, rysunek 
i grafikę warsztatową w pracowniach  Bar-
bary Szubińskiej, Franciszka Starowieyskie-

Głównym nurtem twórczości artystki stały 
się niezwykle urokliwe pejzaże naszej gminy, ale 
maluje ona również martwą naturę, portrety, 
karykatury, ilustruje książki. W swej pracy wy-
korzystuje różne techniki posługując się oleja-
mi, akwarelami, pastelami, ołówkiem i węglem.

Na co dzień twórczość pani Anny można 
podziwiać w jej pracowni w Jadwisinie oraz 
odwiedzając galerię na stronie www.dybow-
ska.com.pl . 

Od 20 maja do końca czerwca zapraszamy 
do zwiedzania wystawy artystki w serockim 
ratuszu. Mamy nadzieję, że kontakt z twór-
czością pani Anny Dybowskiej będzie czasem 
wytchnienia w zgiełku codzienności i chwilą 
refleksji nad pięknem nadnarwiańskich pej-
zaży i nie tylko...

B.R.

Szepty brzegów - wystawa Anny Dybowskiej

go i Ryszarda Osadczego w Europejskiej 
Akademii Sztuk. Obrazy jej autorstwa znaj-
dują  się w prywatnych kolekcjach w Polsce 
i Wielkiej Brytanii. 

Dwa przedsięwzięcia zdominowały w minionym miesiącu nasze działania – powiatowe 
obchody Dnia Strażaka, połączone ze 130 – leciem OSP w Serocku oraz św. Patrona Serocka 
św. Wojciecha. Tym samym na dobre rozpoczęliśmy w gminie sezon wiosenno – letni. Zachę-
camy by śledzić na bieżąco kalendarium serockich imprez i aktywnie w nich uczestniczyć. 
Również w tym roku zapraszamy na rekreacyjne rejsy statkiem, zarówno na te z Warszawy do 
Serocka, jak i te wodami Zalewu Zegrzyńskiego, organizowane przez Urząd Miasta i Gminy 
w Serocku. 

O trwających i planowanych inwestycjach przeczytacie na stronie 6, w numerze także 
podsumowanie działań oświatowych na terenie gminy w roku 2010. 

Z radością przyjmujemy kolejne wieści o sukcesach naszej  młodzieży w licznych konkur-
sach. O młodych – uzdolnionych przeczytacie na stronie 9. 

Zapraszamy do lektury. 
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Aktualności

SEROCK
NA POCZTÓWKACH

Urząd Miasta i Gminy w Serocku wydał 
serię pocztówek, opatrzonych grafikami se-
rockich zabytków oraz aktywności związa-
nych z gminą. Pocztówki można nabyć w kio-
skach na terenie gminy. 

SZANOWNI
PRZEDSIĘBIORCY

zachęcamy do bezpłatnego zamieszczenia 
danych teleadresowych firm działających na 
terenie naszej gminy w bazie, która zostanie 
opublikowana na stronie internetowej Urzę-
du Miasta i Gminy w Serocku.

Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na umiesz-
czenie informacji o Państwa firmie na stronie 
www.serock.pl, prosimy złożyć wypełniony 
kwestionariusz zgłoszeniowy w pokoju nr 1  
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, 
05-140 Serock. Więcej informacji uzyskać 
można pod numerem telefonu 22 782-88-35

DZIEŃ DZIECKA
W JADWISINIE

Po raz kolejny spotkaliśmy się w Jadwisi-
nie podczas Gminnego Dnia Dziecka. W ko-
lejnym numerze Informatora relacja z tego-
rocznej Eko imprezy. 

PRZYPOMINAMY 
O IMPREZACH

Zachęcamy by podczas planowania 
wakacyjnego czasu nie przeoczyć letnich 
przedsięwzięć w gminie Serock. Przypomi-
namy o najbliższych imprezach. 25 czerwca 
spotkamy się na Wiankach, 3 lipca jubile-

uszowe, bo XX Międzynarodowe Spotka-
nia Folklorystyczne Kupalnocka, 9 lipca 
-  II Otwarte Zawody Jeździeckie w Skokach 
przez Przeszkody.  Na swoje święto zaprasza-
ją mieszkańcy Nowej Wsi, którzy 23 lipca or-
ganizują „Krzyski 2011”. Będzie o nas głośno 
30 lipca – na rynku odbędzie się wówczas 
Piknik Radia dla Ciebie – już teraz serdecz-
nie zapraszamy. 

była czysta, mieszkańcy biorący udział w tej 
akcji spotkali się przy ognisku. Humory do-
pisywały i pozostaje mieć nadzieję, że takie 
wspólne działania będą miały miejsce częściej 
i coraz więcej mieszkańców będzie w nich 
uczestniczyć.

Radna Iwona Gryc

„NAJAKTYWNIEJSZE
SOŁECTWO”

Wojewoda Mazowiecki zaprasza do 
udziału w konkursie na „Najaktywniejsze 
sołectwo”. Ideą organizatora konkursu jest 
promowanie ciekawych projektów i inicja-
tyw podejmowanych w sołectwach oraz 
podkreślenie szczególnej roli aktywne-
go sołtysa w życiu wiejskiej społeczności. 
Konkurs ma też zaszczepić mieszkańcom 
środowisk wiejskich przekonanie, że dzia-
łanie może przynieść wiele korzyści, nie tyl-
ko o wymiernym charakterze, ale również 
integrującym lokalną społeczność. Warto 
chwalić się tym, co udało się zrobić. Warto 
pokazać innym, że wspólne działanie może 
zmieniać, scalać i poprawiać na lepsze to, 
co da się poprawić. I przynosi jeszcze wiele 
satysfakcji.

Kandydatury mogą zgłaszać sami miesz-
kańcy sołectw, rady sołeckie, przewodniczący 
rad gmin i powiatów, wójtowie, starostowie 
oraz organizacje pozarządowe do 15 czerwca.

Karty zgłoszeniowe do konkursu można 
pobrać ze strony www.serock.pl 

samym czasie my będziemy gościć grupę 
młodzieży z Litwy.

Takie wymienne zagraniczne wizyty po-
magają naszej młodzieży lepiej poznać kul-
turę i historię naszych partnerskich miast, 
zrozumieć różnice i uczą otwartości. To także 
świetna okazja do nawiązania nowych znajo-
mości i przyjaźni.

Wyjazdy są formą nagrody dla dzieci 
wyróżniających się nie tylko wysokimi wy-
nikami w nauce, ale także wzorową postawą 
uczniowską. Z wizytą pojadą uczniowie klas 
starszych szkół podstawowych i gimnazja-
liści, wytypowani przez dyrektorów placó-
wek prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Serock.

NA ZAKUPY WYBIORĘ SIĘ 
Z EKO-TORBĄ

30 kwietnia 2011 r. w siedzibie Koła Go-
spodyń w Skubiance odbyły się kolejne zaję-
cia plastyczne dla rodzin, organizowane przez 
Ośrodek Kultury. 

Uczestnicy zajęć mieli możliwość 
ozdobienia torby ekologicznej własną 
kompozycją. Do wykonania swego dzieła 
nasi artyści dostali torby, filc oraz różne 
dodatki: koraliki, wstążki, cekiny, mulinę, 
kordonki. 

NABÓR WNIOSKÓW

Zgodnie z harmonogramem naborów 
wniosków PO KL w terminie od 29 czerwca 
do 31 sierpnia 2011 r. odbywa się nabór wnio-
sków o dofinansowanie projektów w ramach 
Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach” Działa-
nia 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego” na wyodrębnione 
projekty współpracy ponadnarodowej i/lub 
projekty z komponentem ponadnarodowym 
zaplanowanym do realizacji na etapie opraco-
wania wniosku o dofinansowanie. Więcej na 
stronie www.serock.pl 

PARTNERSKA WYMIANA 
MŁODZIEŻY

Współpraca partnerska między za-
przyjaźnionymi miastami oznacza nie tyl-
ko współpracę na szczeblu władz samorzą-
dowych, ale także nawiązywanie bliższych 
kontaktów między młodzieżą. Realizuje-
my to na zasadzie wymiennych wizyt grup 
naszych uczniów. I tak już w czerwcu, 
w dniach 4-11, dwie 40-osobowe grupy 
naszych uczniów wezmą udział w wymia-
nie. Jedna z grup odwiedzi litewską Igna-
linę, a druga czeskie Lanskroun. W tym 

Miejskie billboardy od niedawna występują w nowej szacie. Utrzymane w kolorystyce zgodnej z identyfikacją wizualną  gminy, postawione 
w strategicznych punktach głównej ulicy miasta, mają zachęcać przejeżdżających do zajrzenia na serocki rynek. 

Zachęcają nie bez powodu. Wystarczy zboczyć odrobinę z ruchliwej ul. Pułtuskiej by znaleźć się w zupełnie innej przestrzeni. Serocki rynek 
integruje, ożywia, bawi podczas licznych imprez, ale nie szczędzi też wytchnienia i ciszy tym, którzy potrzebują posiedzieć na ławce i odpocząć. 
Zwłaszcza, że wiosna go nie omija – rynek nam się ewidentnie zazielenił. 

Wjedź na rynek – zachęcają billboardy 

SEROCK

S E R O C K

M I A S T O  I  G M I N AS E R O C K

M I A S T O  I  G M I N A
M I A S T O  I  G M I N A

S E RO CK

WIELKIE SPRZĄTANIE
W WIERZBICY 

W jedną z majowych sobót mieszkańcy 
Wierzbicy zakasali rękawy i zabrali się do pra-
cy przy porządkowaniu swojej wsi. Pracy było 
sporo, bo sprzątaniem objęty był cały teren 
Wierzbicy. Ale udało się. Zapał był duży, siły 
niemałe, a efekt pracy imponujący. I wszystko 
zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad do-
tyczących segregacji śmieci. Kiedy  wieś już 

Wszystkim Dzieciom
z okazji ich święta uśmiechu,

szalonych, ale bezpiecznych pomysłów 
i niesłabnącej odwagi w poznawaniu świata.

W wyniku działań artystycznych powsta-
ły korzystne dla środowiska  torby na zakupy 
wspaniała alternatywa dla „śmieciowych” to-
rebek plastikowych.

WRĘCZENIE TROFEUM 
NASZEJ GMINIE

30 lipca podczas Pikniku Radia dla Cie-
bie zostanie przekazana na ręce burmistrza 
Sylwestra Sokolnickiego i przewodniczącego 
Rady Miejskiej Artura Borkowskiego Flaga 
Honorowa – trofeum zdobyte przez naszą 
gminę podczas konkursu Nagrody Europy. 
Już wiemy, że Komisję Środowiska, Rolnic-
twa oraz Spraw Lokalnych  i Regionalnych 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Euro-
py będzie reprezentować Dr Wilfried Böhm, 
dawny niemiecki deputowany i honorowy 
członek Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy.
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Nie musisz stać w korkach
Możliwe trasy objazdowe dla kierowców 

podróżujących drogami krajowymi nr 62 i 61 
w kierunku Wyszkowa, Ostrołęki, Pułtuska 
i Ciechanowa

W związku z wprowadzoną na czas bu-
dowy obwodnicy Serocka organizacją ruchu 
w rejonie skrzyżowania dróg krajowych nr 
62 i 61 w miejscowości Wierzbica oraz two-
rzącymi się kilkukilometrowymi korkami na 
głównych drogach wjazdowych oraz przejaz-
dowych przez miasto apelujemy do wszyst-
kich kierowców, podróżujących szlakiem 
w/w dróg krajowych w kierunku Wyszkowa, 
Ostrołęki, Pułtuska, Ciechanowa o korzysta-
nie z alternatywnych szlaków, umożliwiają-
cych ominięcie Serocka. Poniżej wskazujemy 
możliwe trasy objazdowe:

- w kierunku Wyszkowa, jadąc z War-
szawy: Warszawa (ul. Toruńska, ul. Radzy-
mińska) – Marki (ul. Piłsudskiego) – Radzy-

min (ul. Jana Pawła II, trasa S8) - trasa S8 
– Wyszków.

- w kierunku Pułtuska, Ostrołęki, jadąc 
z Warszawy: Warszawa (ul. Modlińska) – Ja-
błonna (obwodnica) – Legionowo – Zegrze 
Płd. (zjazd trzecim zjazdem w kierunku Na-
sielska) – Wieliszew – Dębe (zapora) – Chr-
cynno – Pniewo (skręt w prawo za przejazdem 
kolejowym w kierunku Pułtuska) – Winnica 
– Golądkowo – Pułtusk (ul. Nasielska).

- w kierunku Pułtuska, Ostrołęki, jadąc 
z Warszawy: Warszawa (ul. Modlińska, skręt 
na Nieporęt) – Warszawa (ul. Płochocińska) – 
Michałów Grabina – Rembelszczyzna – Nie-
poręt - Zegrze Płd. (zjazd pierwszym zjazdem 
w kierunku Serocka) – Zegrze – Borowa Góra 
- Jadwisin (skręt za wiaduktem w prawo) – 
Borowa Góra (ul. Nasielska) – Szadki (prosto 
w kierunku Nasielska) – Zalesie Borowe (pro-
sto w kierunku Powielina) – Powielin (skręt 

w prawo) – Błędostowo - Winnica – Goląd-
kowo – Pułtusk (ul. Nasielska).

- w kierunku Ciechanowa, jadąc z War-
szawy: Warszawa (ul. Modlińska) – Jabłon-
na (obwodnica) – Legionowo – Zegrze Płd. 
(zjazd trzecim zjazdem w kierunku Nasiel-
ska) – Wieliszew – Dębe (zapora) – Chrcynno 
– Pniewo (skręt w lewo za przejazdem kole-
jowym w kierunku centrum Nasielska) – Na-
sielsk – Świerkowo – Latonice – Nowe Mia-
sto – Bolęcin  (skręt na Sochocin) – Kuchary 
Żydowskie – Sochocin (skręt na Ciechanów) 
– Ojrzeń – Ciechanów (ul. Kasprzaka).   

- w kierunku Łachy, Somianki, Popowa, 
jadąc z Warszawy: Warszawa (ul. Toruńska, 
ul. Radzymińska) – Marki (ul. Piłsudskiego) 
– Radzymin (ul. Jana Pawła II, trasa S8) - tra-
sa S8 – Wyszków (skręt w kierunku Serocka) 
– Rybienko Nowe – Somianka – Popowo 
– Łacha.

Ruszyły wycieczkowe rejsy - zapraszamy
Statek Zefir na trasie  
Warszawa-Serock-Warszawa

7 maja odbył pierwszy kurs w tym sezo-
nie. Rejsy potrwają do końca wakacji. 

Podobnie jak w poprzednich latach, 
można wybrać się w niezapomniany, 
ośmiogodzinny rejs z Warszawy do Seroc-
ka. Statek „Zefir” wypływa o godz. 9.00 
rano z przystani Podzamcze, pokuje śluzę 
Kanału Żerańskiego i około południa przy-
bija do serockiego molo. Tam pasażerowie 
mają ok. 1,5 godziny na zwiedzanie mia-
steczka i odpoczynek. Około godziny 18.00 
„Zefir” przypływa z powrotem do stolicy. 
Statek obsługiwany przez Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych z Legionowa zabiera na 
pokład 110 pasażerów. Na statku jest grill 
oraz bufet z napojami. 

W okresie od 7 maja do 26 czerwca „Ze-
fir” będzie pływał w weekendy i dni świątecz-
ne, a od 1 lipca do 31 sierpnia - dodatkowo 
w piątki. Bilety będą dostępne w przedsprze-
daży w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM 
na stacji metra Centrum oraz u armatora 
w dniu rejsu.

Za wycieczkę do Serocka trzeba zapła-
cić 36 zł. Prawo do 50 proc. ulgi (18 zł) mają 
uczniowie (szkół podstawowych, gimnazjal-
nych, ponadgimnazjalnych) do ukończenia 
21. roku życia – na podstawie ważnej legity-
macji szkolnej oraz osoby, których uprawnie-
nia wynikają z ustaw szczególnych (m.in. stu-
denci). Bezpłatnie mogą podróżować dzieci 

Na pomysł wielkiego sprzątania Jadwi-
sina wpadł radny Rafał Tyka. Teren, który 
trzeba było wysprzątać nie był mały, bo obej-
mował całą miejscowość, tzn. od parku Ra-
dziwiłłów do ostatnich zabudowań od strony 
Zegrza, i od granicy drogi Serock - Warszawa 
do Zalewu Zegrzyńskiego. W związku z tym 
potrzebni byli pomocnicy i tych na szczęście 
nie zabrakło. Efekt wspólnej pracy był impo-
nujący, bo Jadwisin wysprzątano, ale i zadzi-
wiający – wiecie ile zebrano worków śmieci? 
Prawie 200. Śmieci oczywiście zbierano za-
chowując wszelkie zasady segregacji odpa-

dów, czyli osobno plastik, szkło, papier, nato-
miast do worków czarnych zostały wyrzucane 
śmieci niepodlegające segregacji. Całe przed-
sięwzięcie udało się dzięki zapałowi i  ciężkiej 
pracy wszystkich uczestników akcji. A po pra-
cy wspólny, zasłużonego posiłek przy ognisku 
i lody na deser dla najmłodszych. A najmłod-
si pracowali ciężko i docenić to trzeba. Pomy-
słodawca akcji dziękuje więc dzielnym cztero-
latkom – Adrianowi Kacprzakowi i Filipowi 
Tyka, nie mniej dzielnemu przedszkolakowi 
Fryderykowi Bondara, Roksanie i Wiktorii 
Fryś, Dominice Wawryszyn, Idze Bałynko, 

Karolowi Szafranowi, Kamilowi Lewandow-
skiemu, Angelice Lewandowskiej, Bartoszowi 
Bondara, Ewelinie Wawryszyn, Szymonowi 
Sekscińskiemu, Piotrowi Kacprzak, Maria-
nie Taraf, Patrykowi Tyka. Dzieciaki w akcji 
wspierali silni dorośli, bo worki ważyły nie-
mało. Worki do segregacji śmieci oraz ręka-
wice dostarczył dyrektor MGZGK, Mirosław 
Smutkiewicz.

Można uznać, że akcja sprzątania Jadwi-
sina rozpoczęła ekologiczne obchody dnia 
dziecka. Wcześnie, bo wcześnie, ale kiedy 
sprzątać jak nie wiosną?

To było sprzątanie

Inwestycje gminne
Trwają prace przy małych obiektach sportowych w ramach modernizacji stadionu miejskiego w Serocku (boisko do siatkówki, kort teniso-

wy, bieżnia czterotorowa, skocznia w dal). W najbliższym czasie planujemy również modernizację boiska treningowego o nawierzchni sztucznej 
imitującej trawę. 

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego. 
Zadanie jest planowane do realizacji w 2012 r.

W miesiącu maju kontynuowane są zadania wieloletnie: budowa wodociągu Serock- Wierzbica na odcinku od cmentarza do stacji wodo-
ciągowej w Wierzbicy, budowa stacji wodociągowej w Wierzbicy, budowa kanalizacji w rejonie ul. Pułtuskiej. 

W końcowym etapie jest budowa wodociągu w ul. Zacisze w Serocku. Przebieg wszystkich prowadzonych inwestycji obrazują zdjęcia poniżej. 

Budowa bieżni w ramach modernizacji stadionu miejskiego w Serocku

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wierzbicy

Budowa sieci wodociągowej Serock - Wierzbica

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Spokojnej w Serocku

do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym, 
seniorzy, którzy ukończyli 70 lat oraz osoby, 
których uprawnienia wynikają z ustaw szcze-
gólnych. Pasażerowie podróżujący z War-
szawską Kartą Turysty otrzymają 10 proc. 
zniżkę.

Grupy liczące od trzech do pięciu osób, 
w tym co najmniej jedno dziecko do ukoń-
czenia 18. roku życia mogą nabyć tzw. bilet 
rodzinny, wówczas dorośli płacą za bilet 25 zł, 
a dziecko 18 zł, bądź bezpłatnie do czasu ob-
jęcia obowiązkiem szkolnym.

Albatrosem w piękny rejs…
Zapraszamy również na rekreacyjne rejsy 

statkiem pasażerskim „Albatros” na trasie Se-
rock molo – Zalew Zegrzyński – Serock molo. 
Rejsy będą odbywać się przez całe lato, od 
 4 czerwca do 4 września w weekendy (sobota, 
niedziela). Orientacyjny czas rejsu ok. 1.5 h. 

„Albatros” będzie odbijał od przystani 
serockiego molo o następujących godzinach: 
9.30, 11.00 i 12.30. Bilety w cenie 10 zł. oso-
by dorosłe, 8 zł. seniorzy, dzieci i młodzież 
do 18 r., będzie można kupić na statku.
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2010
Najważniejsze działania UMiG
oraz jednostek organizacyjnych w roku 2010 

Szanowni Państwo, 
W poprzednich i kilku najbliższych numerach Informatora podsumowujemy działania UMiG w Serocku oraz podległych mu 

gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2010 – roku tak ważnym dla polskiej samorządności. Obchodzony jubileusz dwu-
dziestolecia samorządu skierował naszą uwagę na znaczenie pierwszych w powojennej Polsce wyborów do rad gmin i miast 
i zmobilizował nas do refleksji na temat idei samorządności.

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspól-
noty. Wśród tych zadań wymienić można m.in. te koncentrujące się na sprawach: ładu przestrzennego, ochrony środowiska, 
gminnych dróg, wodociągów, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury, porządku publicznego i bez-
pieczeństwa obywateli, polityki prorodzinnej, czy promocji gminy. 

W tym numerze Informatora - wydarzenia oświatowe roku 2010.

 Nagrody dla nauczycieli z okazji DEN za 
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej.
 Realizacja rządowego programu „Radosna 
Szkoła” – wyposażenie miejsc zabaw i budo-
wa placu zabaw przy SP w Zegrzu.  
  
Listopad - Grudzień
 Wycieczki do CNK w Warszawie w ramach 
projektu pn. „Każdy może zostać Omnibu-
sem”.

WYDARZENIA OŚWIATOWE 2010 

Styczeń - Luty
 Przygotowania do przejęcia Przed-

szkola Wojskowego w Zegrzu – opracowanie 
Projektu pn. „Przedszkole na 5” na utworze-
nie i prowadzenie przez gminę Przedszkola 
w Zegrzu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach EFS. 

 Rozpoczęcie realizacji w Przedszko-
lu w Woli Kiełpińskiej projektu pn. „Bystry 
przedszkolak” współfinansowanego ze środ-
ków UE w ramach EFS.

 Ferie zimowe – organizacja wypoczyn-
ku (wyjazdy na basen, lodowisko, do kina, 
teatru). Wyjazd 40 uczniów i 4 opiekunów na 
zimowisko do Dzierżoniowa.   

Marzec - Kwiecień
  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
 Posadzenie „Dębów pamięci” na 70. rocz-
nicę Zbrodni Katyńskiej

Maj - Czerwiec
 Realizacja (finał) ogólnopolskiej młodzie-
żowej akcji „20 lat wspólnie” - prezentacja 
działań w związku z obchodami 20-lecia od-
rodzonej samorządności terytorialnej.
 Podjęcie uchwały o utworzeniu Przedszko-
la w Zegrzu oraz nadanie placówce statutu.
 Wyjazd 40 uczniów i 4 opiekunów do Igna-
liny na Litwę w ramach współpracy bliźnia-
czej pomiędzy gminami.

 Przyjmowanie przez szkoły uczniów z tere-
nów powodziowych, organizacja zajęć eduka-
cyjnych i rekreacyjnych; pomoc rzeczowa. 

 Wypracowanie założeń i podjęcie działań 
przygotowujących szkoły podstawowe do 
przyjęcia dzieci 6-letnich – edukacja i opieka 
w kontekście obniżenia wieku szkolnego.
 Postępowanie awansowe nauczycieli – na 
stopień n-la mianowanego.      

Lipiec - Sierpień
 Przetargi na usługę dowożenia uczniów do 
szkół w roku szkolnym 2010/2011.
 Postępowania awansowe nauczycieli – na 
stopień nauczyciela mianowanego.
 Wyjazd 14 uczestników projektu pn. „Każ-
dy może zostać Omnibusem” na dwutygo-
dniowe letnie zajęcia do Darłowa: Projekt 
realizowany przez gminę w latach 2009-2012 
ze środków UE w ramach EFS.  

Wrzesień - Październik
 Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 
ogłoszonego przez minister edukacji „Ro-
kiem odkrywania talentów”.

ADRIANNA SOCHA - podopieczna Pau-
liny Nowaczyk-Pisarskiej z koła plastycznego 
„Kreska” z Ośrodka Kultury w Serocku, zaję-
ła I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym Kukiełka, organizowanym przez 
warszawski Klub Kultury „Zastów”, wykonując 
kukiełkę do bajki „Alicja w Krainie Czarów”.

SEROCKIE MŁODE POKOLENIE Z SUKCESEM  
WYGRYWA W MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH. 

Przedstawiamy sylwetki i prace młodych – uzdolnionych z terenu gminy  

matematyczne zawody rodem z Australii zy-
skiwały coraz większą popularność i bardzo 
szybko zainteresowały się nimi inne kraje eu-
ropejskie. Obecnie jest to najbardziej masowa 
impreza matematyczna na świecie. W tym roku 
do konkursu przystąpiło 5 571 600 uczniów 
z 46 państw, z czego z Polski 283 500.

Jakub na obecny sukces pracował już od 
I klasy, uczęszczając na zajęcia koła matema-
tycznego, gdzie rozwijał swoje zainteresowa-
nia i systematycznie pogłębiał wiedzę pod 
okiem nauczyciela prowadzącego, Agnieszki 
Kamińskiej. Nie było dla niego trudnych, 
nudnych zadań, nie narzekał, że poleceń za 
dużo, a lekcja za długa. Właśnie tacy ludzie 
osiągają sukces – cierpliwi i pracowici, którzy 
swą pracą tak szlifują swój talent, że błyszczy 
jak diament. Gratulacje!

ADA UŚCIŃSKA - 14-letnia podopiecz-
na Pauliny Nowaczyk Pisarskiej z koła pla-
stycznego „Kreska” z Ośrodka Kultury w Se-
rocku, zajęła I miejsce w Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzie-
ży „Zamki, pałace, dwory i dworki w otocze-
niu parków” w kategorii 13-16 lat. Konkurs 
został zorganizowany przez Fundację Kultu-
ry i Sportu „Prawobrzeże” ze Szczecina. Prace 
oceniała komisja w składzie Bohdan Ronin-

JULIA MAJEWSKA - podopieczna Pau-
liny Nowaczyk-Pisarskiej, zdobyła I miejsce 
w konkursie malarskim „Cztery pory roku”, 
organizowanym przez Klub Kultury „Za-
stów”. Jurorzy Dariusz Krysiak oraz Iwona 
i Marek Drzażdżyńscy mieli niełatwe zadanie. 
Jak twierdzą  organizatorzy konkursu  prace 
w ogromnej większości przedstawiały wysoki 
poziom artystyczny i było ich aż 577. 

KAMIL GŁOWACKI – podopieczny 
Pauliny Nowaczyk-Pisarskiej z Ośrodka Kul-
tury w Serocku, w tym samym konkursie tj. 
Cztery pory roku zdobył III miejsce.  

JAKUB GAWLIK, uczeń klasy IV Szkoły 
Podstawowej w Zegrzu, uzyskał maksymalną 
liczbę punktów w Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym „Kangur” i w nagro-
dę pojedzie na czterodniową wycieczkę do 
Legolandu w Danii. 

Konkurs wywodzi się z Australii. Powołał 
go do życia w latach 80-tych wielki entuzjasta 
matematyki i jej popularyzator, Peter O’Hallo-
ran. Na początku lat dziewięćdziesiątych „Kan-
gur” zawitał do Europy. Pierwsi wzięli w nim 
udział francuscy uczniowie, ale z roku na rok 

-Walknowski przewodniczący, Wiesława No-
wakowska i Danuta Grochulska. Na konkurs 
napłynęło 1671 prac z 213 placówek kultury 
i szkół z Polski, Litwy, Rumunii i Łotwy, które 
oceniano w 5 kategoriach wiekowych 5-7 lat, 
8-12 lat, 13-16 lat, 17-19 lat oraz w kategorii 
osób niepełnosprawnych. Oceniano następu-
jące techniki: malarstwo, rysunek i grafikę.
Komisja uznała, że prace zgodne z regulami-
nem nadesłane na konkurs, prezentują wy-
soki poziom artystyczny, wiernie odtwarzają 
zabytki i bogatą paletę barw, a jednocześnie są 
pełne inwencji twórczej autorów.

Uczestnicy XXXIV Ogólnopolskiego Tur-
nieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
dbają o bezpieczeństwo swoje i innych

Bezpieczeństwo na drodze – to naczelna 
zasada, którą powinni kierować się i młodsi 
i starsi użytkownicy dróg. Rzecz dotyczy nie 
tylko kierowców, ale również pieszych i ro-
werzystów. To na dorosłych spoczywa obo-
wiązek zaszczepienia w dzieciach i młodzieży 
dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. 
Taka właśnie idea przyświeca organizatorom 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Po raz kolejny wzięli 
w nim udział uczniowie szkoły podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Serocku: Rado-
sław Rosiński z kl Vc, Jakub Cegiełka z kl Vc 
i Mateusz Filipek z kl VI b, którzy do konkur-
su przygotowywali się pod okiem pani Ka-
tarzyny Humięckiej. Zmagania konkursowe 
na szczeblu powiatowym, które odbyły się 5 
maja, podzielone były na dwa etapy. Uczest-
nicy musieli wykazać się znajomością zasad 
ruchu drogowego podczas testu, a następnie 
sprawdzali swoje umiejętności praktyczne 
- mieli do pokonania bardzo trudny tor rowe-
rowy. MATEUSZ FILIPEK zajął w tych zma-
ganiach III miejsce i do domu wrócił nowym 
rowerem. Gratulujemy.

Bezpiecznie na drodze

Zimowisko w Dzierżoniowie

Wizyta na Litwie
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Wojciechowa sesja Rady Miejskiej w Serocku

W piątkowe, słoneczne przedpołudnie 
20 maja odbyła się w serockim ratuszu uro-
czysta Sesja Rady Miejskiej, zwołana z okazji 
Święta Patrona Serocka św. Wojciecha oraz 
Dnia Samorządu Terytorialnego. Uroczysto-
ści rozpoczęły się odśpiewaniem przez chór 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku 
hymnu państwowego oraz hymnu Unii Euro-
pejskiej. Sesja była wyjątkowa ze względu na 
okoliczności, jak i zaproszonych gości, wśród 
których była Jadwiga Zakrzewska - poseł na 
sejm RP, Janusz Kubicki - członek Zarządu 
Rady Powiatu w Legionowie, Edward Troja-
nowski ze Stowarzyszenia Partnerstwo Za-
lewu Zegrzyńskiego, Maciej Mazur - wójt 
gminy Nieporęt, Adam Rachuba - wójt gmi-
ny Pokrzywnica, Zenon Popławski - zastępca 
wójta gminy Wieliszew, mł. bryg.Leszek Smu-
niewski - zastępca komendanta PSP w Legio-

micznym, społecznym, naukowym czy kul-
turalnym. Żywimy jednocześnie nadzieję, że 
wszystkie te zamierzenia i działania prowa-
dzone będą z poszanowaniem zasad demo-
kracji, wzajemnej tolerancji oraz szacunku 
dla własnej tożsamości, odmienności i aspi-
racji” (Uchwała Rady Miejskiej w Serocku, nr 
72/VIII/2011 r. z dn. 20 maja 2011 r.). Naszej 
Prezydencji w Unii Eropejskiej dotyczyło też 
przemówienie burmistrza, Sylwestra Sokol-
nickiego, który podkreślał wagę nowego wy-
miaru polskiego uczestnictwa w strukturach 
unijnych.

nowie oraz radni Rady Miejskiej w Serocku, 
przedstawiciele oświaty i duchowieństwa. 
Specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele za-
przyjaźnionych miast partnerskich, którzy na 
serockie święto przybyli z Dzierżoniowa, na 
czele z burmistrzem miasta, Markiem Pioru-
nem, Radzionkowa reprezentowanego przez 
skarbnika miasta Aleksandrę Gryboś oraz 
Vincenzo Ercolani z włoskiego Celleno i Gin-
tautas Kinduris z Litwy. 

Sesję rozpoczął i prowadził Artur Bor-
kowski - przewodniczący Rady Miejskiej 
w Serocku, który serdecznie powitał zgroma-
dzonych i realizował przyjęty porządek ob-
rad. Zgodnie z nim została przyjęta uchwała 
w sprawie uczczenia pamięci patrona ziemi 
serockiej Św. Wojciecha. Uchwała dotykała 
także bardzo istotnego wydarzenia, jakim 
jest przyszła Prezydencja Polski w Radzie 
Unii Europejskiej. „Pozostajemy w przeko-
naniu, że zarówno działania podejmowane 
na płaszczyźnie samorządowej, jak również 
w wymiarze polityki międzypaństwowej słu-
żą realizacji idei zbliżenia między narodami 
i obywatelami Zjednoczonej Europy. Idei 
zacieśnienia współpracy w wymiarze ekono-

Na piątkowej sesji wręczono też stypendia 
dla podopiecznych Ośrodka Kultury i Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Serocku. Z rąk burmi-
strza odebrały je Katarzyna Lipska i Magdalena 
Pawlińska oraz młodzi sportowcy Arkadiusz 
Kaliński, Radosław Śledziewski, Rafał Choszcz, 
Eryk Kaczmarczyk i Jakub Sawicki. 

Uroczysta sesja była też okazją do wyróż-
nienia osób zasłużonych dla naszego miasta 
i gminy. W tym gronie znaleźli się ks. kanonik 
Mieczysław Zdanowski, obchodzący Złoty 
Jubileusz Kapłaństwa, ks. prałat Jan Kasiński, 
świętujący dwudziestolecie pracy duszpaster-
skiej w parafii pw. Św. Anny oraz kierujący
Ośrodkiem Kultury w czasie jego 20-letniej 
działalności Bogumił Pakieła, Artur Śliwiń-
ski, Janusz Pawlak i Piotr Kowalczyk. Takie 
wspólne świętowanie zawsze przynosi emo-

Ostatnim punktem sesji były wystąpienia 
okolicznościowe zaproszonych przedstawi-
cieli miast partnerskich. Ciepłe słowa, gra-
tulacje i życzenia zamknęły pierwszą część 
oficjalnych obchodów Dnia Patrona Serocka
Św. Wojciecha.

D.S.

cje, stąd też nieukrywane wzruszenie i satys-
fakcja z uznania dla pracy .

Bezpiecznie na wsi - pod takim hasłem 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go ogłosiła ogólnopolski konkurs plastycz-
ny dla uczniów szkół podstawowych. Temat, 
jak co roku w obliczu nadchodzącego lata, 
staje się bardzo gorący. Nie od dziś bowiem 
wiadomo, że z bezpieczeństwem dzieci na 
wsi bywa różnie. Można domyślić się, że 
intencją organizatora było, aby same dzie-
ciaki uświadomiły sobie, co jest dla nich za-
grożeniem, bo czasem to, co mówią dorośli 
nie wystarcza. W naszej gminie honorowy 
patronat nad konkursem objął burmistrz 
Miasta i Gminy Serock. 

Do konkursu przystąpiła Szkoła Podsta-
wowa w Serocku, nadsyłając do etapu gmin-

nego 27 prac oraz Szkoła Podstawowa w Ja-
dwisinie, nadsyłając 7 prac.

W dniu 29 marca komisja konkursowa 
wyłoniła laureatów, których prace zostały za-
kwalifikowane do etapu regionalnego KRUS
w Nowym Dworze Mazowieckim.

W przypadku pomyślnego rozstrzy-
gnięcia na tym etapie, nagrodzone prace 
przechodzą do etapu wojewódzkiego, a lau-
reaci etapu wojewódzkiego do konkursu 
ogólnopolskiego. Za naszych finalistów 
trzymamy kciuki.

Finaliści ze Szkoły Podstawowej w Serocku:
grupa I-III klasa: I miejsce Jakub Żak, 
klasa I, II miejsce Sebastian Stasiak, kla-

sa II, III miejsce Patryk Główczyński, 
klasa I
grupa IV-VI klasa: I miejsce Anna Stojak, 
klasa IV, II miejsce Martyna Raszyńska, klasa 
IV, III miejsce Daria Urbaniak, klasa VI

Finaliści ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie:
grupa I-III klasa: I miejsce Marcelina Arndt, 
klasa I, II miejsce Kamil Jończyk, klasa II, III 
miejsce Wiktoria Kowalik, klasa II.

Ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie w gru-
pie wiekowej IV-VI kl. nie wyłoniono laureatów 
z powodu złożenia tylko jednej pracy.

Jadwiga Szymańska 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa

Dzieci o bezpieczeństwie na wsi

Zbieramy książki dla Polaków na Białorusi
Legionowskie starostwo rozpoczyna 

zbiórkę książek dla Polaków zamieszkujących 
rejon brasławski. Akcja, prowadzona wspól-
nie z Krajowym Stowarzyszeniem Brasławian 
oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publicz-
ną w Legionowie, potrwa do 15 lipca. 

To pierwsza tego typu akcja, w którą za-
angażował się Powiat Legionowski. Głównym 
celem tej inicjatywy jest zbiórka polskiej li-
teratury pięknej, podręczników szkolnych, 
słowników czy wydawnictw albumowych, 
które trafią następnie jako dar od mieszkań-
ców powiatu do szkół na byłych Kresach 
Wschodnich Rzeczypospolitej.

Rejon brasławski znajduje się na północ-
nym zachodzie Białorusi. Graniczy z Litwą 

i Łotwą. Miasto rejonowe - Brasław - leży 
w obwodzie witebskim, 240 km na północny 
wschód od Mińska. Według oficjalnych sta-
tystyk region jest zamieszkany w około 20% 
przez Polaków.

Obecnie na Brasławszczyźnie nie ma 
zwartego polskiego obszaru językowego. 
Naszym językiem ojczystym posługują się 
mieszkańcy nielicznych wsi rozmieszczo-
nych w zachodniej części regionu. Mło-
dzież i dzieci tam mieszkające, w większo-
ści nie znają języka polskiego. Niektórzy 
z nich uczęszczają na zajęcia fakultatywne 
i poznają tam współczesny język polski, 
najczęściej język prasy i telewizji. Nauczy-
cielami są przede wszystkim osoby, które 

urodziły się na Brasławszczyźnie i znajo-
mość języka polskiego wyniosły z domu 
rodzinnego.

Chcąc chronić polską mowę i kulturę na 
Białorusi, wspólnie z Krajowym Stowarzysze-
niem Brasławian oraz Miejską i Powiatową 
Biblioteką Publiczną w Legionowie, posta-
nowiliśmy zorganizować zbiórkę książek. 
Można je przynosić do placówki przy ul. Bro-
niewskiego w godzinach otwarcia biblioteki. 
Zbiórka potrwa do 15 lipca.  Dla Polaków 
zamieszkujących region Brasławski  ważne 
jest nie tylko, aby mieć dostęp do literatury 
polskiej, ale w ogóle do języka polskiego, dla-
tego liczymy na Państwa ofiarność i pomoc
w tej sprawie.

Przez ostatnie 4 miesiące od lutego do 
maja br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Se-
rocku odbywały się dyżury, podczas któ-
rych udzielano bezpłatnych porad prawnych 
i obywatelskich, w ramach projektu „Wiesz 
więcej - masz większy wybór”. Projekt ten 
był współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Jego celem było zmniejsze-
nie liczby osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w gminie Serock 
i powiecie legionowskim, a także wsparcie 
dla inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wy-
kluczeniu społecznemu. Cel ten jest realizo-
wany między innymi poprzez poprawę do-

stępu do informacji dla osób wykluczonych 
i zagrożonych wykluczeniem. Podczas 26 
kilkugodzinnych dyżurów udzielono porad 
ponad 100 osobom, a łączna liczba porad 
udzielanych także telefonicznie oraz za po-
średnictwem strony internetowej była znacz-
nie większa. Problemy z jakimi zgłaszali się 
mieszkańcy gminy Serock, to głównie spra-
wy spadkowe, związane z dziedziczeniem 
gospodarstw rolnych, dotyczące  podzia-
łów nieruchomości, darowizn oraz sprawy 
związane z zatrudnieniem i prawem pracy. 
Część odpowiedzi na zadawane pytania bę-
dzie można znaleźć w Poradniku Obywatel-
skim, który będzie dostępny w urzędzie. Na 

zakończenie projektu 25 maja br. w UMiG 
w Serocku odbyła się konferencja poświę-
cona Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL, 
która jest częścią strategii Unii Europejskiej 
na rzecz stworzenia większej liczby lepszych 
miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do 
nich dostępu. Głównym celem inicjatywy 
EQUAL jest testowanie oraz popieranie no-
wych sposobów zwalczania wszelkich form 
dyskryminacji i nierówności na rynku pra-
cy, z powodu płci, pochodzenia rasowego, 
etnicznego, wyznania, przekonań, niepełno-
sprawności, wieku lub orientacji seksualnej, 
zarówno wobec osób zatrudnionych, jak 
i poszukujących pracy.

„Wiesz więcej - masz większy wybór”
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Festyn Wojciechowy już za nami
Początek był stonowany i wyważony. Ofi-

cjalny, ale nie bez emocji i wzruszeń. Piątko-
wa uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku 
20 maja, miała charakter otwarty i uczestni-
czyli w niej oprócz zaproszonych gości miesz-
kańcy Serocka. 

A sobota była już huczna. Majowe słońce 
zapowiadało lato. Nastrój wakacyjnego świę-
ta. Gwar, muzyka, wibracje kolorów i dźwię-
ków. Rynek tętnił życiem. Czuło się rozmach 
całego przedsięwzięcia. Ogromna scena ro-
biła wrażenie. Nie mniejsze występujący na 
niej artyści. Było barwnie i kolorowo pod-
czas występów zespołów tanecznych z terenu 
miasta i gminy Serock. Przedszkolaki były 
bardzo przejęte, ale świetnie odnalazły się 
na wielkiej scenie. Barwnie wirowały stroje 
serockiego Ludowego Zespołu Artystyczne-
go, pokazy tańca towarzyskiego przyciągały 
wzrok, występy zespołu muzycznego Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Serocku oraz 
„Violinek” z Jadwisina podobały się bardzo 
a popisy wokalne podopiecznych serockie-
go ośrodka kultury sprawiły, że widzowie 
śpiewali razem z artystami. Gdy popołudnie 
powoli zmierzało ku wieczorowi na rynku 
robiło się coraz tłoczniej, a atmosfera zaba-

Tłum na rynku gęstniał osiągając szczyt 
o 21.30, kiedy na scenie pojawił się Andrzej 
Piaseczny. I ruszyła koncertowa machina. 
Scena, magia świateł, siła dźwięku. Serock się 
bawił. I bawił się dobrze. 

Finał sobotniego festynu mimo tej pysz-
nej zabawy musiał jednak nadejść. I też był 
efektowny. Nagle pogasły światła i ciemność 
rozcięły laserowe kolory pokazu specjalnego. 
Stylizowana na średniowieczne chóry muzyka 
potęgowała wrażenie pewnej zjawiskowości 
i magii. Nastrój udzielił się wszystkim. Napięcie 
pomieszane z ekscytacją i zachwytem wybu-
chło głośną owacją na pojawienie się serockiego 
logo. Duma przynależności, poczucie wspólno-
ty, radość, że się jest tu i teraz. Wszystko w jed-

wy zyskiwała na sile. Dzieci goniły mydlane 
bańki wpadając pod nogi roześmianym do-
rosłym. Razem brali udział w Europejskim 
Konkursie organizowanym przez Urząd 
Miasta i Gminy, razem kręcili kołem fortuny 
przy stoisku Powiatu Legionowskiego. Takie 

rodzinne świętowanie. Mimo hałasu, mimo 
natłoku dźwięków i barw zmęczony nie był 
nikt, czego dowodem była wspólna zabawa 
podczas występu coverowego zespołu „Lata-
jące talerze”, śpiewającego sztandarowe szla-
giery Republiki. 

nym. Podobne emocje i radosne zaskoczenie 
widać było na twarzach gości z  miast part-
nerskich, gdy w ciemności kolejno ukazywały 
się Celleno, Ignalina, Lanskroun, Dzierżoniów 
i Radzionków. Wspólne świętowanie kończyło 
się już późną nocą, ale rynek pustoszał powoli. 
Już dziś zapraszamy na kolejne, przyszłoroczne 
Święto Patrona Serocka Św. Wojciecha.

W ramach święta Patrona Serocka odbyły 
się liczne turnieje sportowe: Turniej Piłki Siat-
kowej Dziewcząt, Turniej Szóstek Piłkarskich 
Open, Turniej Piłki Siatkowej Open, Turniej 
Tenisa Stołowego. Rozegrano również dwa 
turnieje o  Puchar Przewodniczącego Zarzą-
du Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. 
Szczegółowa relacja ze zmagań sportowych 
na stronie www.sport.serock.info 

D.S.
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Historia serockiej OSP jest długa i jest hi-
storią nie tylko o strażakach i pożarach. Z racji 
tego, że pierwsze koło ochrony przeciwpo-
żarowej, pod nazwą Straż Ogniowa Św. Flo-
riana, powstało w Serocku jeszcze w okresie, 
kiedy Rzeczypospolitej nie było na mapie, bo 
w 1881 r. jego charakter i działalność nie były 
sensu stricte służące tylko ochronie przeciwpo-
żarowej. Oficjalnym zadaniem było trzymanie 
straży przy Grobie Chrystusa podczas Świąt 
Wielkanocnych. Legalność formacji była ide-
alnym pretekstem do bezpiecznej działalności 
społecznikowskiej i patriotycznej. Ponadto 
straż, jako jednostka mundurowa, czy wręcz 
paramilitarna, stanowiła w oczach 
społeczeństwa namiastkę woj-
ska narodowego. Serock miał 
sprzyjające okoliczności dla 
rozwoju takiej dwutorowej dzia-
łalności. Z dala od carskiej kon-
troli, na skraju Puszczy Serockiej 
było względnie bezpiecznie. 
Niemal powinnością narodową 
była przynależność do strażac-
kiego ruchu bez względu na płeć 
i wiek. Na początku XX wieku 
serocka straż otrzymała sztandar, 
który oficjalnie był sztandarem 
kościelnym i dopiero od 1916 r. 
stał się sztandarem Ochotniczej 
Straży Pożarnej im. Św. Floriana. 
To była dodatkowa mobilizacja do 
działań skierowanych przeciwko 
rosyjskiemu zaborcy. To pod tym 
sztandarem 11 listopada 1918 r. 
strażacy rozbrajali rosyjskich żoł-
nierzy w Serocku. 

Rok 1921 jest kluczowy dla 
rozwoju straży pożarnych nie tyl-
ko w Serocku, ale i w całej Polsce. 
Po Ogólnopaństwowym Zjeździe 
Delegatów SP powołano do życia 
Główny Związek Straży Pożarnych, organizacja 
została sformalizowana a zasady jej działania 
uporządkowane i na nowo określone. Pod ko-

niec lat 20-tych ubiegłego wieku serocka straż 
miała już swą siedzibę, sztandar, orkiestrę i co-
raz większy szacunek serockiej społeczności. 
Mało tego, w okresie międzywojennym wokół 
straży pożarnej koncentrowała się główna ak-
tywność społeczna i kulturalna mieszkańców. 

Po wrześniu 1939 r. strażacy ochotnicy 
nie od razu przystąpili do służby. Jednak bycie 
strażakiem to przede wszystkim służba miesz-
kańcom, a tym należało pomóc i zapewnić 
bezpieczeństwo. Okupacja była trudnym okre-
sem, zarówno dla ludności cywilnej gminy, jak 
i służb mundurowych. Sytuacji nie ułatwiała też 
obecność całkiem licznej grupy niemieckich ko-

lonistów, zamieszkujących Łachę, Nową Wieś, 
Kanię i Karolino. Mimo wszystko jednak seroc-
czanie działali aktywnie. Pomagali partyzantom 
z Puszczy Białej, łącznikom tajnych organizacji 
wojskowych, kolportowali tajną prasę, przenosili 
żywność. Na ochotnicze straże pożarne okupant 
wywierał ogromną presją, by podjęły działanie. 
Strażacy wykorzystali to do budowania swoiste-
go ruchu oporu poprzez utrzymywanie bliskich 
kontaktów z mieszkańcami gminy. I na tym 
skupiła się uwaga serockiej OSP, bo wszelka do-
tychczasowa, przedwojenna działalność została 
ucięta. Zarekwirowano instrumenty orkiestrze, 
strażnicę zamieniono w salę kinowo-rozrywko-
wą Nur für Deutsche. Pamiątkowy, symboliczny 

sztandar, który miał tak ogromną wartość i hi-
storyczną i mentalną dla serockiej straży i se-
rockiego społeczeństwa został starannie ukryty 

przez  strażaka Henryka 
Sobolewskiego. Po wojnie, 
pod tym samym sztanda-
rem, strażacy na nowo or-
ganizowali się w formalne 
struktury. Odbudowano re-
mizę strażacką, odnowiono 
sprzęt, pomału życie wra-
cało do normy. Wielkim 
świętem było pojawienie 
się w 1949 r. pierwszego 
samochodu bojowego 
„Dodge”, który był darem 
UNRA. Reaktywowała 
się orkiestra, odnowiła 
się działalność sportowe-
go klubu „Sokół”, znowu 
straż aktywnie włączyła 
się w działalność oświato-
wą i kulturalną oraz spo-
łeczną miasta i gminy. Nie 
możemy jednak zapomi-
nać o tym, że struktury 
OSP na terenie gminy 
tworzy nie tylko seroc-
ka straż. Już w 1910 r. 
władze carskie wyrazi-

ły zgodę na tworzenie kół 
ochrony przeciwpożarowej w Gąsiorowie i Ła-
sze, OSP w Woli Kiełpińskiej powstało w okre-
sie międzywojennym, w 1932 r. Pozostałe dwie 
jednostki – w Stanisławowie Zegrzyńskim i Ja-
chrance, powstały w latach 50-tych. Jako ostat-
nia powstała jednostka OSP w Zabłociu.

Czasy się zmieniły, okoliczności też. 
A znaczenie straży pożarnych nie maleje. 
Coraz bardziej profesjonalne w działaniach, 
coraz lepiej wyszkolone, coraz lepiej wypo-
sażone w sprzęt. I wciąż gotowe do pracy dla 
społeczeństwa, służby kościołowi oraz  wier-
ne patronowi, św. Florianowi.

według opracowania
Mirosława Jarosińskiego

Z kart historii OSP

OSP  Serock - pojazd z 1961 r.

OSP  Serock - pojazd z 1975 r.

Kiedy sobotni ranek 7 maja powitał nas 
słońcem – wszyscy mieliśmy nadzieję na 
pyszne popołudnie. Na wesołe czerwone 
wozy strażackie, na dzieciaki zaglądające do 
nich ciekawie, na błyszczące w słońcu instru-
menty strażackiej orkiestry. I na marzeniach 
się skończyło, niestety. Zaciągnęło się niebo, 
zaczęło padać. Jakby pogoda zadbała, aby ten 
strażacki apel mógł się w spokoju, bez we-
zwań, bez alarmów odbyć.

To było wyjątkowe świętowanie, zwłasz-
cza dla OSP w Serocku, która obchodzi 
w tym roku 130-lecie swojej służby miastu 
i jego mieszkańcom. A wszystko zaczęło się 
od pierwszego koła ochrony przeciwpożaro-
wej utworzonego na terenie Serocka w 1881 r. 
pod nazwą straż Ogniowa Św. Floriana. Od 
tamtej pory seroccy strażacy są gotowi na 
każde wezwanie.

W sobotnich uroczystościach brały udział 
wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu le-
gionowskiego oraz strażacy z Powiatowej Ko-
mendy Państwowej Straży Pożarnej w Legio-
nowie. Obchody Powiatowego Dnia Strażaka 
i 130 lecia OSP w Serocku rozpoczęły się uro-
czystą mszą z udziałem zaproszonych gości, 
strażaków, pocztów sztandarowych i miesz-
kańców Serocka. Po nabożeństwie Młodzie-
żowa Orkiestra Strażacka z Wyszkowa popro-
wadziła strażaków na serocki rynek. 

Na część oficjalną przybyli zaproszeni 
goście reprezentujący  Sejm RP, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego, 
powiatowe władze samorządowe, przedsta-
wiciele władz samorządowych gmin powiatu 
legionowskiego, przedstawiciele wojska i po-

licji, a także reprezentujący komendę woje-
wódzką PSP zastępca mazowieckiego komen-
danta wojewódzkiego PSP mł. brygadier Jan 
Osiej, prezes zarządu oddziału wojewódzkie-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP, dh. Antoni Tarczyński, wojewódzki kape-
lan strażaków ks. Jerzy Sieńkowski, zastępca 
komendanta powiatowego PSP w Legionowie 
mł. brygadier Leszek Smuniewski oraz kom-
batanci środowisk strażackich. 

Zaproszonych gości powitał burmistrz 
Sylwester Sokolnicki, który przywołał postać 
patrona strażaków, Św. Floriana, męczennika, 
który w XV w. został zaliczony do głównych pa-
tronów Polski, a od czasu cudownego ocalenia 
świątyni pod jego wezwaniem, podczas wielkie-
go pożaru, jest czczony jako patron strażaków. 

Wciągnięto flagę państwową, rozpoczęła 
się uroczystość. 

W trakcie apelu pododdziałów Państwo-
wej Straży Pożarnej komendy powiatowej PSP 
w Legionowie i Ochotniczej Straży Pożarnej 
powiatu legionowskiego zostały wręczone 
odznaczenia i wyróżnienia oraz awanse dla 
strażaków z PSP i OSP.

Medale za długoletnią służbę w Pań-
stwowej Straży Pożarnej otrzymali strażacy 
powiatowej komendy PSP w Legionowie:

Adam Abramczyk PSP Legionowo
Robert Makowski PSP Legionowo
Robert Boryszewski PSP Legionowo
Tomasz Kołodziński PSP Legionowo
Złotym Znakiem Związku Ochotniczej 

Straży Pożarnej RP odznaczony został
Dh Sławomir Król OSP Serock
Medal pamiątkowy im. Bolesława Cho-

micza otrzymali:
Dh Krzysztof Goślicki OSP Jabłonna
Dh Stanisław Kępczyński OSP Janówek

Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnic-
twa otrzymali:

Dh Mariusz Pawlicki OSP Serock
Dh Wiesław Topczewski OSP Serock
Dh Tomasz Fronczak OSP Serock
Dh Kazimierz Jasiński OSP Serock
Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożar-

nictwa otrzymał:
Dh Henryk Słojkowski OSP Serock
Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożar-

nictwa otrzymali:
Dh Mariusz Calak OSP Serock
Pan Edward Kowalewski 
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali :
Dh Tomasz Pawlicki OSP Serock
Dh Kamil Krupa OSP Serock
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Strażacy świętowali 

Złotą Odznakę Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej otrzymał

Daniel Chudy OSP Serock
Srebrną Odznakę Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej otrzymał
Mateusz Włodarczyk OSP Serock
Brązową Odznakę Młodzieżowej Dru-

żyny Pożarniczej otrzymali
Katarzyna Chmura OSP Serock
Marcin Chmura OSP Serock 
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Fabian Smyk OSP Serock
Przemysław Włodarczyk OSP Serock
Konrad Czarnecki OSP Serock
Z okazji dnia strażaka na wyższe stopnie 

awansowali niżej wymienieni przedstawicie-
le Komendy Powiatowej PSP w Legionowie

Grzegorz Jakubowski na stopień mł. bryg.
Hubert Karabin na stopień st. asp.

został złożony na ręce dh Stanisława Paw-
lickiego przez panią Marię Kowalską, rad-
ną sejmiku województwa mazowieckiego, 
reprezentującą Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego na uroczysto-
ści. Zaproszeni goście w ciepłych słowach 
zwracali się do głównych bohaterów uro-
czystości, podkreślając ich zaangażowanie, 
odpowiedzialność i gotowość niesienia po-
mocy. Bycie strażakiem to nie tylko praca, 
to pewnego rodzaju misja łącząca w sobie 
odpowiedzialność za drugiego człowieka 
z walką z własnymi słabościami i ograni-
czeniami. W podobnym tonie utrzymany 
był list i życzenia kierowane do wszystkich 
strażaków od wicepremiera Waldemara 
Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego ZOSP 
RP, który odczytał prezes zarządu oddziału 
wojewódzkiego ZOSP RP, dh Antoni Tar-
czyński. Padały słowa o szlachetnej służbie, 
odwadze i męstwie. I nie brzmiały banalnie. 
Brzmiały prawdziwie, bo strażacka służba 

Tomasz Kołodziński  na stopień asp. sztab
Waldemar Nalewajek  na stopień st. asp.
Piotr Wyrostkiewicz na stopień kpt.
Adam Abramczyk na stopień st. ogn.
Jarosław Brzeziński na stopień  st.s ekc.
Jadwiga Chyża  na stopień st. ogn.
Dariusz Duliński na stopień ogn.
Janusz Pawłowicz na stopień mł. ogn.
Krzysztof Wedman na stopień st. sekc.
Robert Makowski na stopień asp.
Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku, 

obchodząca imponujący jubileusz 130-le-
cia, została uhonorowana przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego medalem 
pamiątkowym „Pro Masovia” za wybit-
ne zasługi oraz całokształt działalności na 
rzecz województwa mazowieckiego. Medal 

autentycznie chroni ludzkie życie, zdrowie, 
bezpieczeństwo. Tu nie ma miejsca na ża-
den fałszywy krok, na nieprzemyślane de-
cyzje. Szybka reakcja i świetne wyszkolenie 
decydują o powodzeniu akcji.

Atmosferę jubileuszu podtrzymał bur-
mistrz Sokolnicki wręczając podarunki dla 
gminnych jednostek OSP. 

I znowu huknęła orkiestra, i znowu ruszy-
ły pododdziały w szyku. Część oficjalna zosta-
ła zakończona. Teraz przyszedł czas na dobrą 
zabawę na terenie Strażnicy OSP w Serocku. 
I mimo, że padało, mimo, że ziąb był dotkliwy 
to mieszkańcy Serocka nie zawiedli i razem ze 
strażakami bawili się na koncercie Gangu Mar-
cela. Trochę żal, że pogoda zawiodła, ale i tak 
było odświętnie. Wyróżnionym i odznaczo-
nym strażakom gratulujemy, awansowanym 
życzymy satysfakcji w dalszej służbie, a wszyst-
kim – spokojnych dyżurów i wszelkiej pomyśl-
ności na każdy poświąteczny dzień.

D.S.

Spotkanie ze strażakami
O tym, jak wygląda służba wojskowego 

strażaka dowiedziały się dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Zegrzu, które 11 maja od-
wiedziły Centrum Szkolenia Łączności i In-
formatyki (CSŁiI).

Ponad osiemdziesięcioro przedszkolaków 
odwiedziło strażaków z Wojskowej Straży Po-
żarnej CSŁiI w czasie rutynowych ćwiczeń. 
Dzieci obejrzały m.in. praktyczne gaszenie 
źródła ognia, pokaz sprzętu oraz udzielanie 
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej 

w wypadku samochodowym. Największym 
zainteresowaniem wśród małych gości cieszył 
się nowoczesny pojazd ratowniczo – gaśniczy 
Star - Man GBA 2,5/16 wraz z wyposażeniem, 
w którego skład wchodzi m.in. hydrauliczny 
zestaw tnąco – rozpierający HOLMATRO 
oraz motopompa pływająca NIAGARA. 
Przedszkolaki z ogromnym zainteresowa-
niem przymierzały też strażackie hełmy oraz 
aparaty tlenowe. Dowodzeni przez młod-
szego chorążego Andrzeja Woźniaka stra-

żacy, opowiadali również o swojej codzien-
nej, niezwykle odpowiedzialnej służbie oraz 
o wykonywanych zadaniach. Na zakończenie 
chorąży Woźniak zaprezentował niesamowi-
te możliwości armatki wodnej, czym sprawił 
dzieciakomi wychowawcom ogromną frajdę. 
W nagrodę za efektowny pokaz oraz w po-
dziękowaniu za pełną wrażeń wizytę w jed-
nostce wojskowej, komendant zegrzyńskich 
strażaków otrzymał piękny rysunek oraz dy-
plom.

tekst i zdjęcia: kpt. Michał Romańczuk

Serocka Biblioteka Publiczna zorganizo-
wała 12 maja w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury w Serocku, kolejne dwa spotkania 
sceniczne dla wychowanków gminnych pla-
cówek edukacyjnych.Oglądany przez seroc-
kich gimnazjalistów spektakl „Bilet w jedną 
stronę” poruszał stosunkowo nowy problem 
eurosieroctwa, będący konsekwencją wyjaz-
du rodzica w celach zarobkowych za granicę. 
Brak dostatecznej kontroli nad dzieckiem, 
któremu wydaje się, że z racji „zagranicznych” 
zarobków taty życie może stać się nieustającą 
zabawą stał sie głównym problemem przed-
stawienia.Okazało się ono w sumie optymi-
styczną historią rodziny, pokazującą jak sku-
tecznie rozwiązywać - w oparciu o spokojne 
konstruktywne rozmowy, wzajemne zrozu-
mienie, zaufanie i miłość - piętrzące się pro-
blemy rodzinne.

Widzami drugiego spektaklu, pt. „Magicz-
na księga”, były przedszkolaki, które z wielkim 
entuzjazmem uczestniczyły w interaktyw-
nym spotkaniu. Spektakl opowiadał historię 
wiewiórki, która w czasach powszechnego 
dostępu do rozrywki i zabawy w formie bajek 
telewizyjnych, gier komputerowych i inter-
netu, coraz rzadziej sięga po książki. Zdener-
wowana wymaganiami rodziców, by czytała 
książki, zupełnie przez przypadek odkrywa 

zaczarowany świat bajek w schowanej przez 
czarodziejkę magicznej księdze. Przeżywa,  
a wraz z nią przedszkolaki, historię „Dziew-
czynki z zapałkami”, „Jasia i Małgosi”, „Ża-
biego króla”. Zafascynowana możliwościami 
własnej wyobraźni, uruchomionej czytaniem 
bajek odkrywa, że książka jest świetnym le-

karstwem na nudę. Postanawia więc zapisać 
się do biblioteki. Na zakończenie spotkania, 
chęć czytania książek wyraziły również seroc-
kie przedszkolaki.

Wykonawcami spektakli były aktorki Teatru 
Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.

B.R.

Edukacyjne spotkania sceniczne o życiu i bajce 
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Wieczór był ciepły. Prawie majowy. Spo-
kojny czas przed wieczorną porą. Taki czas 
po sobotnim załatwianiu spraw niezbędnych 
do załatwienia, rzeczy koniecznych do zro-
bienia. Taki wieczór na spokój i trochę myśli. 
Kto zarezerwował sobie ten sobotni wieczór 
30 kwietnia na papieski koncert powinien być 
usatysfakcjonowany, ponieważ koncert był 
wyjątkowy. Okazja była wyjątkowa, i nastrój 
niesamowity, artyści też niezwykli. Atmosferę 
wieczoru budował półmrok widowni, błyska-
jące miejscami ciepłe światło świec. Wśród 
publiczności dawało się wyczuć trochę napięte 
oczekiwanie. Kiedy na scenie pojawili się Paula 
Chodkowska i Jakub Piszek wraz z akompa-
niującą im mamą Jakuba powitały ich oklaski. 
Jak na każdym innym koncercie. I popłynęła 
muzyka. Jak na każdym innym koncercie. Ale 
potem już nie było tak, jak na każdym innym 
koncercie. Było inaczej. Przygotowany repertu-
ar rozpoczęły bardzo emocjonalne, nostalgicz-
ne, trochę podniosłe utwory. Ale i okazja była 
taka. Beatyfikacja Jana Pawła II budzi emocje,
nastraja nostalgicznie i nie można jej odmówić 
podniosłości chwili. Na wielu twarzach widać 
było wzruszenie. Nastrój utworów poruszał, 
poruszała interpretacja artystów. Widać było 
ogromne zaangażowanie zarówno Pauli, jak 
i Jakuba w ten śpiew. Śpiewały nie tylko ich 

usta. Oni cali byli muzyką. Uważny obserwa-
tor wychwycił napięcie w gestach rąk, chwi-
lową niepewność. Wystarczył jednak jeden 
ruch dłoni pani Małgorzaty Piszek i wracała 
kontrola nad sytuacją. Oboje śpiewający są 
dorosłymi ze zdiagnozowanym w dzieciństwie 
autyzmem. Stąd takie, a nie inne zachowania, 
stąd ta czuwająca uwaga akompaniatorki, stąd 
te wszystkie gesty i znaki. A artyści dozowali 
wzruszenia. Po spokojnych, nostalgicznych 
utworach przyszła kolej na te radośniejsze, wi-
brujące nadzieją i ufnością, dające poczucie, że 

dom. Da się. Nawet jeśli ma być trudno. Da się. 
Oni to wiedzą. Dwoje dorosłych ludzi żyjących 
z autyzmem jak z bliźniaczym rodzeństwem, 
które nie pomaga, tylko stale przeszkadza. I ta 
matka z gotową do podpowiedzi dłonią też 
wie. I błogosławiony Karol Wojtyła, który każ-
dym dniem swojego życia nawoływał do nas 
–„Nie bój się, nie lękaj!”.

Spróbujmy uwierzyć, że życie cudem jest.
Wystarczy wiara, nadzieja i miłość.
Pani Małgosiu, Paula, Kuba… dziękujemy 

za te wzruszenia, za przypomnienie o treściach, 

Nadszedł czas na kolejną kulinarną po-
dróż członków Koła Gospodyń Wiejskich 
w Skubiance. Tym razem postanowiliśmy od-
wiedzić kraj spoza naszego kręgu kulturowe-
go, o odmiennej tradycji, obyczajach i kuchni. 
Wybraliśmy się do Wietnamu. 

Życie jest cudem

„Edukacja środowiskowa - pierwsza w planie
No cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,
Gdy życia na Ziemi nie stanie?”

LAS BLIŻEJ NAS – MY BLIŻEJ LASU
Dnia 18 maja 2011 odbyła się niezwykła 

impreza ekologiczna dla uczniów klas I-III 
z terenu naszej gminy, w której uczestniczyli 
również dyrektorzy poszczególnych placówek, 
nauczyciele i kierownik referatu Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Jadwiga Szymańska.

W związku z tym, że rok 2011 jest Mię-
dzynarodowym Rokiem Ziemi postanowili-
śmy wykorzystać jego przesłanie „Las bliżej 
nas” Spotkaliśmy się w Kalinowskim Parku 
Narodowym w Granicy. Uczestniczyliśmy 
w ciekawej lekcji muzealnej oraz w interesują-
cych zajęciach przyrodniczych na terenie par-
ku prowadzonych przez leśnika Beatę Bąk.

Było to już X Spotkanie w Ekolandii któ-
rego pomysł powstał 9 lat temu w Szkole Pod-
stawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie. 

Podróż nie udałaby się bez pomocy pani 
Joli Małkiewicz, sołtys wsi Marynino i pa-
na Kamila – Wietnamczyka prowadzącego 
w Wierzbicy restaurację Sapa. W tym właśnie 
miejscu zgłębialiśmy tajniki wietnamskiej 
kuchni. 

Na stole pojawiały się kolejno sajgonki, 
krewetki w sezamie, kaczka po wietnamsku 
i słodycze. Wszyscy doceniliśmy smak zupeł-
nie obcej nam, ale za to ciekawej i barwnej 
kuchni. Nawet pani Krysia, która zarzekała 
się, że nigdy w życiu nie weźmie do ust kre-
wetek, zjadła ów specjał ze smakiem. 

Po posiłku przyszła kolej na rozmowę 
z panem Kamilem. Opowiadał o Wietnamie, 
zwyczajach tam panujących. Usiłował rów-
nież nauczyć nas kilku wietnamskich słów, 
takich jak „dziękuję”, czy „kocham cię”. 

Przez cały wieczór w tle słychać było 
wietnamską muzykę. Dla odważnych pan 
Kamil przygotował wietnamskie karaoke. 
Można było również posłuchać wietnamskich 
wiadomości i obejrzeć wietnamski serial. 

Była to ciekawa podróż, przybliżają-
ca nam nie tylko kuchnię, ale i kulturę tego 
odległego kraju. Zapewne jeszcze nie raz od-
wiedzimy restaurację pana Kamila, by poczuć 
klimat wietnamskiego świata. 

Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Skubiance 

Wietnamska kuchnia u gospodyń w Skubiance

Przyświecały nam następujące cele:
- szerzenie edukacji ekologicznej
-  poznawanie walorów środowiska natu-
ralnego

-uwrażliwianie na piękno przyrody
-propagowanie postaw ekologicznych
-  integracja uczniów kl. I-III szkół podsta-
wowych z terenu gminy Serock

TROCHĘ HISTORII 
I SPOTKANIE W EKOLANDII odbyło 

się 22 kwietnia 2002 r. w Jadwisinie i towa-
rzyszyło obchodom Światowego Dnia Ziemi. 
Ten rodzaj wspólnej nauki i zabawy zyskał 
życzliwość i aprobatę. Nauczyciele i ucznio-
wie zadeklarowali chęć jej corocznej kontynu-
acji w poszczególnych szkołach. Wszyscy nie 
szczędzili sił w przygotowaniu: • inscenizacji 
ekologicznych, • wierszy i piosenek o przyro-
dzie, • konkursów wiedzy, • zadań tematycz-
nych, • praktycznych działań ekologicznych

Każdej imprezie towarzyszyły dekoracje 
przyrodnicze, ciekawe stroje uczestników, 
plakaty, obietnice ekologiczne, hasła, wspólny 
śpiew i zabawy.

Szkoły biorące udział w imprezie otrzyma-
ły nagrody w postaci książek, albumów, folde-
rów, plansz tematycznych, roślin ozdobnych.

X Spotkanie w Ekolandii

Każde SPOTKANIE W EKOLANDII to 
było wspólne święto ekologiczne kl. I-III naszej 
gminy. Dziękujemy wszystkim jej uczestnikom 
– uczniom i nauczycielom szkół podstawowych 
z Serocka, Woli Kiełpińskiej, Zegrza i Jadwisina.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy 
złożyć,

- burmistrzowi Miasta i Gminy Serock 
Sylwestrowi Sokolnickiemu,

- zastępcy burmistrza Józefowi Zającowi,

- dyrektorowi ZOSiP w Serocku Alicji 
Melion

- kierownikom referatu Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Krystynie Szczypiń-
skiej i Jadwidze Szymańskiej oraz pracow-
nikom w/w referatów za coroczne wsparcie 
i pomoc finansową

Organizatorzy X Jubileuszowego 
Spotkania w Ekolandii

SP Jadwisin 

dzieje się coś dobrego, że to czas radości, że nie 
smutek ma tu królować. Rozjaśniły się twarze. 
Napięcie zelżało. Ale tylko na chwilę. Piosenka 
z repertuaru DeSu, „Życie cudem jest” w ustach 
Pauli i Jakuba zabrzmiała przejmująco. Jak 
manifest. Jak zalecenie na życie. Jak motto na 
każdy dzień. Przesłanie płynące ze sceny było 
czytelne. Afirmacja życia. Pełna. Bez względu
na możliwości. Bez względu na okoliczności. 
Wbrew ograniczeniom, barierom, przeszko-

o których mówił do nas Jan Paweł II, mówił sło-
wami, ale jego całe życie było świadectwem. To 
świadectwo mamy w sercach, mamy przed ocza-
mi, dzięki temu jesteśmy w stanie uwierzyć, że 
i nasze życie, każdego z nas, również ma szanse 
być świadectwem. To od nas przecież zależy co 
zrobimy z tym cudem, który otrzymaliśmy. Ru-
szamy do przodu z nową nadzieją, zachowując 
Was w sercach. Do zobaczenia. 

D.S.
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Włodzimierz Zientarski, dziennikarz, 
autor wielu telewizyjnych programów moto-
ryzacyjnych. Człowiek aktywny. Od kilku lat 
mieszkaniec Jadwisina.

Co poprzedziło decyzję o zamieszkaniu 
w Jadwisinie? Mieli tu Państwo działkę letni-
skową?

Moje pierwsze kontakty z tym terenem to 
jeszcze czasy studenckie, kiedy przyjeżdżało się 
do Zegrzynka, w którym była wspaniała przy-
stań, restauracja z przepięknym widokiem na 
zalew. Przyjeżdżało się tu jakby do bardzo od-
ległego od Warszawy miejsca pełnego tajemni-
czości. To była wyprawa w inny świat. I kiedy 
się zjeżdżało w dół wąwozem to człowiek czuł, 

inne domy. Ale tak jest.  Mało tego, ta bliskość 
innych domów sprawia, że czujemy się bez-
piecznie. I to nie tylko dlatego, że sąsiad rzuci 
okiem z okna, czy u nas wszystko w porządku, 
ale dlatego, że ten sąsiad, świetny człowiek  
w ogóle jest.

Kiedy spaceruję to marzy mi się, aby nie 
utraciło to miejsce pewnego stylu, stylu Ja-
dwisina.

A nie odnosi Pan wrażenia, że to dzisiej-
sze postrzeganie przez Pana  miejsca do ży-
cia, jako takiego magicznego, z duchem, nie 
jest pewnym przeniesieniem, reminiscencją 
wspomnień? 

dawniej faktycznie lokowanie miasta na szlaku 
handlowym zapewniało mu rozwój i życie. Dziś 
jest przecież inaczej. Nie tylko handel ma wpływ 
na rozwój. Jest szereg innych aktywności i dzia-
łalności  determinujących rozwijanie się miast 
i poprawiających komfort życia mieszkańców. 
Dziś kiedy dysponujemy tak świetnymi środ-
kami komunikacji międzyludzkiej, kiedy mamy 
dostęp do Internetu, który w zasadzie ułatwia 
załatwienie wszystkiego – przebieg tego szlaku 
drogowego, z jego natężeniem wcale nie jest 
niezbędny, aby miasto zyskiwało na znaczeniu. 
Tu się przecież nikt nie ma szansy zatrzymać. 
Tir za tirem rozjeżdża miasto. Teraz strach jest 
wyjechać z korka, bo potem stoi się jeszcze dłu-
żej. Jestem przekonany, że miasto i gmina ode-
tchną, że wreszcie stanie się Serock  prawdziwie 
rekreacyjny a ci, którzy zboczą z krajowej trasy 
zrobią to celowo, by wpaść do dobrej restauracji, 
trochę odpocząć przed dalszą podróżą. Tu jest 
pole do zagospodarowanie – tak uatrakcyjnić 
i nagłośnić te atrakcje, by tych celowo zjeżdża-
jących z krajowej drogi było więcej. A potencjał 
przecież jest ogromny.

Czyli powinno być dobrze?
Tak i ogromne szczęście tej gminy to mą-

drość jej mieszkańców, którzy umiejętnie wy-
bierają władze. Bo dobrych gospodarzy jest 
w tym kraju naprawdę niewielu. 

Odpoczywa Pan w swoim domu w Ja-
dwisinie?

To miejsce faktycznie świetnie nadaje się 
na wypoczynek i wyciszenie. I takie miałem 
nadzieje zamieszkując w Jadwisinie. To miał 
już być okres trochę mniejszej aktywności za-
wodowej, takiego wyciszenia. I nie udało się. 
Praca zawodowa nagle nasiliła się, przybyło 
obowiązków i nagle okazało się, że powrót do 
Warszawy jest dość praktyczny, bo oszczędność 
czasu jest ogromna. I wróciłem do tej Warsza-
wy mieszkać. Niby wszystko było w porządku. 
Mieszkanie wygodne, okolica  też ładna, ale nie 
udało się. Wytrzymaliśmy tam tylko rok. Moja 
żona już po trzech miesiącach  bardzo tęskniła 
do Jadwisina. I wróciliśmy. Szczęśliwi, że jest 
ten dom, to miejsce, ten przyjazny klimat i lu-
dzie wokół. I na nowo cieszę się tym wszyst-
kim. Powroty jednak dobre są.

A jakieś marzenia?
A tak. Chciałbym kiedyś spłynąć łodzią 

z Podlasia, z początku polskiego biegu Narwi 
aż do jej końca tu do Zalewu Zegrzyńskiego. 
Tam na Podlasiu mam letni dom. Jestem więc 
człowiekiem jakby początku i końca biegu Na-
rwi. I koniec i początek są piękne. I tak jeszcze 
łodzią móc ten bieg rzeki przemierzyć…

Z Włodzimierzem Zientarskim 
rozmawiała Dominika Sęczyk

Włodzimierz Zientarski o stylu Jadwisina  

że wjeżdża w jakąś bajkową krainę. I to zostało. 
Zostało gdzieś we wspomnieniach, bo w rze-
czywistości już trudno tego szukać. Natomiast 
drugim takim powodem do odwiedzania tych 
okolic był czas, kiedy kupiłem sobie łódkę. Tu 
w Jadwisinie miałem szkutnika i pamiętam, że 
wyjazd do Jadwisina to była wyprawa. Mental-
nie zwłaszcza. Teraz droga Jadwisin-Warszawa 
nie jest żadną magiczną podróżą. Padła pewna 
psychologiczna bariera. Dawniej to było dale-
ko, dziś jest bardzo blisko. Może dlatego, że tu 
jest mój dom. 

W sumie to do tego domu też się zbliżałem 
stopniowo. Najpierw był dom w Jabłonnie, a tu 
przeniosłem się tak trochę przez przypadek. To 
fakt, że szukałem domu w okolicy, ale bez kon-
kretnego założenia, że to musi być Jadwisin, 
czy Zegrzynek. I ten dom się pojawił tak jak-
by niechcący. Ale kiedy sobie analizuję moją 
historię życiową pod kątem miejsc, w których 
mieszkałem to wyraźnie widzę, że dopiero tu 
odnalazłem zakątek ciszy. I może trudno to 
uwierzyć, bo mieszkamy wciśnięci między 

Może tak, ale spróbujmy przeanalizować 
na chłodno. Jadwisin to miejsce z duchem 
Szaniawskiego, którego dramatyczna historia  
dodaje tu dreszczyku pewnego. To miejsce 
z historyczną przeszłością, czego dowodem 
jest Pałac Radziwiłłów. Jest w końcu ta cudow-
na droga wiodąca do Pałacu. Aleja starodrze-
wia, trochę zaniedbana.  To wszystko sprawia, 
że  Jadwisin to pewnego rodzaju unikat, bo ile 
jest  takich miejsc w Polsce, które miałyby to 
wszystko? I ten dreszcz, i ten spokój i historię 
i urokliwe położenie? 

Za chwilę  zostanie udostępniona obwod-
nica miasta, trochę nam to rozładuje  sytuację 
na drogach, będzie więcej spokoju, zrobi się 
bezpieczniej. Można by rzec – same plusy. Ale 
pojawiają się głosy, że odsunięcie Serocka od 
szlaku drogi krajowej jest niekorzystne dla 
miast, że może spowolnić jego rozwój. Po-
dziela Pan te obawy?

Nie. Myślę, że te obawy są bezpodstawne. To 
takie obawy wynikające trochę chyba z tego, że 

Włodzimierz Zientarski przed swoim domem w Jadwisinie


