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ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU

Gmina uhonorowana
Certyfikatem Akcji

„Przejrzysta Polska”

Do 07.11 w serockim ratuszu można oglądać wystawę prac Marty Staszczyk - „Batik w ratuszu”. Marta Staszczyk maluje 
od dziesięciu lat. Jej przygoda ze sztuką zaczęła się od książki, której autorem był Jerzy Wolff – „Dziwny świat współczesnych 
prymitywów”. Często zaglądała do tej publikacji, podziwiając sztukę o której ciekawie gawędził autor. Artystka traktuje 
malowanie poważnie, jednak zwraca uwagę na to, że są to działania bardzo spontaniczne i radosne tak jak nieskrępowana 
niczym zabawa dziecka. Pani Marta pracuje z grupką zapaleńców z Magazynu Sztuk. Ponieważ chętnie eksperymentuje,
zainteresowała się batikem. Kolorowe, barwne plamy, abstrakcyjne kompozycje, duże formaty - to jest właśnie sztuka
woskiem pisana. 

CZYTAJ STR. 2

Batik
 sztuka woskiem pisana
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Batik należy do grupy tak zwanych rezer-
ważowych lub pośrednich technik barwienia 
tkanin. Ogólna zasada polega na tym, iż 
wybrane fragmenty tkaniny przed rozpoczę-
ciem procesu barwienia są osłonięte tak, aby 
nie dopuścić do nich barwnika. Różnorodne 
materiały i substancje stosowane do osłony 
tkanin noszą nazwę rezerważu. W wyniku 
barwienia tą metodą powstaje jasny wzór 
na ciemniejszym, zabarwionym tle. O ile 
malowanie można uznać za proces pozytyw-
ny - motywy powstają na płótnie w wyniku 
bezpośredniego nałożenia farby, o tyle re-
zerważowy sposób dekoracji tkanin jest pro-

Ten numer naszego Informatora jest wyjątkowy. Informacje o pracy 
serockiego samorządu, wiadomości o działaniach mieszkańców naszej gminy 
i zaproszenia na planowane na listopad  wydarzenia  przeplątają się z nastrojem 
nostalgicznych, ciepłych wspomnień i wspólnoty w poczuciu narodowej dumy. 
1 i 11 listopada. Czas, w którym wszyscy jesteśmy razem… Z życzeniami 
spokojnych, dobrych dni.

Redakcja

rangę głównej dziedziny sztuk plastycznych. 
Indonezyjskie słowo „batik” oznacza zarów-
no technikę barwienia płynnym woskiem, 
jak również tkaninę wykonaną tym sposo-
bem. Końcowym etapem procesu batikowa-
nia jest usunięcie wosku z tkaniny. Wykonu-
je się to przez wyprasowanie wosku gorącym 
żelazkiem. Batik jest zawsze trochę niespo-
dzianką, trudno bowiem przewidzieć efekt 
końcowy. Może nas czasami mile zaskoczyć, 
ale może też rozczarować.

Zapraszamy do ratusza, gdzie można obej-
rzeć batikowe dzieła sztuki Marty Staszczyk.

Referat Komunikacji Społecznej

cesem negatywnym, ponieważ wzór powsta-
je w tych miejscach, które były osłonięte. 
Tkaninę lub jej włókna można osłaniać na 
wiele sposobów – poprzez owiązywanie, cia-
sne składanie, nakładanie sztywnych osłon, 
zawiązywanie supłów lub też nanoszenie 

płynnych substancji, które na ich powierzch-
ni twardnieją, tworząc nieprzepuszczalną 
powłokę. Technika ta znana jest od ponad 
dwóch tysięcy lat w krajach Azji i Afryki. Za 
ojczyznę batiku uznaje się Jawę, gdzie zyskał 
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89, 4 FMSEROCK na antenie! 89, 4 FMKażda 
środa godz. 11

WYŁOŻENIE PLANU 
MIEJSCOWEGO 
DLA OBSZARU C 
MIASTA SEROCK

Informujemy o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Serock obszar C (obręby: 13, 14, 15) wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 18 października do 16 listo-
pada 2012r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku, Rynek 21 pok. 44 w go-
dzinach 8.00 - 16.00 (poniedziałki w godz. 
8.00 – 18.00).

BIEDRONKA STARTUJE 
W LISTOPADZIE

W związku z licznymi pytaniami, doty-
czącymi sklepu Biedronka informujemy, że 
zakończenie budowy nowego marketu Bie-
dronka, zlokalizowanego w Serocku, przy ul. 
Warszawskiej przewidywane jest na drugą 
połowę listopada 2012 r.

Jednocześnie informujemy, że proces re-
krutacji trwa od połowy sierpnia, osoby już 
zatrudnione są mieszkańcami miasta i gminy 
Serock. Wszystkie informacje związane z re-
krutacją znajdują się na stronie internetowej 
www.biedronka.pl

ZBIÓRKA OPON

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Serocku informuje, że w wyniku 
pierwszej przeprowadzonej zbiórki opon 
w dniach 24.09.2012 - 30.09.2012 zebrano 
ok. 2 ton zużytych opon od samochodów 
osobowych i maszyn rolniczych. Dziękuje-
my mieszkańcom za aktywny udział w akcji. 
Jednocześnie przypominamy o kolejnym 
terminie, kiedy będzie można bezpłatnie do-
starczyć niepotrzebne opony na teren zakładu  
- 26.11.2012 r. – 02.12.2012 r.

Zużyte opony należy dostarczyć we wła-
snym zakresie w godzinach 7.00-19.00.

Zbiórka zużytych opon oraz przeka-
zanie ich do specjalistycznej firmy zaj-
mującej się sortowaniem zużytych opon 
z przeznaczeniem do utylizacji, ma na celu 
przede wszystkim ochronę środowiska na-
turalnego naszej gminy, ale również zapo-
biega powstawaniu dzikich wysypisk w la-
sach, które stanowią poważne zagrożenie 
dla ekosystemu.

Aktualności
SPOTKANIE BURMISTRZA 
Z MIESZKAŃCAMI

Trwają prace związane z przygotowa-
niem budżetu na rok 2013, w ramach tego 
zadania odbywają się konsultacje społeczne 
mieszkańców  gminy z burmistrzem. 

STASI LAS

Na zaproszenie sołtysa Stasiego Lasu Jó-
zefa Lutomirskiego 25 września odbyło się 
spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock, 
Sylwestra Sokolnickiego z mieszkańcami wsi.

Program spotkania obejmował 3 waż-
ne punkty. Pierwszy z nich dotyczył zmian 
zasad gospodarki odpadami komunalnymi, 
sposób odbioru smieci zmieni się w lipcu 
2013 r. Burmistrz przedstawił dokładne i wy-
czerpujące informacje dotyczące tego zagad-
nienia.  Omówiono również funkcjonowanie 
pilotażowej komunikacji lokalnej, zwracając 
uwagę na sugestie i wnioski użytkowni-
ków.  Trzecim ważnym tematem  obrad było 
przedyskutowanie planowanych inwestycji 
w rejonie Stasiego Lasu, wśród których naj-
ważniejszą  jest budowa kanalizacji. Miesz-
kańcy poinformowali  burmistrza o potrze-
bie budowy chodnika przy ul. Długiej, co 
wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa we 
wsi. Omówiono również  zagadnienia zwią-
zane z modernizacją ul. Słonecznej oraz nie-
bezpiecznym dojazdem do przedszkola na 
ul. Jutrzenki.

W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób.

WIERZBICA

Z inicjatywy i na zaproszenie sołtys 
wsi, Marii Chmielewskiej oraz radnej Iwo-
ny Gryc odbyło się 27.09. spotkanie bur-
mistrza, Sylwestra Sokolnickiego, z miesz-
kańcami Wierzbicy. Głównym tematem 
spotkania stały się nowe zasady gospodarki 
odpadami komunalnymi. Ważnym staje się 
osiągnięcie pewnego kompromisu co do 
częstotliwości odbioru odpadów oraz opłat 
z tym związanych. Nie mniej emocji i za-
interesowania budzi komunikacja lokalna 
i perspektywy jej rozwoju tak, aby również 
Wierzbica znalazła się w jej zasięgu. Dys-
kutowano również o zamierzeniach inwe-
stycyjnych dotyczących wsi - a zwłaszcza 
przebudowie wodociągu, budowie kanali-
zacji i chodnika, odwodnieniu drogi gmin-
nej oraz nowej organizacji ruchu.

WAŻNE!
GODZINY POŁĄCZEŃ 
Z SEROCKA 
DO SKM LEGIONOWO

W celu zbadania potrzeb mieszkań-
ców  miasta i gminy Serock dotyczących  
ewentualnego skomunikowania Seroc-
ka z SKM Legionowo, prosimy Państwa 
o sugestie, co do godzin odjazdu autobu-
sów z Serocka, przy uwzględnieniu faktu, 
iż orientacyjny czas przejazdu z Serocka 
do SKM Legionowo wynosi  ok. 20 min.

Na Państwa  sugestie czekamy do 
12 listopada pod adresem edg@serock.pl

OSTEOPOROZA

W dniu 7 listopada 2012 r., w Ośrod-
ku Zdrowia w Dębem, w godzinach 8.00 
– 9.00 oraz w Przychodni w Serocku przy 
ul. A.A. Kędzierskich 2 w godzinach 10.00 
– 14.00, będzie możliwe wykonanie prze-
siewowego, odpłatnego badania w kierun-
ku osteoporozy.

Badanie wykonywane jest z odcinka lędź-
wiowego kręgosłupa lub szyjki kości udowej 
przez firmę zewnętrzną. Zapisy w rejestracji
osobiście lub telefonicznie pod numerem 
22 782 66 00, 22 782 66 01.

UWAGA 
GRYPA SEZONOWA

Każdego roku w okresie jesienno- 
zimowym rośnie ilość zakażeń wirusowych 
a wśród nich pojawia się grypa sezonowa. 
Najskuteczniejszą metodą zapobiegania gry-
py są szczepienia.

 Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochron-
nych (ACIP) oraz Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) zalecają szczepienia prze-
ciwko grypie wszystkim powyżej 6 miesiąca 
życia.

Największą grupę ryzyka stanowią oso-
by starsze i przewlekle chore. Warto po-
myśleć również o dzieciach które, oprócz 
tego, że same chorują, często zarażają, np. 
swoich dziadków. Najlepszym miejscem, 
by się zaszczepić, jest poradnia lekarza ro-
dzinnego (podstawowej opieki zdrowotnej 
– poz). Lekarze rodzinni zostali w tym celu 
specjalnie przeszkoleni, mają do dyspozycji 
odpowiednio wyposażone Punkty Szcze-

pień oraz posiadają najpełniejszą wiedzę 
na temat pacjenta, co sprawia, że trafnie 
ocenią, w jakim okresie należy wykonać 
szczepienie, jakie są do tego wskazania 
i przeciwwskazania. Szczepienia wykonują 
pielęgniarki poz, posiadające wymagane 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Od 1 października można zaszczepić się 
przeciwko grypie w:

• Przychodni SPZOZ w Serocku ul. A.A. 
Kędzierskich 2 tel. 22 7826 600 22 7826 601

• Ośrodku Zdrowia Dębe 38 tel. 
22 774 64 22

dr Swietłana Jagodzińska
dyr. SPZOZ w Serocku

NOWOŚCI BIBLIOTECZNE

Wojna to z pozoru męska sprawa. Zmie-
nia jednak kobiece losy równie mocno, jak 
męskie. Jak żyć w czasach, gdy własne wese-
le kończy się aresztowaniem przez gestapo, 
gdy tylko bliski poród wstrzymuje wyko-
nanie wyroku śmierci, wykonanie zaś za-
dania wymaga nawiązania romansu z wro-
giem? Jak zachować kobiecą wrażliwość, 
gdy wokół panuje okrucieństwo, przemoc 
i niesprawiedliwość? Gdy najmodniejszym 
dodatkiem staje się biało-czerwona opaska, 
a w torebce, obok szminki i lusterka, trzeba 
schować pistolet?

Dziewczyny wojenne to zapierające dech 
w piersiach wojenne losy 11 kobiet m.in. 
Jadwigi Piłsudskiej (córki Marszałka Polski), 
Lidii Lwow (związanej z legendą AK - majo-
rem ”Łupaszką”) i Haliny Wittig (odznaczo-
nej medalem Sprawiedliwa wśród Narodów 
Świata).

Biblioteka Publiczna w Serocku

JADWISIN - EUROPEJSKI 
DZIEŃ JĘZYKÓW

26 września świętowaliśmy w naszej szko-
le Europejski Dzień Języków. Uczniowie klas 
IV-VI przygotowali występ, podczas którego 
przypomnieli społeczności szkolnej, dlaczego 
warto uczyć się języków obcych. Oprócz cieka-
wostek o Wielkiej Brytanii, nasi wychowanko-
wie pokazali swoje umiejętności językowe oraz 
talenty aktorskie w scenkach, a także w pio-
senkach. Spotkanie cieszyło się dużym zain-
teresowaniem i wywołało sporo emocji wśród 
uczestników. Z pewnością było świetną formą 
nauki z elementami zabawy i relaksu.

SP Jadwisin

WIZYTA TROPICIELI KRÓLA 
MACIUSIA PIERWSZEGO

W piątek, 19 października 2012 r. w Bi-
bliotece w Serocku gościli uczniowie II klasy 
Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniaw-
skiego w Jadwisinie z wychowawczynią Panią 
Agnieszką Lipską. Dzieci uczestniczą w kon-
kursie wiedzy o twórczości wielkiego wycho-
wawcy i pisarza Janusza Korczaka. Z zacieka-
wieniem wysłuchały informacji o tej wybitnej 
postaci i fragmentu książki „Król Maciuś na 
wyspie bezludnej” odczytanego przez Zdzi-
sława Lewandowskiego, po czym odjechały, 
by dalej tropić przygody Maciusia.

ZDOBYWAMY FUNDUSZE 
ZEWNĘTRZNE

W dniu 03.10.2012 r. Burmistrz wraz ze 
Skarbnikiem Miasta i Gminy Serock podpisa-
li w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego umowę o przyznanie pomocy 
w wys. 500.000 zł ze Środków Europejskiego 
Funduszu Rybackiego na zadanie pn. „Re-
witalizacja Zalewu Zegrzyńskiego poprzez 
zagospodarowanie nadbrzeża w obrębie plaży 
miejskiej w Serocku”. O projekcie moderniza-
cji plaży pisaliśmy w numerze 2/110 informa-
tora z lutego 2012 r. 

KOLEJNY PROJEKT ZOSTANIE 
DOFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Projekt pn. „Modernizacja systemu 
wodno-kanalizacyjnego rejon Borowa 
Góra - Stasi Las, gm. Serock” został uchwa-
łą Zarządu Województwa Mazowieckiego 
zakwalifikowany do dofinansowania w za-
kresie dotyczącym gospodarki wodno-
-ściekowej w ramach działania 321 „Pod-
stawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Umowa zostanie podpisana po zwiększe-
niu środków finansowanych przez Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego na re-
alizację ww. działania.

Zakres projektu obejmuje budowę sieci 
kanalizacyjnej w Borowej Górze w ulicach 
Nasielskiej i Poprzecznej wraz z budową 
przepompowni ścieków zlokalizowaną w ob-
rębie skrzyżowania ul. Nasielskiej i Długiej 
oraz budowę sieci wodociągowej w Boro-
wej Górze w ulicach Lipowej, Warszawskiej, 
Długiej i Poprzecznej oraz w Stasim Lesie 
w ul. Długiej.
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Inwestycje gminne

PIERWSZE LEDY W SEROCKU
W sobotę 13 października w Serocku na 

ul. Stokrotki zostało uruchomione pierwsze 
oświetlenie drogowe wybudowane w tech-
nologii LED na terenie gminy Serock. W ra-
mach przedsięwzięcia zostało wybudowanych 
12 lamp ulicznych. Jako źródła światła zostały 
wykorzystane oprawy LED o mocy 35W bar-
wy białej. Są one odpowiednikiem wcześniej 
proponowanych w tym miejscu opraw  sodo-
wych o mocy 70W. Wykonanie oświetlenia 
w tej nowoczesnej technologii ma się przy-
czynić do obniżenia kosztów utrzymania jak 
i konserwacji. Lampy LED mają dużo większą 
żywotność od zwykłych opraw oraz co naj-
mniej o połowę mniejszy pobór mocy. Gmi-
na Serock obecnie czyni starania, aby wszyst-
kie nowe ulice, o charakterze podobnym do 
ul. Stokrotki – czyli bardziej lokalne - posia-
dały oświetlenie w podobnej technologii. Ko-
lejną inwestycję w tej samej technologii będzie 
posiadała ul. Wąska w Serocku a w niedale-
kiej przyszłości również ul. Daliowa. 

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ 
DROGI WRAZ Z BUDOWĄ 
PARKINGU PRZY 
UL. DREWNOWSKIEGO 
W ZEGRZU 

W ramach zadania wykonano nową 
nawierzchnię asfaltową, ułożono chodniki 
z kostki betonowej, które stanowią bardzo 
dobrą komunikację pomiędzy wykonanymi 
zatokami parkingowymi, a klatkami wejścio-
wymi do bloków otaczających parking. Służą 
również jako ciągi piesze dla spacerujących 
mieszkańców. W ramach przedmiotowego 
zadania wykonano również oświetlenie całe-
go placu. Zamontowane lampy zostały wy-

konane w nowoczesnej technologii LED, co 
powinno znacznie przedłużyć ich żywotność. 
Odpowiednio zagospodarowano cały teren 
poprzez niwelację skarp i ponowne ukształ-
towanie wraz z humusowaniem i obsianiem 
trawą. Modernizacja tego obszaru wpłynęła 
na poprawę wyglądu estetycznego, a przede 
wszystkim zwiększyła komfort i bezpieczeń-
stwo mieszkańców osiedla.  

INNE INWESTYCJE
W październiku ogłoszono przetarg na 

przebudowę  nawierzchni ul. Wąskiej w Se-
rocku. Zakres przedmiotu zamówienia obej-
muje przebudowę jezdni, zjazdów i budowę 
zatok parkingowych oraz budowę oświetlenia 
drogowego. 

W trakcie realizacji są dwie inwesty-
cje z zakresu infrastruktury kanalizacyj-
nej: budowa kanalizacji w ul. Słonecznej 
w Serocku, która zostanie zakończona pod 
koniec roku bieżącego oraz budowa sie-
ci kanalizacyjnej wraz z przepompownią 
w ul. Dojazdowej i Okrężnej w Jadwisinie, 
której planowany termin zakończenia został 
ustalony na 30 czerwca 2013 roku. W Jadwi-
sinie wykonano już kanał sanitarny w drodze, 
do wykonania pozostały przyłącza kanaliza-
cyjne oraz przepompownia ścieków, której 
budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. 
W ul. Słonecznej wykonano główny kanał 
ściekowy w drodze, natomiast do końca 2012 
roku zostaną wykonane przyłącza kanaliza-
cyjne, których budowa stworzy możliwość 
podłączenia się mieszkańców tej ulicy do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Wokół rozbudowanego budynku Ośrod-
ka Kultury w Serocku trwają prace związane 
z zagospodarowaniem terenu. Zakres przed-

miotu zamówienia obejmuje remont na-
wierzchni na terenie będącym przedłużeniem 
placu przedwejściowego w kierunku ul. Puł-
tuskiej, wyposażenie terenu w elementy małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki 
na rowery, donice przenośne, zegar uliczny, 
słup ogłoszeniowy, wymiana wiaty przystan-
kowej) oraz zagospodarowanie zieleni.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

ul. Stokrotki pierwsze oświetlenie drogowe wybudowane 
w technologii LED na terenie Gminy Serock

ul. Drewnowskiego w Zegrzu 
przebudowa drogi i budowa parkingu

Zagospodarowanie terenu 
wokół Ośrodka Kultury w Serocku

XXVII i XXVIII sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 26 września 2012 r. odbyła się 

XXVII sesja Rady Miejskiej w Serocku. Porzą-
dek sesji obejmował 19 punktów. Na początku 
obrad Przewodniczący Rady Miejskiej wspól-
nie z Burmistrzem złożyli na ręce sołtysa wsi 
Borowa Góra Stanisławy Wroniak gratulacje 
dla całej miejscowości za zajęcie III miejsca na 
Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej 
Sołectw. W imieniu Rady Miejskiej Przewod-
niczący podziękował również Pani Danucie Za-
krzewskiej, wieloletniemu pracownikowi Refe-
ratu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych 
za dotychczasową pracę. W dalszej kolejności, 
Przewodniczący Rady Miejskiej,  i Burmistrz 
przedstawili informacje ze swojej działalności 
w okresie między sesjami.

Z inicjatywy Burmistrza podjęte zostały 
dwie uchwały dotyczące nadania nazw dro-
gom położonym w Serocku (ul. Modlińska) 
oraz Wierzbicy (ul. Źródlana).

Projekty uchwał mających na celu roz-
poczęcie procedury związanej z wdrożeniem 
nowej organizacji gospodarki odpadami na 
terenie Miasta i Gminy Serock wywołały 
wzmożoną dyskusję wśród radnych. Wo-
bec złożenia przez część radnych propozycji 
zmiany w uchwale oraz konieczności prze-
prowadzenia dodatkowej analizy skutków ta-
kiej zmiany Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad 
przedstawionych przez Burmistrza uchwał 
związanych z gospodarką odpadami. Wnio-
sek ten zyskał odpowiednią liczbę głosów ak-
ceptujących i w związku z tym przedmiotowe 
uchwały zostały zdjęte z porządku obrad se-
sji i przekazane do ponownego rozpatrzenia 
przez wszystkie komisje Rady Miejskiej.

W dalszej części sesji Burmistrz zapro-
ponował radnym podjęcie uchwały w spra-
wie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Serock w 2012 r. Główne zmiany 
dotyczyły dostosowania po stronie dochodów 
i wydatków zadań inwestycyjnych oraz innych 
przedsięwzięć, które zostały zakończone i roz-
liczone (zwrot części wydatków wykonanych 
w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r., do-
tacje Wojewody Mazowieckiego na realizację 
zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej). Zabezpieczono także w budżecie 
kwotę 82.000 zł na zakup nowego samochodu 
na potrzeby Straży Miejskiej oraz 20.000 zł na 
zakup sprzętu komputerowego i urządzeń do 
modernizacji pracowni komputerowej w Szko-
le Podstawowej w Jadwisinie. Dyskusję nad tym 
projektem uchwały podjął m.in. radny Rafał 
Tyka, kwestionując konieczność zabezpieczenia 

w budżecie środków związanych z zakupem sa-
mochodu dla Straży Miejskiej w Serocku. Pro-
jekt uchwały poparło 13 radnych, natomiast 
2 radnych wstrzymało się od głosu.

W następnej kolejności radni przyjęli 
nowy skład doraźnej Komisji właściwej w za-
kresie oceny treści i wprowadzenia zmian 
w Statucie Miasta i Gminy Serock.

Na wniosek Klubu Sportowego „Sokół” 
Serock Rada Miejska wyraziła w formie 
uchwały zgodę na wykorzystanie symboli 
gminy Miasto i Gmina Serock w celu umiesz-
czenia ich na szalikach reprezentacji klubu.

Następnie radni złożyli interpelacje i za-
pytania, na które  Burmistrz udzielił odpowie-
dzi. W punkcie dotyczącym spraw różnych 
wiele uwagi poświęcono kwestii rozszerzenia 
komunikacji na terenach nie objętych jej za-
sięgiem (Kania Nowa, Kania Polska, Nowa 
Wieś, Cupel, Łacha, Gasiorowo) oraz pod-
jęcia rozmów w sprawie wprowadzenia ko-
munikacji powiązanej z linią Szybkiej Kolei 
Miejskiej (SKM) do stacji Legionowo.

W obliczu przedłużającej się sesji spowo-
dowanej zadawaniem przez jednego z rad-
nych powtarzających się ciągle pytań, część 
radnych opuściła salę obrad.  


W dniu 16 października 2012 r. odbyła 

się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Seroc-
ku, która swoim programem obejmowała 
15 punktów. Po przedstawieniu i przyjęciu 
porządku obrad, radni przystąpili do jego 
realizacji. Tradycyjnie, Przewodniczący Rady 
oraz  Burmistrz złożyli sprawozdania ze swo-
jej działalności w okresie między sesjami.

W pierwszej kolejności podjęto uchwały 
w sprawie nadania nazw drogom położonym 
we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie (ul. Marynar-
ska) oraz we wsi Wierzbica (ul. Przydatek).

Następnie, Burmistrz przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta 
i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpa-
dów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. W trakcie dyskusji nad 
ww. projektem propozycję zmiany jej treści 
wniosła pod obrady radna Grażyna Woźnicka. 
Propozycja zmiany nie uzyskała jednak w gło-
sowaniu wymaganej liczby głosów popiera-
jących i w związku z powyższym nie została 

uwzględniona. W głosowaniu radni przyjęli jej 
treść przy 10 głosach za, 4 głosach wstrzymują-
cych oraz  1 głosie przeciw (radny R. Tyka).

Na wniosek Burmistrza radni podjęli tak-
że uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gmi-
ny Serock na 15 stałych jednomandatowych 
okręgów wyborczych. Przepisy uchwały będą 
miały zastosowanie do kadencji Rady Miej-
skiej w Serocku i kadencji Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock, następujących po kadencji, 
w trakcie której uchwała weszła w życie. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 
1 radny głosował przeciw - radny S. Krzycz-
kowski.

W dalszej części porządku sesji zosta-
ły podjęte uchwały dotyczące przyznania 
nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia 
w dziedzinie kultury i sportu. Podjęta została 
również uchwała o przyznaniu medalu „Za 
Zasługi dla Miasta i Gminy Serock” dla Pana 
Stanisława Witolda Bieniasa. Wszystkie na-
grody i wyróżnienia zostaną wręczone pod-
czas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 
Święta Niepodległości.

Szczegółowe informacje na temat prowa-
dzonej przez radnych dyskusji w trakcie przyj-
mowania uchwał oraz motywów podjętych 
decyzji znajdą się w protokole z XXVIII sesji.

Następnie radni złożyli interpelacje i za-
pytania.

Korzystając z obecności na sesji radnej 
powiatowej Pani Olgi Wierzbickiej radni oraz 
sołtysi skierowali w jej kierunku wiele pytań, 
m.in. w sprawie przeprowadzonej przez powiat 
legionowski inwestycji na ul. Nasielskiej w Se-
rocku, budowy marketu „Biedronka” w Seroc-
ku. W dalszej kolejności Burmistrz skierował do 
radnej powiatowej prośbęo wsparcie w podję-
tych czynnościach związanych ze zmianą nieko-
rzystnych dla Miasta i Gminy w Serocku decyzji, 
wydanych przez Starostę powiatu legionowskie-
go. Pierwsza z nich dotyczy  wydania zezwole-
nia na zbieranie odpadów na nieruchomości 
zlokalizowanej na terenie m. Serocka w pobliżu 
zabudowy jednorodzinnej (skup złomu). Druga 
decyzja dotyczy z kolei udzielenia przez Starostę 
zezwolenia na rekultywację wyrobiska po żwi-
rowni w Dębinkach poprzez możliwość jego 
wypełniania różnego rodzaju odpadami.

Na koniec Burmistrz zaprosił na obcho-
dy Święta Niepodległości, które rozpoczną 
się w tym roku 10 listopada uroczystą sesją 
Rady Miejskiej, a zakończą się 11 listopada 
mszą świętą oraz apelem i złożeniem kwiatów 
przed tablicą pamiątkową.

Referat Obsługi Rady Miejskiej 
i Spraw Prawnych
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Kolejna setna osoba nagrodzona 
w Konkursie Meldunkowym

Liczba mieszkańców miasta i gminy 
Serock rośnie i w dniu dzisiejszym liczy  
12 865 osób. 12 800 osobą, która zameldo-
wała się na terenie gminy jest Monika Su-
miła, zamieszkała w Wierzbicy. Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokol-
nicki pogratulował Pani Monice, życzył po-
wodzenia w nowym miejscu zamieszkania 
i przekazał zaproszenie na uroczystą kola-

cję dla dwóch osoób do restauracji Willa 
Finezja w Serocku.

Na każdą kolejną setną osobę, która za-
melduje się na terenie naszej gminy czekają 
cenne nagrody. Szczegóły dotyczące Konkursu 
Meldunkowego znajdują się na stronie głównej 
strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Serock w zakładce Konkurs Meldunkowy.

Referat Spraw Obywatelskich

Debata społeczna w serockim ratuszu
18 października, o godz. 15.00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Se-
rocku odbyła się debata społeczna. Tematem 
spotkania było bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym, przemoc w rodzinie oraz bezpieczeń-
stwo w miejscach publicznych i miejscach za-
mieszkania.

Udział w debacie wzięli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, 
po. Komendanta Powiatowego Policji w Le-
gionowie - nadkomisarz Paweł Piasecki, 
Rzecznik Komendy Powiatowej Policji 
w Legionowie – komisarz Robert Szumiata, 
Komendant Komisariatu Policji w Seroc-
ku - komisarz Rafał Trzaskoma,  Naczelnik  
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Legionowie - komisarz 
Artur Cegiełka,  Komendant Straży Miejskiej 
w Serocku – Grzegorz Pietrzyk, dzielnicowy 
Komisariatu Policji w Serocku – aspirant 
Mariusz Łapiński oraz mieszkańcy miasta 
i gminy Serock.

Podczas prezentacji Komendant Komi-
sariatu Policji w Serocku Rafał Trzaskoma 
przedstawił statystyki dotyczące przestęp-
czości oraz działania prewencyjne na te-
renie miasta i gminy Serock w minionym 
roku.

Debatowano na wiele tematów, wśród 
których najwięcej emocji wzbudzały pyta-
nia dotyczące budowy progów zwalniają-
cych, prawidłowego oznakowania terenu 

zabudowanego i związanego z tym ograni-
czenia prędkości w miejscowości Zabłocie, 
kradzieży samochodów na terenie miasta 
i gminy Serock oraz drobnych kradzieży 
na cmentarzach. Uczestnicy debaty dysku-
towali również na tematy dotyczące pracy 
posterunku, liczby patroli itp. Mieszkańcy 
podziękowali lokalnej policji za szybką re-
akcję na wezwania, taka błyskawiczna  in-

terwencja ma ogromne znaczenie w utrzy-
maniu bezpieczeństwa  na terenie miasta 
i gminy.

Lokalna debata miała na celu między in-
nymi włączenie obywateli w wypracowywa-
nie propozycji rozwiązań, zmierzających do 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkań-
ców w środowisku lokalnym.

Referat Komunikacji Społecznej

Jak co roku, 14 października obchodzono 
Święto Edukacji Narodowej, święto wszyst-
kich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej 
okazji 12 października br. odbyła się gmin-
na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Podczas uroczystości przekazano 
podziękowania i słowa uznania dla nauczy-
cieli i pracowników oświaty z terenu Miasta 
i Gminy Serock  oraz wręczono nagrody.

W tym roku nagrody Burmistrza Mia-
sta i Gminy Serock, za osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
oraz prace społeczne na rzecz środowiska 
lokalnego, otrzymali: 1. Barbara Kołecka 
– dyrektor Samorządowego Przedszko-
la w Zegrzu, 2. Małgorzata Kolon – dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Woli Kiełpińskiej, 3. Agata Dutkiewicz 
– nauczycielka ze Szkoły Podstawowej 
w Jadwisinie, 4. Monika Misiura – nauczy-
cielka z Zespołu Szkół w Zegrzu, 5. Janusz 
Nożykowski – nauczyciel z Gimnazjum 

w Serocku, 6. Magdalena Olkowska – na-
uczycielka z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Woli Kiełpińskiej, 7. Katarzyna 
Tulin – nauczycielka ze Szkoły Podstawo-
wej w Serocku, 8. Dorota Wiktorzak – na-
uczycielka z Samorządowego Przedszkola 
w Serocku.

Ponadto dyrektorzy poszczególnych pla-
cówek wręczyli nagrody wyróżniającym się 
w pracy swoim pracownikom.

ZOSiP

Gminne Święto Edukacji Narodowej

I wojna światowa dobiegała końca, przy-
nosząc klęskę wszystkim trzem zaborcom. 
W zmaganiach wojennych brały udział 
33 państwa; zmobilizowano 70 milionów lu-
dzi, 10 milionów poniosło śmierć, a prawie 
20 milionów zostało rannych. Jesienią 1918 r. 
Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji 
i wojnie domowej, wielonarodowa monar-
chia austro-węgierska rozpadała się i chyliła 
ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod na-
porem wojsk Ententy.  Po latach rozbiorów, 
po powstaniach narodowych (Listopadowym 
1830 i Styczniowym 1863) i zmaganiach na 
różnych frontach, dla Polaków pojawiła się  
niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać 
utracony byt państwowy. 

W dniu 28 października 1918 roku 
w Krakowie powstała Polska Komisja Likwi-
dacyjna, która zaczęła przejmować władzę 
z rąk Austriaków na terenie Galicji i Śląska 
Cieszyńskiego. 

W nocy z 6 na 7 listopada powstał 
w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Re-
publiki Polskiej pod kierownictwem Igna-
cego Daszyńskiego, w którego skład weszli 

przedstawiciele PPS, PPSD i PSL „Wyzwo-
lenie”. Równocześnie podległe rządowi 
oddziały przystąpiły do rozbrajania wojsk 
okupacyjnych na Lubelszczyźnie i Kielec-
czyźnie. 

W tym właśnie czasie powrócił do kraju, 
więziony od lipca 1917 roku przez Niemców, 
Józef Piłsudski,  któremu 10 listopada pod-
porządkował się  Tymczasowy Rząd Ludowy 
Republiki Polskiej w Lublinie. Powrót Piłsud-
skiego wywołał entuzjazm ludności stolicy 
i masowe rozbrajanie okupantów na terenie 
całej Kongresówki. 

11 listopada Rada Regencyjna przekazała 
Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo 
nad formującym się Wojskiem Polskim, a trzy 
dni później - całą władzę cywilną. 

 Piłsudski powołał nowy centralny rząd, 
który w dniu 21 listopada wydał manifest za-
powiadający reformę rolną i nacjonalizację 
niektórych gałęzi przemysłu, a dzień później, 
w dniu 22 listopada ogłosił się Naczelnikiem 
Państwa i razem z premierem podpisał de-
kret o tymczasowych władzach Republiki 
Polskiej. 

Dzień 11 listopada, w którym Józef Pił-
sudski przejął władzę, dla uczczenia powsta-
nia suwerennego ośrodka władzy odrodzonej 
Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszo-
ny świętem narodowym. Jednak dzień ten był 
już od 1919 roku obchodzony jako Święto 
Niepodległości. Od tego czasu jest jednym 
z najważniejszych świąt obchodzonych przez 
Polaków w kraju i zagranicą.

Ale walka o utrzymane i utrwalenie od-
zyskanej niepodległości nie zakończyła się 
11 listopada. W dniu 27 grudnia 1918 r. wy-
buchło powstanie wielkopolskie, które przy-
wróciło Wielkopolskę do macierzy. W Galicji 
Wschodniej trwały zacięte walki z Ukraińca-
mi, a na wschodnich kresach Polski oddziały 
samoobrony walczyły z bolszewikami. Po-
nadto trzeba było trzech powstań śląskich, 
by część Górnego Śląska znalazła się w gra-
nicach Polski. 

Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia 
Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska, 
w której naród polski obronił odzyskaną nie-
podległość. 

Referat Komunikacji Społecznej

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Od 1 lipca 2013 roku odpady komunalne 
wytwarzane przez właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, stają się 
własnością gminy. Do tego czasu wszyscy, 
którzy mają podpisane indywidualne umowy 
na odbieranie odpadów, będą musieli je roz-
wiązać. 

Gmina w ramach wnoszonej przez miesz-
kańców opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zorganizuje ich odbiór, a tak-
że sprawować będzie nadzór nad sprawnym 
działaniem systemu oraz nad prawidłowym 
zagospodarowaniem odpadów. 

Wysokość opłaty będzie uzależniona od 
ilości osób zamieszkujących nieruchomość, 
a także od tego czy odpady będą zbierane 
i odbierane w sposób selektywny. Mieszkań-
cy, którzy będą segregować śmieci, będą pła-
cić niższą opłatę.

Podstawą do przygotowania i wdrożenia no-
wego systemu na terenie naszej gminy jest uchwa-
lenie przez Radę Miejską w Serocku, w terminie 
do końca bieżącego roku szeregu uchwał. 

Zgodnie z pierwszą uchwałą, która pod-
jęta została przez Radę Miejską w Serocku na 
sesji w dniu 16 października 2012 r. określo-
no częstotliwość odbierania odpadów z nie-
ruchomości. W zabudowie jednorodzinnej 
odpady komunalne zmieszane będą odbiera-
ne raz na dwa tygodnie, a z budynków wie-
lorodzinnych 2 razy w tygodniu. Odpady se-
gregowane odbierane będą z dotychczasową 
częstotliwością, czyli raz w miesiącu z budyn-
ków jednorodzinnych, natomiast z bloków 
z częstotliwością dostosowaną do potrzeb 
wspólnoty, jednak nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie. Odpady wielkogabarytowe w tym 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od-

bierane będą bez względu na rodzaj zabudo-
wy 2 razy w roku. 

Dodatkowo, zgodnie z uchwałą 4 razy 
w roku odbierane będą odpady zielone oraz 
utworzone zostaną 2 punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych gdzie bę-
dzie można przekazać różne rodzaje odpa-
dów problematycznych, jak chociażby che-
mikalia, pozostałości farb, opony. Punkty 
powstaną na terenie Miejsko – Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Seroc-
ku, przy ulicy Nasielskiej 21 oraz na tere-
nie Składowiska Odpadów Komunalnych 
w miejscowości Dębe.

Wszelkie bieżące informacje, dotyczące 
wdrażania nowego systemu, można uzyskać 
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, pokój nr 11, tel.: 22 782 88 40, 
22 782 88 39.

W przygotowaniu do rewolucji śmieciowej
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SEROCKI 
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 31 - SEROCK

Spacerem po serockiej nekropolii
Obecny cmentarz parafialny w Serocku  został założony w 1806 r. i jest jedną z najstarszych nekropolii na Mazowszu. W początkach XIX w. Serock
należało do państwa pruskiego, w którym upowszechniało się przenoszenie cmentarzy na peryferie miast. I właśnie przy wjeździe do miasta 
od strony Zegrza, w imieniu władz miasta,  burmistrz Fryderyk Schmidt oraz pisarz miejski Jakub Dąbrowski dokonali zakupu działki o pow. 
ok. 4000 m2  z  przeznaczeniem na miejscowy cmentarz. Miało to miejsce  przed  8 października 1806 r., kiedy burmistrz  wraz z radą miasta zwrócił 
się do landrata powiatu pułtuskiego o zgodę na pokrycie wydatków związanych z założeniem nowego cmentarza, z kasy miejskiej.
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W drugiej połowie XIX wieku obszar cmentarza zo-
stał znacznie powiększony w kierunku zachodnim i połu-
dniowym, a na zlecenie proboszcza Henryka Powichrow-
skiego w 1885 r. został ogrodzony murem cmentarnym 
przez murarzy Franciszka Frysia i Karola Burdynowicza, 
którzy zostawili swego rodzaju sygnaturę na wewnętrznej 
stronie muru na wschodniej ścianie. Ostatnie powiększe-
nie cmentarza miało miejscej już po II wojnie światowej, 
kiedy w 1947 r. władze gminy wykupiły około 1 ha ziemi 
przylegającej do cmentarza od południa, aby urządzić tu 
cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. W 1949 r. cmentarz 
ten zlikwidowano a szczątki żołnierzy przeniesiono na 
cmentarz w Kleszewie. Pozostały teren włączono w grani-
ce cmentarza parafialnego.

Osią najstarszej części cmentarza była aleja prowadzą-
ca do bramy od strony wschodniej, przy  której znajdują się 
obecnie najstarsze nagrobki. Najstarszym zachowanym jest 
nagrobek rodziny Gregorkiewiczów, zbudowany z piaskowca 
w stylu klasycystycznym, w formie stelli zwieńczonej szczytem 

z Okiem Opatrzności. Na stronie zachodniej widoczne są ślady 
po niemieckich kulach z okresu walk jesienią 1944 r. Inskrypcje 
umieszczone z obu stron stelli odnoszą się do Filipa Gregor-
kiewicza zmarłego 11 sierpnia 1835 r., jednego z najznakomit-
szych obywateli miasta w okresie napoleońskim, m.in. radnego 
w latach 1807-1808, jego żony Barbary z Mańkowskich 
zmarłej w 1842 r. oraz syna Antoniego zmarłego w 1841 r. 
Nagrobek został ufundowany przed 1856 r. przez Franciszka 
Gregorkiewicza, syna i brata ww. W pobliżu znajduje się nie-
co późniejszy nagrobek Teofili z Chojeckich Czerwińskiej zm.
w 1869 r., niestety pozbawiony wieńczącego go krzyża.

Idąc dalej aleją, blisko wschodniego  muru znajduje się 
największy na serockim cmentarzu grobowiec rodzinny Bo-
gusławskich i Smyjewskich, który ufundowały Adam Bogu-
sławski (1785-1872) pułkownik inżynierii wojsk rosyjskich, 
a wcześniej żołnierz epoki napoleońskiej i oficer wojsk
polskich. Jego syn Alfred był sędzią gminnym w Serocku, 
a wnuk Aleksander komisarycznym burmistrzem Serocka 
w latach 1930-1932. Córka Ludmiła wyszła za mąż za seroc-
kiego aptekarza Jana Smyjewskiego.

Ważne miejsce na serockim cmentarzu zajmują 
groby księży. Najstarszy jest grób serockiego proboszcza 
z lat 1839-1872 r. księdza Hieronima Kwasieborskiego. 
Kwasieborski rozpoczął długoletni remont kościoła, który 
został zakończony już przez jego następców. Pochowani są 
tutaj również dwaj inni proboszczowie. W pobliżu głównej 
bramy znajduje się kamienny nagrobek księdza Sewery-
na Piekarskiego zm. 2 sierpnia 1894 r. a w nowej części  
cmentarza znajduje się grób ksiądza Mariana Batogow-
skiego, zmarłego podczas staniu wojennego, 14 lutego 
1982 r., który związał się z Serockiem na 7 ostatnich lat 
swego życia. 

na Syberię. Po powrocie z zesłania osiadł na terenie parafii
serockiej i tu zmarł w 1883 r.

Wielkim szacunkiem, w okresie międzywojennym, 
otaczane były groby tych, którzy wywalczyli dla Serocka 
odzyskanie praw miejskich. Taką postacią był burmistrz 
Serocka (1923-1930) Józef Jasiobędzki, zmarły w dniu 
14 listopada 1933 r. 

Zdecydowana większość nagrobków i krzyży to dzieła 
serockich rzemieślników - kamieniarzy i kowali. Ich prace 
są niedoceniane, szczególnie kute krzyże, spośród których 
wiele ma interesujące detale. Znikają coraz częściej zastępo-
wane przez współczesne wyroby zakładów kamieniarskich. 
Nieliczne są natomiast prace renomowanych warszawskich 
warsztatów kamieniarskich i odlewniczych. Do najpięk-
niejszych należy nagrobek rodziny Burlińskich powstały 
w Zakładzie A. Zaręby oraz nagrobek małżeństwa Dąbkow-
skich. Ten ostatni to okazały nagrobek z czarnego marmuru 
powstały w zakładzie kamieniarskim Braci Bartmańskich, 
z którego pochodzi wiele prac zdobiących pobliski Cmentarz 
Powązkowski. Nagrobek został wzniesiony dla Józefy z Ko-
nopków Dąbkowskiej, zmarłej w 1911 r., a później spoczął 
w tym grobie jej mąż, Jan Dąbkowski „budowniczy mo-
stów”, zmarły w 1926 r., który był zasłużoną osobą również 

Na serockim cmentarzu spoczywa także ks. Józefat 
Szczygielski, były rektor Instytutu Głuchoniemych i Ociem-
niałych w Warszawie, kanonik archikatedry warszawskiej, 
który po zesłaniu abp Felińskiego pełnił obowiązki zarządcy 
archidiecezji warszawskiej, potem sam został wywieziony 

dla Serocka. Zakładał Towarzystwo Straży Ogniowej w Se-
rocku i pełnił w nim funkcję naczelnikaw latach 1906 -1911. 
Później został członkiem dozoru kościelnego parafii Serock.

Z grobów późniejszych uwagę wielu osób przyciąga 
grób rodziny Radziwiłłów. Początkowo było to tylko miejsce 
pochówku Konstantego Radziwiłła ostatniego właściciela 
dóbr zegrzyńskich, oficera AK ps. Korab, ale obecnie są tu
pochowani równeż jego żona Maria z Żółtowskich oraz trzej 
synowie zmarli już w XXI ww.  

Szczególne miejsce na serockim cmentarzu zajmują groby 
wojenne. To miejsce spoczynku żołnierzy  wojny polsko-bolsze-
wickiej 1920 r.,  kampanii wrześniowej 1939 r. oraz saperów, 
którzy zginęli w tracie rozminowywania miasta w 1945 r. Są 
też groby bohaterów, którzy przeżyli II wojnę światową i tu 
zostali pochowani jak major lotnik Czesław Wrzesień oraz tych 
którzy działali w podziemiu antykomunistycznym, jak Michał 
Budzyński, Wacław Deptuła, Władysław Kaznowski, Edmund 
Siemiński, Ludwik Żurawski czy Artur Maciejewski. Tu znajduje 
się także grób ofiar masowej egzekucji w wąwozie 28 lutego
1942 r. oraz symboliczne mogiły pomordowanych  w obozach 
koncentracyjnych, w Katyniu i innych sowieckich miejscach 
kaźni oraz poległych w Powstaniu Warszawskim. 

Tekst i zdjęcia Sławomir Jakubczak 

Nagrobek Gregorkiewiczów
Grób rozstrzelanych w wąwozie 

28 lutego 1941 r. Groby żolnierzy z 1939 r. oraz saperów z 1945 r. 

Grób Radziwiłłów

Nagrobek rodziny Burlińskich

Kamienny nagrobek 
Edwarda Dąbkowskiego 1945 r. 
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W dniu 13 października o godz. 10.30 na 
teren portu wodnego w Skubiance przybyły 
zastępy strażaków ochotników z 4 gminnych 
jednostek OSP wraz ze sprzętem ratownic-
twa wodnego. Na szczęście okazało się, że 
to tylko ćwiczenia. Tym razem doskonalono 
umiejętności właściwej obsługi sprzętu ra-
townictwa wodnego. 

Organizatorem tegorocznych ćwiczeń był 
Komendant Miejsko - Gminny Straży Pożar-
nych dh Marian Malinowski. Ćwiczenia od-
bywały się pod patronatem burmistrza Mia-
sta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego.

W konsekwencji przyjętych założeń ćwi-
czenia odbyły się w porcie wodnym w Sku-
biance.

Zgodnie z przyjętym scenariuszem stra-
żacy z 4 gminnych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych błyskawicznie wodowa-
li łodzie ratownicze. Wybrana lokalizacja 
sprawiła jednak strażakom niespodziankę. 
Nisko usytuowane pomosty w porcie unie-
możliwiły wykorzystanie w trakcie działań 
ratowniczych średniej łodzi ratowniczej 
z jednostki OSP Gąsiorowo. Ten przypadek 
tylko potwierdza fakt, że strażacy ratownicy 
w trakcie niesienia pomocy muszą brać pod 
uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji 
na miejscu zdarzenia i w zależności od tego 
wykorzystać właściwy sprzęt umożliwiają-
cy pokonanie napotkanych utrudnień. Tym 
razem było to możliwe. Wykorzystano nie-
wielką łódź płaskodenna, która ominęła na-
potkaną przeszkodę.

Nad realizacją planu manewrów czuwał 
Komendant Miejsko - Gminny Straży Po-
żarnych dh Marian Malinowski, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. 
Jacek Pietranik, Naczelnik Wydziału Kadr 
Komendy Wojewódzkiej PSP mł bryg Rafał 
Zdziennicki oraz Szef Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej płk Tadeusz Likus.

Gdy umilkły syreny wozów strażackich 
oraz zacumowano łodzie nadszedł czas na 
podsumowanie manewrów. Komendant Po-
wiatowy PSP Jacek Pietranik podkreślił wagę 
właściwego przygotowania ćwiczeń oraz 
uświadomił strażakom, że muszą być przy-
gotowani do podejmowania działań ratowni-
czych w każdych warunkach.

Coroczne manewry gminnych jedno-
stek OSP to już tradycja. Tegoroczne miały 
wyjątkowy charakter ze względu na uro-
czystość towarzyszącą ćwiczeniom. W tym 
dniu dokonano uroczystego przekazania do 
użytkowania zmodernizowanych garaży jed-
nostki OSP Wola Kiełpińska. Do uroczyste-

go przecięcia wstęgi zaproszono burmistrza 
Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnic-
kiego, Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej bryg. Jacka Pietranika, 
Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Woje-
wódzkiej PSP w Warszawie mł. bryg. Rafała 
Zdziennickiego, Szefa Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej płk Tadeusza Likusa oraz 
druhów Sławomira Lewandowskiego i Stani-
sława Szymańskiego. 

Korzystając z okazji burmistrz Sylwe-
ster Sokolnicki podziękował strażakom za 
ofiarną, pełną poświęcenia służbę na rzecz 
lokalnej społeczności. Wyraził swoje uzna-
nie dla profesjonalizmu działania gmin-
nych jednostek OSP oraz podkreślił wagę 
ich współpracy w walce z zagrożeniami. 
Słowa podziękowania do strażaków skie-
rował również Komendant Powiatowy PSP 
Jacek Pietranik.

Krzysztof Kita
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej
Fot. Małgorzata Lewandowska

Gminne manewry OSP „PRZYSTAŃ 2012”

Zarząd Województwa Mazowieckiego 
informuje o możliwości składania wniosków 
o dofinansowanie za pośrednictwem „Lokal-
nej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w ra-
mach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa” osi priorytetowej 4 Zrównowa-
żony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 
zawartej w Programie Operacyjnym „Zrów-
noważony rozwój sektora rybołówstwa i nad-
brzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 
na operacje polegające na:

1) wzmocnieniu konkurencyjności i utrzy-
maniu atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa;

2) restrukturyzacji i reorientacji działalno-
ści gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnie-
nia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy poza tym sektorem;

3) podnoszeniu wartości produktów ry-
bactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;

4) ochronie środowiska lub dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyj-
ności lub przywrócenia potencjału produk-
cyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Termin składania wniosków o dofinanso-
wanie: od 5 listopada 2012 roku do 5 grudnia 
2012 roku do godz. 16.00.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnio-
ski o dofinansowanie wraz z załącznikami
należy składać w wersji papierowej (2 egzem-

plarze), zaleca się także w wersji elektronicz-
nej (2 kopie) na odpowiednich formularzach. 
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznika-
mi należy składać bezpośrednio w siedzibie 
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyń-
ski” mieszczącej się przy ul. gen. Wł. Sikor-
skiego 11 lok. 413, 05-119 Legionowo, od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00.

Limit dostępnych środków finansowych
wynosi:

1) na operacje polegające na wzmocnie-
niu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyj-
ności obszarów zależnych od rybactwa – do-
stępny limit środków wynosi 4 940 000,00 
w tym: 3 540 000,00 dla sektora publicznego 
oraz 1 400 000,00 dla sektora gospodarcze-
go i sektora społecznego;

2) na operacje polegające na restruktury-
zacji i reorientacji działalności gospodarczej 
oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób ma-
jących pracę związaną z sektorem rybactwa 
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem - dostępny limit 
środków wynosi 440 000,00 dla sektora go-
spodarczego i sektora społecznego;

3) na operacje polegające na podnoszeniu 
wartości produktów rybactwa, rozwoju usług 
na rzecz społeczności zamieszkującej obszary 
zależne od rybactwa – dostępny limit środ-
ków wynosi 1 900 000,00 dla sektora gospo-
darczego i sektora społecznego;

4) na operacje polegające na ochronie 
środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego 
na obszarach zależnych od rybactwa w celu 

utrzymania jego atrakcyjności lub przywróce-
nia potencjału produkcyjnego sektora rybac-
twa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - dostępny limit środków 
wynosi 591 158,50 w tym: 141 158,50 dla 
sektora publicznego oraz 450 000,00 dla sek-
tora gospodarczego i sektora społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące nabo-
rów wniosków, w tym:

a) wzory wniosków o dofinansowanie,
b) kryteria wyboru operacji przez „Lokal-

ną Grupę Rybacką Zalew Zegrzyński” okre-
ślone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 
Rybackich,

c) wykaz dokumentów, które dołącza się 
do wniosku o dofinansowanie, umożliwia-
jących dokonanie oceny i wyboru operacji 
przez LGR udostępnione są w biurze „Lo-
kalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”, 
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 413, 05-119 
Legionowo oraz opublikowane na stronie in-
ternetowej LGR: www.lgrzz.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczą-
ce naboru wniosków można uzyskać bezpo-
średnio w biurze „Lokalnej Grupy Rybackiej 
Zalew Zegrzyński”, pod numerami telefonów 
22 76 40 413/408/407, fax 22 76 40 413, 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 
– 16.00. Adres e-mail: biuro@lgrzz.pl.

Operacja współfinansowana przez Unię
Europejską ze środków finansowych Europej-
skiego Funduszu Rybackiego zapewniającą 
inwestycję w zrównoważone rybołówstwo.

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
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obszary zależne od rybactwa;  

4) ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa  
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,  
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.  

 
Termin składania wniosków o dofinansowanie: od 5 listopada 2012 roku do 5 grudnia 2012 roku  
do godz. 16:00. 
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w wersji 
papierowej (2 egzemplarze), zaleca się także w wersji elektronicznej (2 kopie) na odpowiednich formularzach. 
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie „Lokalnej Grupy Rybackiej 
Zalew Zegrzyński” mieszczącej się przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 413, 05-119 Legionowo,  
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00. 
 
Limit dostępnych środków finansowych wynosi:   

1) na operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – dostępny limit środków wynosi 4 940 000,00 w tym: 3 540 000,00 dla 
sektora publicznego oraz 1 400 000,00 dla sektora gospodarczego i sektora społecznego; 

2) na operacje polegające na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji 
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy poza tym sektorem - dostępny limit środków wynosi 440 000,00 dla sektora 
gospodarczego i sektora społecznego; 

3) na operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – dostępny limit środków wynosi 
1 900 000,00 dla sektora gospodarczego i sektora społecznego;  

4) na operacje polegające na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych 
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - dostępny limit środków wynosi 
591 158,50 w tym: 141 158,50 dla sektora publicznego oraz 450 000,00 dla sektora 
gospodarczego i sektora społecznego. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków, w tym:  
a) wzory wniosków o dofinansowanie,  
b) kryteria wyboru operacji przez „Lokalną Grupę Rybacką Zalew Zegrzyński” określone w Lokalnej Strategii 
Rozwoju Obszarów Rybackich, 
c) wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny  
i wyboru operacji przez LGR udostępnione są w biurze „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”,  ul. gen. Wł. 
Sikorskiego 11 lok. 413, 05-119 Legionowo oraz opublikowane na stronie internetowej LGR: www.lgrzz.pl. 
 
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać bezpośrednio w biurze „Lokalnej 
Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”, pod numerami telefonów 22 76 40 413/408/407, fax 22 76 40 413,  
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Adres e-mail: biuro@lgrzz.pl. 

Na zaproszenie Bronisa  Rope, mera Igna-
liny – litewskiego miasta i regionu, z którym 
Serock współpracuje już 13 lat – uczestni-
czyliśmy w tradycyjnym „Jesiennym Jarmar-

ku Rękodzieła i Plonów”. Ignalińskie święto 
swym charakterem przypomina nasze Święto 
Darów Ziemi, organizowane co roku w Woli 
Kiełpińskiej. W Ignalinie jest to dzień, w któ-
rym królują przedstawiciele 10 wybranych 
sołectw. Pokazują oni swoje  rzemieślniczo 
- rolnicze plony i specyficzne dla reprezento-
wanego  terenu formy działalności. Na placu 
przed ratuszem, gdzie uroczyście odbywał się 
jarmark, Serock również miał swoje stoisko 
promocyjne.

W związku z trwającą wówczas na Litwie 
kampanią wyborczą, na zaproszenie mera, do 
Ignaliny przybyła Dalia Grybauskaite, Prezy-
dent Litwy. Jej obecność uświetniła  dożynko-
we uroczystości  w naszym partnerskim mie-
ście. Pani Prezydent znalazła również chwilę 

Prezydent Litwy odwiedziła serockie stoisko 
na Jesiennym Jarmarku w litewskiej Ignalinie

na spotkanie przy serockim stoisku, gdzie 
po krótkiej rozmowie z burmistrzem Miasta 
i Gminy Serock, Sylwestrem Sokolnickim, 
przyjęła z jego rąk pamiątkową książkę.

Serockie stoisko cieszyło się dużym za-
interesowaniem zarówno Litwinów - roz-
mawiających z nami po rosyjsku, jak i osób 

mających polskie korzenie, które z radością 
mówiły po polsku. Wielu naszych gości wspo-
minało swój pobyt w Serocku, inni intereso-
wali się tym skąd przybyliśmy i co łączy Se-

rock z Ignaliną. Wszyscy, po zaopatrzeniu się 
w serockie materiały i gadżety promocyjne, 
częstowali się  chętnie polskim jadłem, owo-
cami, wypiekami  i słodyczami.

Gdy jarmarkowe prezentacje dobiegły 
końca, w pochodzie prowadzonym przez 
trębaczy, w towarzystwie Ignalińskich władz 
i wielu gości, wyruszyliśmy na otwarcie Mu-
zeum Regionalnego w Ignalinie. Po uroczy-
stym przecięciu wstęgi i okolicznościowych 
przemówieniach, mieszkańcy Ignaliny wręcza-
li dary dla muzeum. Przynieśli np.: stare narty, 
kubraczek z baraniej skóry, tkane dywaniki, 
kamień młyński. My podarowaliśmy kopię za-
pinki do włosów, pochodzącej z terenu Litwy, 
znalezionej w czasie badań archeologicznych 
na średniowiecznym, serockim grodzisku 

”Barbarka”. Podziwialiśmy aranżację wnętrz 
oraz zgromadzone eksponaty i stare dokumen-
ty, z których spora część jest polskojęzyczna.

Dziękujemy za gościnę.
Referat Komunikacji Społecznej



14 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 15INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK14 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 15INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Jak łatwo zaobserwować liście kaszta-
nowców nie starzeją się jesienią tak pięknie 
jak kiedyś. Już w lipcu skręcają się, schną. 
Wszystko to za sprawą szkodnika tych drzew 
szrotówka kasztanowcowiaczka, który żeruje 
na liściach. Gdy opadną, wnika wraz z nimi 
do gleby, tam zimuje, by wiosną znów szko-
dzić tym pięknym drzewom. 

W tym roku podjęliśmy walkę ze szro-
tówkiem, w którą bardzo aktywnie włączyły 
się dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Ze-
grzu a także społeczność Zegrza. 

Ratujemy kasztanowce! – ciąg dalszy akcji
Pierwszym etapem, o czym już pisaliśmy, 

było zawieszenie budek lęgowych dla sikorek, 
które są naturalnym wrogiem szrotówka.

Kolejnym etapem akcji ratowania drzew 
kasztanowca białego w Zegrzu, było zawie-
szenie na drzewach, na przełomie kwietnia 
i maja 300 pułapek feromonowych, które 
pozyskaliśmy dzięki pomocy Fundacji Nasza 
Ziemia i Tupperware Polska Sp. z o.o.( Firma 
Tupperware Polska Sp. z o.o część dochodu ze 
sprzedawanych Ekobutelek przeznaczyła na 
program „Pomóżmy kasztanowcom”).

Ostatnim etapem, jaki czeka nas w tym 
roku, jest grabienie i utylizacja opadłych liści.

Do kolejnego etapu akcji włączyli się ak-
tywnie uczniowie Zespołu Szkół w Zegrzu 
wspierani przez Referat Ochrony Środowi-
ska. Z uwagi na dużą liczbę drzew, w samym 
Zegrzu aż 120, a tym samym dużą ilość liści, 
pomoc w tym działaniu zadeklarowali także 
żołnierze z CSŁiI oraz mieszkańcy Zegrza. 

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia 
się do akcji, nie tylko w miejscowości Zegrze, 

ale także osoby, które na swoich nieruchomo-
ściach mają Kasztanowce. 

Grabienie należy wykonywać już, zanim 
szkodnik wejdzie w glebę i trzeba je powtarzać 
aż do momentu kiedy opadnie ostatni liść. 

Ważna informacja – nie wolno kompo-
stować zarażonych liści! 

A więc grabie w dłoń!
Małgorzata Konstantynowicz 
- opiekun Koła Ekologicznego

Anna Kamola – Referat Ochrony 
 Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Święto Drzewa
W środę, 10 października, już po raz 10 

obchodzone było Święto Drzewa. Program 
Święto Drzewa bierze udział w Kampanii 
Miliarda Drzew dla Planety zainicjowanej 
przez Program Narodów Zjednoczonych do 
spraw Ochrony Środowiska (UNEP) – ogól-
noświatowej inicjatywy sadzenia drzew. No-
wym wyzwaniem kampanii jest posadzenie 
14 miliardów drzew! Ponad 315 tysięcy drzew 
posadzonych w ramach Święta Drzewa zosta-
ło już wpisanych do bazy jej wyników, a idea 
programu dotarła już do 35 krajów.

Honorowy patronat nad 10-leciem Świę-
ta Drzewa Klubu Gaja przyjęła Małżonka 
Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, 
a 10 października w Warszawie podczas uro-
czystej inauguracji Święta Drzewa, z udziałem 
Ministra Środowiska, zasadzonych zostało 
10 drzew na Polu Mokotowskim obok Ścieżki 
Ryszarda Kapuścińskiego.

Jak ważna jest rola drzew dla nas wszyst-
kich, dla współczesnego świata podkreśla 
Jacek Bożek, szef Klubu Gaja: Co roku z po-
wierzchni Ziemi znika 13 mln ha lasów. 
Wycinane są lasy i zieleń na terenach zur-
banizowanych. Tymczasem rola drzew jest 
niezastąpiona: produkują tlen i pochłaniają 
dwutlenek węgla. Jako największe rośliny 
na Ziemi, robią to najskuteczniej. Klub Gaja 

chroni i sadzi drzewa od początków swojego 
istnienia – od blisko 25 lat. Dzięki programo-
wi Święto Drzewa krajobraz wielu miejscowo-
ści nie tylko pięknieje, ale zyskuje na wartości. 
Zadrzewiane są skwery przy szkołach, przed-
szkolach, place zabaw na osiedlach, miejskie 
parki i ogrody, tereny wokół fabryk, pobocza 
dróg, brzegi rzek, pasy śródpolne.

W tym roku Serock, dzięki zaangażowaniu 
placówek oświatowych z terenu gminy, rów-
nież przyłączył się do akcji. Pierwsze drzewa 
posadzone zostały już w piątek 5 października 
na terenie przyszkolnym w Jadwisinie. Reali-
zatorem nasadzeń była firma Heathland, która
w ramach wydanego przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock zezwolenia na usunięcie drzew, 
kolidujących  z zamierzoną działalnością firmy,
została zobowiązana do wykonania nasadzeń 
zamiennych nowych drzew. I tak posadzonych 
zostało 25 drzew – 20 lip drobnolistnych oraz 
5 świerków srebrnych. 

Dokładnie w dniu Święta Drzewa zostały 
posadzone przez przedszkolaki i uczniów ko-
lejne sadzonki lip drobnolistnych a także nie-
gdyś tak popularnej, dziś trochę zapomnia-
nej, jarzębiny. Sadzonki zostały ufundowane 
dla szkół, przedszkoli oraz dla placówki opie-
kuńczej TPD w Serocku przez Urząd Miasta 
i Gminy w Serocku, w ramach podziękowa-
nia za aktywne włączenie się w akcję Sprzą-
tania Świata, która przypomnijmy została 
przeprowadzona na terenie naszej gminy 
w dniach 16-23 września. 

Mamy nadzieję, że dzień ten na stałe wpi-
sze się do naszego kalendarza

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

W ramach podpisanej umowy o współ-
pracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy 
w Serocku a Fundacją eBiznes Club podję-
liśmy działania mające na celu rozbudzenie 
lokalnej przedsiębiorczości poprzez organi-
zowanie różnego rodzaju szkoleń dla osób 
podejmujących działalność gospodarczą, 
przedsiębiorców i inwestorów.

Szkolenia skierowane są do:
a. przedsiębiorców posiadających główne 

lub dodatkowe miejsce wykonywania działal-
ności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy 
Serock,

b. osób rozpoczynających działalność go-
spodarczą zamierzających prowadzić działal-
ność na terenie Miasta i Gminy Serock,

c. bezrobotnych zameldowanych na tere-
nie Miasta i Gmina Serock,

Poszukujesz pieniędzy na rozwój? 
Nie wiesz gdzie szukać? Pomożemy!

d. rolników, instytutów badawczych, 
uczelni, centrów technologicznych i bizneso-
wych, stowarzyszeń, fundacji i innych pod-
miotów z terenu Miasta i Gminy Serock.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe zwią-
zane z możliwościami uzyskania dofinansowa-
nia ze środków Unii Europejskiej przeprowa-
dzane będą cyklicznie raz w miesiącu.

Szczegółowe informacje dostępne są:
1) www.ebiznesclub.pl
2) e-mail: biuro@ebiznesclub.pl
3) tel. 22 266 0215
4) Biuro projektu: ul. Pułtuska 56, 05-140 

Serock
5) Urząd Miasta i Gminy w Serocku: po-

kój nr 1; tel. 22 782 38 35
***
Mamy przyjemność poinformować, iż 

odbyło się już pierwsze spotkanie z cyklu 
wspomnianych wyżej szkoleń dla przedsię-
biorców z gminy Serock. Spotkanie pt. „Do-
tacje z PROW szansą na rozwój wsi” odbyło 
się w dniu 28.09.2012 r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku i skierowane było do 

przedsiębiorców prowadzących sklepy spo-
żywczo-monopolowe, którzy chcieliby pozy-
skać środki by móc rozwijać/zmodernizować 
prowadzoną działalność.

Spotkanie obejmowało następujące za-
gadnienia:

• przedsiębiorcy poznali opis zasad apli-
kowania o środki w ramach: a) Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, b) Lokalnej 
Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego, c) Lokalnej Grupy Rybackiej 
Zalew Zegrzyński,

• omówiona została specyfika realizacji
projektów finansowanych ze środków UE,

• omówione zostały prawa i obowiązki 
beneficjenta realizującego projekty unijne,

• omówione zostały przykładowe projek-
ty realizowane w gminie Serock.

Dzięki szkoleniu przedsiębiorcy mieli 
możliwość dowiedzenia się z jakich progra-
mów można skorzystać przy ubieganiu się 
o środki unijne. 

Referat Spraw Obywatelskich
oraz Fundacja eBiznes Club

Z APROSZENIE
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z bezpłatnych spotkań i szkoleń informacyjnych organizowanych w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, 05-140 Serock. Spotkania mają na celu rozbudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez 
organizowanie różnego rodzaju szkoleń dla osób podejmujących/rozwijających działalność gospodarczą, przedsiębiorców 
i inwestorów.

Szkolenia obejmować będą następujące zagadnienia:
• Opis zasad aplikowania o środki w ramach:

a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, b) Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego,
c) Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, d) Powiatowego Urzędu Pracy.

• Specyfika realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
• Prawa i obowiązki beneficjenta realizującego projekty unijne.
• Omówienie przykładowych projektów realizowanych w Gminie Serock.
Spotkania informacyjno-szkoleniowe związane z możliwościami uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

przeprowadzane będą cyklicznie raz w miesiącu.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

              Prezes Fundacji eBiznes Club                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Serock
                   Krzysztof E. Bońkowski                                                                                               Sylwester Sokolnicki 

Szczegółowe informacje dostępne są:
www.ebiznesclub.pl; e-mail: biuro@ebiznesclub.pl, tel. 22 266 02 15, Biuro projektu: ul. Pułtuska 56, 05-140 Serock; Urząd 
Miasta i Gminy w Serocku: pokój nr 1; tel. 22 782 38 35
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89, 4 FMSEROCK na antenie! 89, 4 FMKażda 
środa godz. 11

Spartakiada Młodzieży

W piątek 28.09.2012 r. o godzinie 12:00 
nastąpiło uroczyste otwarcie Stadionu 
Miejskiego w Serocku po modernizacji. 
Modernizacja wzbogaciła Stadion o nowe 
obiekty, które będą służyć szkołom, sek-
cjom sportowym OSiR oraz mieszkańcom 
gminy Serock. Obok istniejącego pełnowy-
miarowego boiska piłkarskiego rozgrywki 
toczyły się na nowych obiektach: turniej 
piłki siatkowej na boisku wielofunkcyjnym 
poliuretanowym, na bieżni sportowej bieg 
na 60 metrów, skok w dal na nowej skoczni 
oraz turniej piłki nożnej Szkół Podstawo-
wych na boisku ze sztuczną murawą. Nato-
miast na wspomnianym naturalnym boisku 
rozegrano turniej piłki nożnej Gimnazjów. 
Rozpoczęcie zawodów zostało poprzedzone 
występami tanecznymi młodzieży z terenu 
naszej gminy, zaś oficjalnego otwarcia do-
konał Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
– Sylwester Sokolnicki. Zawody toczone 
były jednocześnie na wszystkich obiektach, 
co usprawniło przebieg Spartakiady oraz 
stworzyło na Stadionie Miejskim atmosfe-
rę prawdziwego sportowego święta. Licznie 
zgromadzeni kibice głośno dopingowali 
swoich faworytów, a sędziowie czuwali nad 
przestrzeganiem zasad zdrowej rywalizacji. 
Spartakiadę zakończyła uroczysta ceremo-
nia wręczenia nagród najlepszym uczest-
nikom. Wyniki poszczególnych dyscyplin 
oraz kategorii zamieszczamy poniżej.

Piłka siatkowa dziewcząt – Gimnazjum
I miejsce – Serock, II miejsce – Wola 

Kiełpińska, III miejsce – Zegrze
Piłka nożna chłopców – Szkoła Podsta-

wowa
I miejsce – Serock, II miejsce – Jadwisin, 

III miejsce – Zegrze, IV miejsce – Wola Kieł-
pińska

Piłka nożna chłopców – Gimnazjum
I miejsce – Serock, II miejsce – Wola 

Kiełpińska, III miejsce – Zegrze
Bieg na 60 m. – dziewczęta Szkoła Pod-

stawowa
I miejsce – Kinga Antczak (Wola Kiełpiń-

ska), II miejsce – Katarzyna Derlacz (Wola Kieł-
pińska), III miejsce – Julia Ciemińska (Zegrze)

Bieg na 60 m. – chłopcy Szkoła Podsta-
wowa

I miejsce – Wiktor Kunkowski (Serock), 
II miejsce – Mateusz Przybysz (Serock), III 
miejsce – Mikołaj Michalak (Jadwisin)

Bieg na 60 m. – dziewczęta Gimnazjum
I miejsce – Katarzyna Ciszkowska (Ze-

grze), II miejsce – Julia Rabiej (Zegrze), III 
miejsce – Weronika Słońska (Serock)

Bieg na 60 m. – chłopcy Gimnazjum
I miejsce – Tomasz Zając (Wola Kiełpiń-

ska), II miejsce – Jakub Sawicki (Zegrze), III 
miejsce – Tomasz Lipski (Serock)

Skok w dal – dziewczęta Szkoła Podsta-
wowa

I miejsce – Daria Oleszko (Wola Kiełpiń-
ska), II miejsce – Julia Ciemińska (Zegrze), 
III miejsce – Aleksandra Suwińska (Wola 
Kiełpińska)

Skok w dal – chłopcy Szkoła Podstawowa
I miejsce – Wiktor Kunkowski (Serock), 

II miejsce – Jakub Gawlik (Zegrze), III miej-
sce – Maciej Pawlak (Wola Kiełpińska)

Skok w dal – dziewczęta Gimnazjum
I miejsce – Monika Wiśniewska (Serock), 

II miejsce – Katarzyna Szymańska (Zegrze), III 
miejsce – Aleksandra Marchlewska (Wola Kieł.)

Skok w dal – chłopcy Gimnazjum
I miejsce – Dominik Dąbek (Wola Kieł-

pińska), II miejsce – Tomasz Lipski (Serock), 
III miejsce – Adam Małkiewicz (Zegrze)

OSiR

Podsumowanie lata z Żeglugą Mazowiecką 
na statku Albatros

Zgodnie z umową zawartą między Żeglu-
gą Mazowiecką a Urzędem Miasta i Gminy 
w Serocku z dnia 12.04.2012 zrealizowane 
zostały 84 rejsy statkiem Albatros, promują-
ce miasto i gminę Serock, w których wzięło 
udział 1100 osób. Uczestnikami rejsów były 
przede wszystkim osoby zamieszkujące mia-
sto i gminę Serock oraz powiat legionowski, 
a także działkowicze i turyści. Przed urucho-
mieniem stałych rejsów statek Albatros został 
obrendowany elementami promocyjnymi 

dostarczonymi przez Urząd Miasta i Gminy 
w Serocku

Ponadto w sezonie żeglugowym 2012 
odbyło się 17 rejsów dla dzieci kolonijnych – 
Caritas z Popowa, Serocka oraz  „Lato w mie-
ście” z Warszawy. Statek wykonał również 
3 rejsy promujące Jezioro Zegrzyńskie z udzia-
łem dziennikarzy krajowych i zagranicznych.

Decyzją Zarządu spółki – Żegluga Mazo-
wiecka przekazała do dyspozycji Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku 50 biletów na rejsy spacero-

we statkiem Albatros jako nagrody dla słucha-
czy radia Hobby (podczas audycji promujących 
miasto i gminę Serock) oraz 10 biletów  na 
nagrody w konkursach organizowanych przez 
Urząd Miasta i Gminy Serock w „strefie kibica”.

Ponadto w sezonie letnim 2012 odbyły 
się rejsy czarterowe, promujące miasto i gmi-
nę na trasie Serock – Pułtusk - Serock oraz 
Serock – Dębe – Zegrze – Nieporęt – Rynia 
– Serock.

Referat Komunikacji Społecznej

To właśnie oni, cztery tygodnie wcześniej, 
w zegrzyńskiej „kolebce łączności” rozpo-
częli swą przygodę z mundurem. Za nimi 
intensywne szkolenie, podczas którego po-
znali podstawy służby wojskowej. W intencji 
żołnierzy składających przysięgę i ich rodzin  
mszę świętą sprawował proboszcz parafii
ksiądz podpułkownik Waldemar Rawiński.

W uroczystości uczestniczyło wielu zna-
komitych gości: Szef Zarządu Planowania 
Systemów Dowodzenia i Łączności Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego generał 
brygady doktor Józef Nasiadka, przedsta-
wiciel Szefa Zarządu Organizacji i Uzupeł-
nień Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
pułkownik Lech Matuszczyk, Szef Zarządu 
Dowodzenia i Łączności Dowództwa Wojsk 
Lądowych pułkownik Karol Gulbas,  Komen-
dant 2 Ośrodka Rozpoznania Elektroniczne-
go pułkownik Witold Łukaszewski, Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, 
Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przy-
chodni Lekarskiej w Legionowie pułkownik 
rezerwy Krzysztof Kukla, Dyrektor Wojsko-
wego Instytutu Łączności doktor inżynier 
Krzysztof Łysek, dowódcy jednostek wojsko-
wych Garnizonu Zegrze oraz przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych z Centrum szkół. Na przy-
sięgę przybyli również żołnierze i pracownicy 
Centrum, rodziny, bliscy oraz znajomi skła-
dających przysięgę elewów.

Uroczystość prowadził major Cezary Se-
meniuk, który punktualnie o godz. 10.00 zło-
żył meldunek o gotowości pododdziałów Ko-
mendantowi Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki pułkownikowi Ireneuszowi Fu-
rze. Kompania honorowa została wystawiona 

przez Batalion Zabezpieczenia, a dowodził 
nią  kapitan Robert Leśniewski.

„Przysięga wojskowa jest jednym z naj-
ważniejszych i najbardziej podniosłych wy-
darzeń w waszym życiu. Jednak przysięga 
wojskowa to nie tylko uroczystość, i nie tyl-
ko słowa Roty. To przede wszystkim wyraz 
waszego patriotyzmu oraz najwyższego zo-
bowiązania wobec ojczyzny i narodu. Tym 
aktem zostaniecie zobowiązani do gotowości 
poniesienia najwyższych poświęceń wobec 
Polski. Przed Wami duży krok na drodze do 
służby w Narodowych Siłach Rezerwowych” 
– powiedział pułkownik Fura do zebranych 
elewów służby przygotowawczej. Życzył im 
także żołnierskiego szczęścia, powodze-
nia oraz wytrwałości w realizacji własnych 

celów, a ich bliskim złożył szczególne wy-
razy uznania i podziękowania. Następnie 
słowa przysięgi wojskowej wypowiedziało 
220 elewów (w tym 70 kobiet). Zaszczytu 
złożenia przysięgi na sztandar dostąpili na-
stępujący szeregowi elewi: Łukasz Surek, 
Mateusz Kwietniewski, Maciej Michalczuk 
oraz Adrian Manowiecki. Ze strony przysię-
gających elewów zabrał głos szeregowy elew 
Bartłomiej Krywko, który podziękował za 
szkolenie i przygotowanie ich do przysięgi. 
Po słowach przysięgi ksiądz podpułkownik 
Rawiński udzielił błogosławieństwa elewom. 
Zabrał głos także generał brygady Nasiadka, 
który w swoim przemówieniu powiedział że: 
„Współczesna armia potrzebuje młodych lu-
dzi z charakterem i inicjatywą. Takich którzy 
nie boją się samodzielnego podejmowania 
decyzji, ludzi z entuzjazmem i wolą samo-
doskonalenia. Patrząc na was nie mam wąt-
pliwości, że takimi jesteście i rozumiecie, że 
co w życiu jest istotne nie przychodzi łatwo.” 
Pogratulował bliskim i życzył w powodzenia 
elewom w dalszej służbie.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników 
w szkoleniu oraz wzorowe wykonywanie obo-
wiązków służbowych Komendant Centrum 
wyróżnił listem gratulacyjnym szeregowych 
elewów: Grzegorza Koniakowskiego, Roberta 
Radomskiego, Przemysława Czajkowskiego, 
Ewę Ptak – Najduch, Piotra Soleckiego oraz 
Mateusza Jońca. Po defiladzie widzowie mo-
gli obejrzeć nowoczesny sprzęt łączności oraz 
odwiedzić punkt informacyjny dotyczący 
służby w NSR, który cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem.

 Tekst i zdjęcia: kapitan Krzysztof Baran

Przysięgam
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Napoleon i sport
Modernizacja Stadionu Miejskiego w Se-

rocku nie była prostym przedsięwzięciem, ze 
względu na obwarowania konserwatora zabyt-
ków, które obejmowały teren istniejącego już  
stadionu i musiały zostać uwzględnione przy re-
alizacji modernizacji tegoż.  Serock jest miastem 
z mocno rozbudowaną tradycją historyczną. 
Jego początki sięgają średniowiecza, a położe-
nie geograficzne, przy ważnym szlaku handlo-
wym powodowało, że przez wiele stuleci Serock  
znajdował się na mapie historycznych i społecz-
nych  przemian i wydarzeń rozgrywających się 
w Europie. W przypadku lokalizacji Stadionu 
Miejskiego to pokrywała się ona z położeniem 
dawnej twierdzy Napoleońskiej w Serocku, a do-
kładnie z jej północno--zachodnim rawelinem. 
W chwili przystępowania do prac związanych 
z modernizacją stadionu, zabytkowe wały były 
w swej konstrukcji i strukturze już naruszone, 
bowiem wewnątrz rawelinu usytuowane zostało 
boisko sportowe wraz z trybunami dla kibiców, 
wbudowanymi w czoło wału. Ideą planowanej 
modernizacji było pogodzenie niezbędnych 
działań inwestycyjnych z ochroną i jednocześnie 
częściową rekonstrukcją istniejących  układów 
ziemnych. Pojawiła się bowiem koncepcja prac 
odtworzeniowych fortyfikacji. Biorąc pod uwa-
gę fakt, iż istniejące pozostałości twierdzy w Se-
rocku stanowią unikalny w skali Polski przykład 
fortyfikacji Napoleońskiej, zachowanej w formie
nieprzebudowanej oraz to, iż cały ten teren jest 
objęty ochrona konserwatorską – wszelkie dzia-
łania inwestycyjne musiały być prowadzone ze 
szczególna ostrożnością. W projekcie moder-
nizacji uwzględniono wiele rozwiązań, które 
korespondują z ochroną istniejącej substancji 

historycznej. Rozbudowa trybun wzdłuż boiska 
piłkarskiego mogła być zrealizowana pod wa-
runkiem, że będą one wpisane w bryłę wału, nie 
będą nad nim dominować ani formą ani kolo-
rystyką, a ich realizacji będą towarzyszyć zabiegi 
uczytelniające historyczną formę pozostałej czę-
ści wału. Przebieg alejek  podkreśla historyczny 
kształt fortyfikacji, a niski nasyp sygnalizuje
kontynuacje wału bastionu. Zakres ingerencji 
w strukturę wału ograniczony był do niezbędne-
go, przy założeniu minimalizowania rozmiarów 
wykopów. Prace ziemne objęto stałym nadzorem 
archeologicznym. To wszystko nie było łatwe, ale 
nie mogło się nie udać.

Kiedy rozpoczynały się prace na terenie 
działki przy ul. Pułtuskiej znajdował się bu-
dynek klubowy, boisko piłkarskie (niewymia-
rowe, bo  85,0m x 40,0 m) wraz z trybunami 
na ok. 250 osób, boisko treningowe, parkingi 
oraz budynek gospodarczy. Plan modernizacji 
zakładał budowę nowych zadaszonych trybun 
(z liczba miejsc siedzących 470) w miejscu 
tych istniejących już, rozbudowę budynku 
klubowego o pomieszczenia toalet dla widzów 
i szatnie dla osób korzystających z boiska teni-
sowego, modernizację parkingów oraz dopo-
sażenie terenu stadionu sportowego w nastę-
pujące elementy:

- boisko wielofunkcyjne do tenisa i siat-
kówki z nawierzchnią syntetyczną; - bieżnię 
prostą o dł. 60 m, - skocznię w dal; - ścieżkę 
żwirową na koronie wału.

Główne boisko, o wym. 90,24 x 57,50 mia-
ło zyskać trawiastą nawierzchnię wraz z auto-
matycznym systemem nawadniania. Stadion 
oświetlony jest dwunastoma projektorami, 

zainstalowanymi na czterech masztach o wys. 
18 metrów. Odkąd funkcjonują – wieczorne me-
cze cieszą się dużym zainteresowaniem. Odręb-
nie oświetlona jest płyta boiska bocznego, kort 
tenisowy, bieżnia i trybuny. Celowo zostały także 
podświetlone wały, co podkreśla ich istnienie 
i czyni zeń integralny element całego obiektu. Na 
osi trybun zlokalizowano budkę komentatora, 
w której znajduje się konsola przystosowana do 
podłączania sprzętu spikerskiego.

Początek realizacji inwestycji to 2008 r., kie-
dy ruszyły prace związane z niezbędną doku-
mentacją. Wykonanie  robót powierzono firmie
„Projekt-Bud”. W czerwcu 2011 r. zamknięto 
inwestycjję a we wrześniu obiekt przekazano do 
eksploatacji. Całkowita wartość zadania inwe-
stycyjnego wynosiła 3.272.113,01 zł, z czego na 
kwotę 700.000,00 gmina uzyskała dofinansowa-
nie  Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Od wrześnie ubiegłego roku  na terenie sta-
dionu zostały zrealizowane jeszcze dwa przedsię-
wzięcia, które dopełniają teraz funkcjonalności 
stadionu jako kompleksu sportowo-rekreacyjne-
go. Zostało wybudowane boisko treningowe do 
piłki nożnej o wym. 44 x 35 m., na budowę któ-
rego gmina otrzymała dofinansowanie w wys.
100.000,00 zł ze środków  Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej Ministra Sportu  Turystyki. 
Zamontowana została także zewnętrzna siłow-
nia. Koszt – 40 tys. zł. Otwarty oficjalnie po
modernizacji stadion miejski w Serocku jest 
dobrym i bezpiecznym miejscem, profesjonalnie 
wyposażonym i przygotowanym do uprawiania 
sportu. Ważną rolę pełni też na mapie istotnych 
wydarzeń w życiu miasta.
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Taka trasa – z serockiego rynku, przez 
Nieporęt, most Grota-Roweckiego, Wybrzeże 
Gdyńskie, Aleję Solidarności, Marszałkowską, 
do Pałacu Kultury i Nauki i już google wskazu-
je odległość 40,9 km. Potrzeba wyobraźni, aby 
pokonać tę trasę choćby marszem? A biegiem? 
I co ważne, 40,9 km  to i tak jeszcze za mało.

42 km i 195 m - tyle dokładnie wynosi dy-
stans biegu maratońskiego. W przeciwieństwie 
do igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, 
w maratonach ulicznych udział może wziąć 
każdy. W największych imprezach (Londyn, 
Nowy York, Berlin) uczestniczy ponad 40 tysię-
cy biegaczy zawodowców i amatorów. W Polsce, 
ustanowiony został właśnie nowy rekord liczby 
uczestników maratonu. 30 września na starcie 
34. Maratonu Warszawskiego stanęło bowiem 
6913 osób z Polski oraz z 61 krajów z całego 

świata. Maraton ukończyło 6769 uczestników. 
Dla porównania w zeszłym roku wystartowało 
4157 biegaczy, spośród których bieg ukończy-
ło 4061 osób. Po wielomiesięcznych przygo-
towaniach na starcie tegorocznego Maratonu 
Warszawskiego stanęło pięciu reprezentantów 
grupy „Serock Biega z hotelem Narvil Con-
ference&Spa”: Tomasz Rachwalik ze Stasiego 
Lasu, Marian Ścibor z Zegrza, Piotr Drzewiec-
kiz Zegrza, Stanisław Jończyk z Legionowa 
oraz Tomasz Kmiołek z Wierzbicy. Wszyscy 
oni zmagali się na trasie nie tyle z innymi ry-
walami, co z własnymi słabościami, chwilami 
zwątpienia, bólem i chwytającymi skurczami. 
Z jednym jasno postawionym celem - dotrzeć 
do mety. Systematyczny trening, odpowiednie 
odżywianie i nawadnianie na trasie, a przede 
wszystkim siła charakteru sprawiły, że wszyscy 

oni przeżyli ten najpiękniejszy moment - mo-
ment, kiedy po kilkugodzinnym wysiłku prze-
kracza się linię mety i można podnieść do góry 
ręce w geście zwycięstwa. Łzy same napływają 
do oczu. Nie ma rzeczy niemożliwych! Organi-
zacja Maratonu Warszawskiego jak zwykle per-
fekcyjna, ale też tym razem wyjątkowa. Metę 
maratonu zlokalizowano bowiem na płycie 
Stadionu Narodowego. Kibice mieli możliwość 
bezpłatnego wstępu na stadion, a w oczekiwa-
niu na maratończyków mogli oglądać transmi-
sję na żywo z trasy oraz uczestniczyć w wielu 
konkursach. Biegacze natomiast mieli nieco-
dzienną okazję finiszu na Narodowym, przy
licznie zgromadzonej i oklaskującej wszystkich 
publiczności. Niezapomniane przeżycia! Nie-
powtarzalne emocje!

Relacja Rafał Gliwa - Serock Biega

Serock Biega w Maratonie Warszawskim
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