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Z nadzieją wypatrujemy słońca. Stęsknieni ciepła i pogody, 
która pozwoli nam w pięknej atmosferze realizować przedsię-
wzięcia, póki co snujemy plany na najbliższe tygodnie. Zmie-
niające się obostrzenia, związane z pandemią, powodują, że 
bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Już teraz wiemy, że 
planowany na maj festyn z okazji Wojciechowego Świętowania 
niestety nie będzie mógł się odbyć, tegorocznym obchodom to-
warzyszyć będą jednak imprezy sportowe. Już teraz zachęcamy 
do uczestnictwa w nich i śledzenia relacji on-line. 

Maj obfituje w święta i uroczystości. Niezmiennie zachęca-
my do wywieszenia flagi RP na Państwa posesjach w „majów-
kę”, kiedy obchodzimy Międzynarodowe Święto Pracy, Dzień 
Flagi RP i Święto Konstytucji 3 Maja, szczególnie, że w tym 
roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
4 maja świętują Strażacy, a w tym roku swój jubileusz 140-le-
cia obchodzi Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku. 5 maja mija 
200. rocznica śmierci cesarza Napoleona Bonapartego, 26 maja 
– 190. Rocznica Bitwy pod Ostrołęką a 27 maja obchodzimy co-
roczny Dzień Samorządu Terytorialnego. 

Zachęcamy do przeczytania artykułów poświęconych powyż-
szym, a także do zapoznania się z pozostałymi informacjami, 
relacjami i zaproszeniami, które zawarliśmy na kartach niniej-
szego numeru Informatora Gminy Serock.

Redakcja

Informacje dla mieszkańców

RAdA SeNIORów przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów
seniorów i osób starszych pod e-mail: serock.radaseniorow@mail.com

STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU
siedziba: Urzad Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pok. 22
kontakt: tel. stacjonarny 22 782 72 92, tel. kom. 603 873 290

e-mail: straz.miejska@serock.pl

Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest: 
w poniedziałki w godzinach 8-18, od wtorku do czwartku w godzinach 8-16, 
w piątki w godzinach 8-14.

ZApRASZAMy nA pRZEdSIęWZIęCIA MAJOWE...
W NUMERZE

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje w poniedziałki:  
w godz. 12.00 – 14.00 - osobiście (co 15 minut) w sali nr 15 na parterze urzędu 
(przyjmowanie interesantów odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi 
obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19) w godz. 14.00 – 15.00 
- telefonicznie (22 782 88 05) lub za pomocą videokonferencji. 
Link do meetingu https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie 
aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy 
rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację. 
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: umg@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski przyjmuje telefonicznie pod nr. 22 782 88 05 
w godzinach 12.00 - 15.00.

przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński natomiast pełni 
dyżur telefoniczny w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440. 
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl 
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1 maja – 29 maja, Harcerstwo dawnych lat – serocka gra terenowa z kodami QR, 
uczestnictwo dla osób powyżej 10 lat, regulamin na www.kultura.serock.pl
8-15 maja, XVIII Tydzień Bibliotek 
- sylwetki serockich bibliotekarzy; - warsztaty recyklingowe „Roboty Pana Lema”; - zagadki 
literackie; - improwizacje bibliotekarza; - konkurs plastyczny „Poczytaj mi, mamo”
9 maja, godz. 15.00, sala widowiskowa CKIC 
Czarując dźwiękiem, Magdalena Maniewska – obój, Zbigniew Gach – fortepian
15 maja, Przedsięwzięcia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, 
związane z akcją Noc Muzeów – w zależności od obowiązujących obostrzeń 
16 maja, godz. 15.00, Twierdza napoleońska w Serocku, 
emisja na fanpejdżu i kanale yt Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
22 maja, godz. 17.00, sala widowiskowa CKiC 
Dla Ciebie, Mamo – koncert podopiecznych Centrum Kultury i Kultury w Serocku
23 maja, godz. 18.00, sala widowiskowa CKiC 
#MatkaJa, autorski projekt w wykonaniu aktorów TEATRU ONI i TEATRU PO 40

29 maja, godz. 19.00, sala widowiskowa CKiC 
UmajONE piosenki, Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej
Wystawy outdoorowe:
Rewolucja 3 Maja. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wystawa przy Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku
Cesarz i twierdza w Serocku. 200. rocznica śmierci Napoleona Bonapartego – wystawa przy 
serockim ratuszu 

9 maja 2021 r.
IX Bieg Wojciechowy
- Bieg główny na trasie 10 km z atestem PZLA
- Marsz Nordic Walking na trasie 5 km
-  Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci 

i młodzieży, 
wiele kategorii wiekowych na różnych 
dystansach

Prosimy o zachowanie ostrożności 
na trasie biegów szczególnie 
przy wyjeździe pojazdów z posesji.

Więcej informacji na stronie 
www.sis.serock.pl

15 maja 2021 r. sobota 
Turniej Tenisa Stołowego - II Memoriał 
Stanisława Ściechury
Regulamin www.sis.serock.pl

16 maja 2021 r. niedziela
Turniej 6. piłkarskich Serock 
Turniej siatkówki OPEN
Regulamin www.sis.serock.pl

22 maja 2021 r. sobota 
ŻTC Bike Race
https://www.ztc.pl/ 

30.05.2021.niedziela
Serock Triathlon 2021
https://serocktriathlon.pl/

Harmonogramy meczów drużyn Sokół Serock 
znajdują się na stronie 
http://kssokol.serock.pl/
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Rada Miejska w Serocku podczas XXXV sesji 
w dniu 21 kwietnia 2021 r. podjęła następujące uchwały

punkt Szczepień Masowych powstanie w gminie Serock

e-budownictwo

Jak wziąć udział w narodowym Spisie powszechnym 2021?

Zrób to jak najszybciej! 
Z obowiązku spisowego Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać 
już od 1 kwietnia. Wtedy zaczęła dzia-
łać aplikacja spisowa NSP 2021 – pod-
stawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. 
Nie warto z tym zwlekać!

Do aplikacji zalogujemy się korzy-
stając z Krajowego Węzła Identyfikacji 
Elektronicznej lub podając numer PE-
SEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. 
Dla cudzoziemców bez numeru PESEL 
przewidziano odrębny tryb logowania z 
wykorzystaniem poczty e-mail. 

Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę 
internetową narodowego Spisu powszechnego 2021 (nSp 
2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji 
spisowej.

nie masz komputera?
pomogą urzędnicy
Osoby, które nie mają komputera 

lub telefonu z Internetem, mogą popro-
sić o pomoc najbliższych lub udać się do 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku i zgło-
sić chęć udziału w NSP 2021.  Na spisu-
jącą się osobę będzie czekać specjalnie 
przygotowany komputer z dostępem do 
sieci internetowej. W razie pytań lub 
problemów wsparciem będzie służyć 
wyznaczony do tego pracownik Urzędu. 

Ze względu na sytuację epidemicz-
ną warto wcześniej sprawdzić telefo-
nicznie dostępność punktu spisowego 

i umówić się w Urzędzie na konkretną 
godzinę.

Można również spisać się przez te-
lefon dzwoniąc na infolinię spisową pod 
nr 22 279 99 99. 

Z przykrością informujemy, że zaplanowany na 23 maja festyn 
z okazji Święta patrona Serocka został odwołany. Wszystkie dalsze plany 

odnośnie tegorocznego kalendarza imprez będą zależne od sytuacji związanej z transmisją ko-

ronawirusa i obowiązującymi w przyszłych miesiącach obostrzeniami.

1. Uchwała 396/XXXV/2021 zmie-
niająca uchwałę w sprawie określenia 
zasad udzielenia dotacji celowych ze 
środków budżetu Miasta i Gminy Serock 
na przedsięwzięcia służące ochronie po-
wietrza i gospodarce wodnej na terenie 
Miasta i Gminy Serock.

2. Uchwała 397/XXXV/2021 zmie-
niająca uchwałę w sprawie ustanowie-
nia „Serockiego bonu żłobkowego”.

3. Uchwała 398/XXXV/2021 zmie-
niająca uchwałę w sprawie partnerskiej 
współpracy przy realizacji projektu 
„Regionalne partnerstwo samorządów 
Mazowsza dla aktywizacji społeczeń-
stwa informacyjnego w zakresie e-ad-
ministracji i geoinformacji”.

4. Uchwała 399/XXXV/2021 w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2021 – 
2036.

5. Uchwała 400/XXXV/2021 w spra-
wie wprowadzenia zmian w budżecie 
Miasta i Gminy Serock w 2021 roku.

6. Uchwała 401/XXXV/2021 zmie-
niająca Uchwałę Nr 104/XI/2019 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 
2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock – sekcja C, uchwalonego 
Uchwałą Nr 433/XLVIII/2014 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 31 marca 2014 r.

7. Uchwała 402/XXXV/2021 w spra-
wie przystąpienia Miasta i Gminy Serock 
do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć 
„Energie Cités”.

8. Uchwała 403/XXXV/2021 w spra-
wie nadania drodze położonej w miej-
scowości Serock nazwy ul. Imbirowa.

9. Uchwała 404/XXXV/2021 w spra-
wie nabycia działki nr 154/92 z obrębu 

Wierzbica, gm. Serock stanowiącej dro-
gę wewnętrzną, ul. Kwiatową.

10. Uchwała 405/XXXV/2021 
w sprawie nabycia działki nr 233/3 z 
obrębu Łacha, gm. Serock stanowiącej 
część drogi wewnętrznej, ul. Lipowej.

11. Uchwała 406/XXXV/2021 
w sprawie określenia wykazu kąpielisk 
na terenie Miasta i Gminy Serock oraz 
sezonu kąpielowego w 2021r.

12. Uchwała 407/XXXV/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Dyrektora Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

13. Uchwała 408/XXXV/2021 w spra-
wie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Teksty uchwał dostępne są w Biu-
letynie Informacji Publicznej – www.
bip.serock.pl oraz na stronie – serock.
esesja.pl.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku bie-
rze udział w nowym projekcie cyfryza-
cji procesu inwestycyjno-budowlanego 
realizowanym przez Główny Urząd Nad-
zoru Budowlanego. W ramach projektu 
uruchomiona zostanie oficjalna rzą-
dowa aplikacja do składania wniosków 
niezbędnych w procesie budowlanym.

Obecnie, w pierwszej fazie po uru-
chomieniu, generator na stronie e-bu-

downictwo.gunb.gov.pl służy inwesto-
rom tylko do wypełnienia i pobrania 
wybranego formularza. Tak przygotowa-
ny wniosek na razie może być dostar-
czony do organu administracji jedynie 
w dotychczasowy sposób. Ale już jesie-
nią będzie można podpisać go podpisem 
zaufanym lub elektronicznym i przesłać 
do organu administracji architektonicz-
no-budowlanej lub nadzoru budowlane-

go za pośrednictwem serwisu e-budow-
nictwo.

Elektroniczny obieg dokumentów 
jest bezpieczny, ekologiczny, ułatwi 
pracę nie tylko inwestorom, architek-
tom, inżynierom, ale także urzędnikom.

Link do serwisu e-budownictwo do-
stępny jest na stronie internetowej 
UMiG w zakładce “Dla Mieszkańca” oraz 
‘’Dla inwestora”.

W odpowiedzi na rządową propozycję organizowania 
przez samorządy Punktów Szczepień Masowych serocki Samo-
rząd zgłosił Wojewodzie Mazowieckiemu gotowość utworzenia 
(PSM) na terenie Miasta i Gminy Serock.

Będzie to dodatkowy punkt szczepień na terenie gmi-
ny Serock - obok Populacyjnych Punktów Szczepień prowa-
dzonych dotychczas przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
przy ul. A.A. Kędzierskich 2 w Serocku oraz Centrum Medycz-
ne Goldenmed przy ul. Pułtuskiej 53D w Serocku.

Rozważana lokalizacja samorządowego PSM, to lokal wy-
remontowany przez serocki SIS na potrzeby funkcjonowania 
Ośrodka Zdrowia w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego 1.

Miasto i Gmina Serock we współpracy z SPZOZ w Serocku 
oraz CSŁiI w Zegrzu, które zapewni pomoc ratowników me-
dycznych, podjęła działania przygotowawcze w celu organi-
zacji punktu szczepień masowych. Z założenia PSM będzie 
działał 8 godzin dziennie, by w znaczącej mierze usprawnić 
szczepienia ludności przeciw Covid 19.

W celu usprawnienia procesu szczepień na terenie naszej 
gminy planowane jest również rozszerzenie zakresu szczepień 
w SPZOZ w Serocku dzięki wprowadzeniu dodatkowego dnia 
szczepień w soboty.

O terminie uruchomienia PSM oraz szczepieniach reali-
zowanych dodatkowo w soboty w serockim SPZOZ będziemy 
Państwa informować w oddzielnych komunikatach.  

Jeśli z ważnych powodów nie spisa-
liśmy się przez Internet – w domu lub 
w Urzędzie Gminy/Miasta – musimy spo-
dziewać się telefonu od rachmistrza lub 
jego wizyty.

WAŻNE
- gdy skontaktuje się z nami rach-
mistrz, nie możemy już odmówić 
udziału i musimy się spisać. Z tego 
względu – podkreślmy to raz jeszcze 
– warto spisać się samemu przez In-
ternet w dogodnym dla nas terminie.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/
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nowa organizacja ruchu na ulicy Groszkowskiego w Zegrzu

Trwają prace związane z naprawą istniejących urządzeń 
małej architektury oraz nawierzchni na ścieżce turystycznej 
Wierzbica – Serock – Jadwisin

Kolej Zegrze - przasnysz

W ramach prac naprawczych prowadzonych przez Firmę ERBUDOWA oczyszczone i pomalowane zostaną drewniane elemen-
ty wyposażenia ścieżki dydaktycznej, czyli tablice edukacyjne, drewniane ławki, stoły i wiaty w miejscach wypoczynkowych. 
W miejscach gdzie elementy są spróchniałe bądź połamane Firma ma za zadanie wymienić zniszczone elementy wyposaże-
nia ścieżki turystycznej. Dodatkowo w ramach prowadzonych prac, poprawiona zostanie, poprzez uzupełnienie ubytków na-
wierzchnia ścieżki. Zakończenie prac naprawczych zaplanowane zostało na 30 kwietnia 2021 roku, tak aby od "majówki" można 
było korzystać ze świeżo wyremontowanej ścieżki. 

Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Na ul. Groszkowskiego w Zegrzu 
zostanie wprowadzona nowa organi-
zacja ruchu mająca na celu poprawę 
bezpieczeństwa na przejściu dla pie-
szych zlokalizowanym w rejonie skrzy-
żowania z ul. Oficerską. W ramach 
nowej organizacji zostanie także wy-
znaczone i oznakowane nowe przej-
ście dla pieszych w rejonie nowego 
placu zabaw.

Powyższe przejścia dla pieszych 
oznakowane będą w kontrastowych 
kolorach czerwonym i białym. Przed 
przejściami zastosowane zostaną 
umieszczone prostopadle do osi jezdni 
znaki poziome grubowarstwowe tzw. 
progi hukowe oraz znaki poziome na 
jezdni (A-17).

Ponadto wprowadzone zostanie 
oznakowania pionowe (A-17, A-27) oraz 

znaki ograniczające prędkość przed 
przejściami dla pieszych do 40 km/h.

Prace związane z wykonaniem ozna-
kowania uzależnione są od pogody, 
ponieważ jezdnia przed wykonaniem 
oznakowania musi być całkiem sucha. 
Przewidywany termin wprowadzenia no-
wej organizacji ruchu – kwiecień/maj br.

Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

21 kwietnia Artur Borkowski, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock i Adam 
Struzik, Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego podpisali umowę, w ramach 
której Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego zobowiązuje się udzielić 
wsparcia finansowego na wykonanie 
Wstępnego Studium Planistyczno-Pro-
gnostycznego dla linii kolejowej Zegrze 
– Przasnysz. Dotacja Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego stanowi 60% 
kosztów całości przedsięwzięcia.

Przypomnijmy: umowa na „Opraco-
wanie Wstępnego Studium Planistyczno
-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze 
– Przasnysz" została podpisana 30 marca. 
Wykonawcą studium będzie konsorcjum 
firmy Metroprojekt Sp. z o.o. ul. Kosmat-
ki 8, 03-982 Warszawa oraz Stowarzysze-

Wprowadzono regulamin dot. patronatu Burmistrza
8 kwietnia, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock wprowadzony został Regulamin 

obejmowania i sprawowania patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 
Regulamin patronatu wraz z wnioskiem dostępny jest w zakładce „Dla mieszkańca/Patronat Burmistrza”.

nia Inżynierów i Techników Komunikacji 
Rzeczpospolitej Polskiej – Zarząd Kra-
jowy, 00-043 Warszawa. Zadanie opie-
wać będzie na kwotę 1.131.600,00 zł. 
W obecnej chwili trwają prace związa-

ne z analizowaniem dokumentów pla-
nistycznych samorządów położonych na 
odcinku planowanej linii kolejowej.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Rusza przebudowa ZSp w Woli Kiełpińskiej

15.04.2021 r została zawarta umowa 
na realizację robót budowlanych, pole-
gających na rozbudowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej”. 
Wykonawcą prac została firma JL Sp. 
z o.o. z siedzibą w Piątnicy Poduchow-
nej. Wartość robót wynosi: 4 303 480,80 
zł brutto. 

bezpieczeństwa najmłodszych. Przedsię-
wzięcie spowoduje także, że część po-
mieszczeń obecnie funkcjonujących jako 
odziały przedszkolne zostanie przydzielo-
na szkole. Dodatkowo w ramach zadania 
planuje się wybudowanie windy osobo-
wej, która zwiększy dostępność budynku 
dla osób niepełnosprawnych. 

niu stref wyłączonych z korzystania 
przez osoby niezwiązane z inwesty-
cją, przy zachowaniu bezpiecznych 
dróg komunikacyjnych dla użytkow-
ników obiektu.

Z pewnością prowadzenie robót bu-
dowlanych w obrębie funkcjonującej 
szkoły nie będzie zadaniem łatwym 

Projekt przebudowy zakłada utworze-
nie 5 nowoczesnych sal przedszkolnych 
– każda z bezpośrednim dostępem do 
łazienki. W ramach rozbudowy powsta-
ną też dodatkowe pomieszczenia do za-
jęć terapeutycznych oraz magazynowe. 
W wyniku przebudowy przemodelowana 
zostanie także komunikacja w budyn-
ku w taki sposób, że część przedszkolna 
będzie stanowiła samodzielną zamkniętą 
przestrzeń zupełnie wydzieloną od szkoły. 
Wpłynie to w znaczny sposób na wzrost 

W ramach inwestycji nowopowstała 
część zostanie także wyposażona meble 
w systemie zabudowy stałej, a także 
meble wolnostojące. 

Obecnie Wykonawca przystępuje 
do czynności związanych z organi-
zacją procesu budowlanego i placu 
budowy. Będzie to polegało na opra-
cowaniu harmonogramu prac i do-
staw materiałów, opracowaniu planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
na placu budowy oraz  wydziele-

i będzie powodowało pewne utrudnie-
nia dla dzieci i ich opiekunów, jednak 
postaramy się aby były one jak najmniej 
odczuwalne dla wszystkich osób przeby-
wających na terenie Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego.

Planuje się, że we wrześniu przy-
szłego roku dzieci przedszkolne będą 
mogły już w pełni korzystać z nowego 
obiektu.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju
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Ośrodek Zdrowia w Zegrzu

Inwestycyjne wrzutki

14 kwietnia dokonano komisyjnego odbioru prac związanych z przebudową lo-
kalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu 
z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia. W trakcie odbioru nie zostały stwierdzone 
żadne wady czy usterki, zatem mamy zielone światło aby uruchomić proces prze-
prowadzenia wszystkich czynności poprzedzających uzyskanie pozwolenia na użyt-
kowanie lokalu.

Pozwolenie na użytkowanie powinniśmy uzyskać na przełomie kwietnia i maja, 
co realnie pozwoli uruchomić przychodnię w Zegrzu. Planujemy, że pierwsi pacjenci 
mogliby skorzystać z usług przychodni od 10 maja.

Według wstępnych założeń lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie przyj-
mował pacjentów w poniedziałki w godz. 8-11, w środy w godz. 11-14 oraz w piątki 
w godz. 12-15. W tych samych godzinach będzie czynny też gabinet, w którym 
pielęgniarka wykona podstawowe zabiegi np. poda leki, pobierze krew do badania, 
zrobi zastrzyk, zmierzy ciśnienie czy zmieni opatrunek.

W pozostałych godzinach, o ile uzyskamy akceptację Ministerstwa Zdrowia, bę-
dzie działał punkt szczepień masowych (PSM).

Referat Przygotowania  i Realizacji Inwestycji


21 kwietnia złożyliśmy wniosek o po-

zwolenie na przebudowę kuchni i sto-
łówki Szkoły Podstawowej w Serocku. 
Planowana stołówka powstanie w miej-
scu tej obecnie funkcjonującej oraz w 
miejscu świetlicy, która z kolei zostanie 
zorganizowana w innym miejscu.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem prace budowlane rozpoczną 
się z początkiem przerwy wakacyj-
nej szkoły i przedszkola i zakończą 

w październiku br. Remont kuchni 
i stołówki jest jednym z etapów reali-
zacji zadań inwestycyjnych we wspól-
nym dla szkoły i przedszkola obiek-
cie. Przypominamy, że w ubiegłym 
roku przeprowadziliśmy przebudowę 
łącznika, w wyniku której powsta-
ły cztery nowe sale dla „zerówek”, 
a na ten rok planujemy opracowanie 
dokumentacji technicznej remontu 
i rozbudowy budynku głównego szkoły 
o salę gimnastyczną.


Miejsko-Gminny Zakład Wodocią-

gowy w Serocku rozstrzygnął kolejny 
przetarg na budowę sieci wodociągo-
wej. Tym razem ponad 300 mb wodo-
ciągu w ul. Waniliowej we wsi Marynino 
wybuduje firma BASTEM Marcin Bastek 
z siedzibą w Nasiadkach. Koszt zadania 
to 41.400 zł netto a prace wykonawca 
przewiduje wykonać do końca maja 
2021 roku.


12 kwietnia odbyło się wprowadze-

nie firmy PHU KOWALSKI na zadanie 
związane z przebudową sieci wodocią-
gowej w ul. Polnej. Przebudowane zo-
stanie około 120 mb wodociągu PVC Dz 
160 mm na odcinku od ul. Głowackiego 
w kierunku wiaduktu. Wodociąg będzie 
miał przebieg w pasie drogowym a odci-
nek biegnący dotychczas środkiem dzia-
łek zostanie wyłączony z eksploatacji. 
Wszyscy odbiorcy zasilani z przebudo-
wywanego fragmentu sieci wodociągo-
wej zostaną przepięci do nowego frag-
mentu sieci.


W drugiej połowie roku 2021 plano-

wane jest uruchomienie zmodernizo-
wanej stacji uzdatniania wody przy ul. 
Nasielskiej w Serocku – "SUW Nasielska". 
Jednocześnie z tą inwestycją budowana 
jest nowa siedziba Miejsko-Gminnego 
Zakładu Wodociągowego. Po oddaniu 
i uruchomieniu stacji planujemy wyre-
montować "SUW Pułtuska" i wyłączyć 
zupełnie z eksploatacji "SUW Kwiato-
wa". W połowie roku uzyskamy pozwo-
lenie na budowę i modernizację "SUW 
Stasi Las". Inwestycja ta planowana 
jest na następne lata. W międzyczasie 
chcemy wykonać dokumentację moder-
nizacji "SUW Borowa Góra" i wprowadzić 
tam uzdatnienie wody.


Kontynuujemy prace związane z bu-

dową kanalizacji sanitarnej w ul. Sto-
krotki w Serocku. Trwa  montaż prze-
pompowni ścieków zlokalizowanej po 
przeciwnej stronie ul. Warszawskiej, 
która docelowo obsłuży - oprócz wspo-
mnianej ulicy Stokrotki – znacznie więk-
szą część terenów położonych na za-
chód od ul. Warszawskiej.


Badania jakości wody. Miejsko–

Gminny Zakład Wodociągowy w Seroc-
ku działający jako przedsiębiorstwo 
wodociągowe posiada wdrożony sys-
tem kontroli jakości wody. System ten 
oparty jest na badaniu jakości wody 
w punktach jej wyprodukowania i punk-
tach kontrolnych na sieci. Częstotliwość 
poboru, zakres badań oraz miejsca po-

brań podlegają corocznej weryfikacji 
i uzgodnieniu z PSSE w Legionowie. Na 
terenie całej gminy woda pobierana 
jest z ujęć czwartorzędowych, które 
charakteryzują się pewnymi parametra-
mi fizykochemicznymi. Woda ta może 
posiadać zwiększone zawartości żelaza 
i manganu a co za tym idzie zwiększa 
się mętność i pogarsza barwa. Na więk-
szości ujęć – tam gdzie to konieczne 
- zastosowano filtrację wody w celu 
wyeliminowania przekroczeń. Innym 
parametrem charakterystycznym dla 
wód czwartorzędowych jest fakt, iż są 
to wody o dużej zawartości węglanów 
wapnia – są to wody twarde. Zmienność 
fizykochemiczna wód nie jest szybka. 
Częstotliwość badania pełnej fizykoche-
mii dla naszej gminy została określona 
na raz w roku. Inne parametry badane 
są z częstotliwości raz na kwartał. Wy-
niki badań zakład udostępnia w zakład-
ce http://www.wodociagiserock.pl/…/
monitoring-jakosci-wody.html. O twar-
dości wody tutaj http://www.wodo-
ciagiserock.pl/…/ak…/items/twardosc
-wody.html


30 marca został wybrany wykonaw-

ca dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej dla zadania pn.: „Budowa dro-
gi gminnej w Borowej Górze między 
ul. Zegrzyńską a ul. Lipową”. Jest to 
pierwszy krok do wybudowania po-
łączenia drogi serwisowej biegnącej 
wzdłuż DK 61 w Borowej Górze w kie-
runku Zegrza, z drogą powiatową ul. 
Zegrzyńską w rejonie skrzyżowania 
z DK 61. Odcinek pozwoli skomuniko-
wać tę część Borowej Góry, ale także 
Stasiego Lasu i dalszych miejscowości 
ze skrzyżowaniem w ciągu DK 61, dając 
możliwość wjechania do wymienionych 
miejscowości z każdego kierunku drogi 
krajowej i łatwego wyjechania z nich 
w każdym kierunku.


31 marca uzyskaliśmy decyzję o po-

zwoleniu na rozbudowę Szkoły Podsta-
wowej w Jadwisinie o dodatkowe sale 
lekcyjne i pełnowymiarową salę gim-
nastyczną z zapleczem sanitarnym. Na 
realizację robót budowlanych wnio-
skujemy o przyznanie dofinansowania 
w ramach programu „Sportowa Polska – 
Program rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowej” - edycja 2021. Pozyskanie 
środków umożliwi rozpoczęcie prac bu-
dowlanych już na przełomie 2021/2022. 
Zakładamy, że inwestycja będzie reali-
zowana przez Serockie Inwestycje Sa-
morządowe Sp. z o.o.


W marcu złożyliśmy dwa wnioski 

o dofinansowanie w ramach Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
2021. Jeden z nich dotyczy zagospo-
darowania terenu placu zabaw w m. 
Cupel – to pierwszy etap prac związa-
nych z tworzeniem terenu rekreacyj-
nego w tej miejscowości. Drugi z wnio-
sków dotyczy budowy chodnika przy ul. 
J. Szaniawskiego w Jadwisinie. W obu 
przypadkach wnioskowana kwota wyno-
si 10.000 zł i jest to maksymalny możli-
wy poziom dofinansowania przewidzia-
ny programem.


Trwają prace związane z budową 

ul. Mickiewicza w Serocku. W wyni-
ku prowadzonej inwestycji powstanie 
jezdnia o nawierzchni bitumicznej 
z jednostronnym chodnikiem i pobo-
czem odbierającym wody opadowe 
z całego pasa drogowego, zostanie 
także zmodernizowane i rozbudowa-
ne oświetlenie drogowe. Inwestycja 
obejmuje także budowę nawierzchni 
w tzw. „bocznych sięgaczach” oraz 
chodnika w ul. Warszawskiej łączą-
cego nowo budowany fragment z cią-
gami pieszymi zlokalizowanymi w re-
jonie przystanku autobusowego przy 
ul. Warszawskiej.


Trwa modernizacja placu zabaw 

w Maryninie. W ramach zadania po-
wstanie spory teren z różnorodnymi 
propozycjami dla zwolenników zarówno 
bardziej  jak i mniej aktywnych form 
spędzania czasu na wolnym powietrzu. 
Oprócz wyposażenia przeznaczonego 
dla różnych grup wiekowych, powstanie 
także przestrzeń do odpoczynku na le-
żakach, hamakach czy kocach pikniko-
wych. Planujemy, że jeszcze w wakacje 
uda się udostępnić to miejsce mieszkań-
com i odwiedzającym.

Referat Przygotowania
 i Realizacji Inwestycji
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dotacje gminne - nabór wniosków
Serdecznie zapraszamy wszystkich 

mieszkańców, którzy są zainteresowani 
wymianą swoich starych pieców wę-
glowych na ekologiczne źródło ogrze-
wania oraz likwidacją zbiorników 
bezodpływowych (szamba) poprzez 
budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków. 

W celu umożliwienia skorzystania 
z dotacji gminnej jak największej licz-
bie osób oraz dostosowania zapisów re-
gulaminu do potrzeb zgłaszanych przez 
mieszkańców, w ostatnim czasie wpro-
wadziliśmy zmiany do regulaminu, m.in. 
podwyższoną o 1 000 zł kwotę dotacji 

dla Wnioskodawców, którzy posiadają 
ważną, gminną Kartę Serocczanina. 

Warto pamiętać, że ważnym wa-
runkiem uzyskania dotacji gminnej 
jest wymiana/zakup nowego źródła 
ogrzewania, przydomowej oczysz-
czalni ścieków dopiero po zawarciu 
umowy z Miastem i Gminą Serock. 

Ponadto przypominamy, że istnieje 
możliwość łączenia programu gminnego 
na wymianę źródła ogrzewania z innymi 
źródłami pozyskania dodatkowych środ-
ków np. z Rządowego Programu Prio-
rytetowego „Czyste Powietrze”, który 
jest realizowany przez Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

Dodatkowe informacje o progra-
mach można uzyskać bezpośrednio 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
oraz pod nr telefonu: dotacje gminne: 
(22) 782 88 53, Program Czyste Powie-
trze: (22) 782 88 40. Z regulaminem 
uzyskania dotacji można zapoznać się 
na stronie internetowej www.serock.pl 
w zakładce: ochrona środowiska. 

Poniżej schemat uzyskiwania dota-
cji/udzielania dotacji.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

na terenach śródleśnych, jak również 
w odległości do 100 m od granicy lasu, 
zabrania się działań i czynności mo-
gących wywołać niebezpieczeństwo, 
a w szczególności:

- rozniecania ognia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu przez wła-
ściciela lasu lub nadleśniczego;

- korzystania z otwartego płomienia;
- wypalania wierzchniej warstwy 

gleby i pozostałości roślinnych.”
Zakaz wypalania traw jest również 

jednym z zakazów wynikających z tzw. 
dobrej kultury rolnej, których prze-
strzeganie jest wymagane m.in. w ra-
mach systemu dopłat bezpośrednich. 
Rolnikowi, który nie przestrzega tych 
zasad, grozi zmniejszenie dopłat bezpo-
średnich.

Wiosenne wypalanie traw i zarośli 
jest jednym z najbardziej brutalnych 
sposobów niszczenia środowiska. Nie 
daje żadnych korzyści, wręcz przeciw-
nie przynosi same szkody dla przyrody 
i człowieka.

Podczas wypalania w płomieniach 
giną gniazdujące w trawie ptaki, zwie-

Wypalanie traw i łąk jest niedozwolone i niebezpieczne!
Wypalanie traw, łąk i pól to problem, 

który powtarza się każdego roku w po-
rze wiosennej, zanim jeszcze wegetacja 
roślin rozpocznie się na dobre. Ogień, 
który płonie na łąkach i nieużytkach nie 
tylko zabija i niszczy wszystko, co spotka 
na swojej drodze, ale też łatwo może 
wymknąć się spod kontroli i spowodować 
wiele szkód oraz zagrożeń.

przypominamy, że wypalanie traw 
i zarośli jest niedozwolone. Określają 
to odpowiednie przepisy prawa. Zgod-
nie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 
55 z późn. zm.) art. 124 „Zabrania się 
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szu-
warów”. Artykuł 131 pkt 13 ustawy 
stanowi: „Kto: wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szla-
ki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, 
podlega karze aresztu lub grzywny.”

Wypalania traw zabrania także usta-
wa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. 2020 poz. 1463 z pózn. zm.), 
w myśl art. 30 ust. 3 „w lasach oraz 

rzęta, płazy, owady, które są poży-
teczne i przyjazne człowiekowi. Ogień 
uśmierca m.in. dżdżownice, które mają 
bardzo pozytywny wpływ na strukturę 
gleby i jej właściwości. Giną mrówki, 
które zjadając resztki roślinne i zwie-
rzęce ułatwiają rozkład masy organicz-
nej oraz wzbogacają warstwę próch-
nicy. Giną biedronki, które zjadają 
mszyce. Giną pszczoły i trzmiele, co po-
woduje zmniejszenie liczby zapylonych 
kwiatów, co w konsekwencji obniża plo-
ny. W trakcie wypalania traw zabijana 
jest cała mikroflora i mikrofauna, która 
to ożywiają glebę. Zniszczeniu ulega 
warstwa próchnicy, a wraz z nią boga-
ty świat mikroorganizmów, w związku 
z czym jest większe zapotrzebowanie 
na nawożenie. 

Pamiętajmy, że wypalanie traw, 
łąk przynosi więcej szkód niż korzyści, 
a przede wszystkim stwarza ogromne 
zagrożenie również dla zabudowy i całej 
infrastruktury znajdującej się w pobliżu, 
dlatego też apelujemy o rozsądek!

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

            

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składamy wszystkim strażakom najserdeczniejsze 
życzenia. Dziękując za Państwa pełną pasji misję strażacką życzymy, aby nie zabrakło Państwu 
siły do niesienia pomocy innym, empatii w zrozumieniu ludzkich trudności i odwagi do stawiania 
czoła przeciwnościom. Niech towarzyszy Państwu zdrowie, ludzka życzliwość i wszelka pomyślność. 
Wszystkiego dobrego!

Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom życzymy, aby macierzyństwo było pełne radości, wzruszeń 
i pięknych momentów. Aby Wasz trud związany z wychowywaniem dzieci zaowocował ich 
wdzięcznością i miłością. Niech nie zabraknie Paniom zdrowia i wszelkiego powodzenia. 

Najserdeczniejsze życzenia kierujemy także dla dzieci, które 1 czerwca będą obchodziły swoje 
święto. Bądźcie pełne pasji, ciekawości i radości. Wszystkiego dobrego! 

4 maja

Międzynarodowy Dzień Strażaka

26 maja

Dzień Matki

1 czerwca

Dzień Dziecka



KOMUNIKATY

12 13I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

DBAMY O ŚRODOWISKO

12 13I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

Odprowadzanie wód opadowych z posesji

nIE ZAŚMIECAJ!

W związku z powtarzającymi się 
w ostatnim czasie zgłoszeniami złe-
go stanu gminnych dróg gruntowych 
wskutek zalewania wodami roztopo-
wymi czy opadowymi oraz mając na 
uwadze porządek i bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników naszych 
dróg oraz terenów przyległych do nich 
przypominamy, że obowiązujące pra-
wo budowlane nakłada na właścicieli 
posesji obowiązek zagospodarowa-
nia „własnych” wód deszczowych 
tak, by ich odpływ nie naruszał sto-
sunków wodnych na działkach są-
siednich. 

Zagospodarowanie wody deszczo-
wej należy zapewnić w obrębie swojej 
działki. To obowiązek, o którym nie 
wszyscy wiedzą lub pamiętają.

Kwestia ta została uregulowa-
na w wielu aktach prawnych, m.in. 
w ustawie o drogach publicznych, roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie czy też w ustawie 
Prawo wodne.

Niestety obecny stan zagospoda-
rowania części nieruchomości powo-
duje, że woda z działki prywatnej, 
czy też z dachów budynków jest 
najczęściej poprzez ukształtowanie 
spadków na zjazdach i chodnikach 
odprowadzana w pas drogowy. Po-
woduje to dużą korozję i degradację 
dróg oraz nadmierne gromadzenie się 
wód powierzchniowych w pasach dro-
gowych. 

Apelujemy zatem, 
o przyjrzenie się swoim 
nieruchomościom 
i w przypadkach, gdzie tego 
typu rozwiązania występują 
usunięcie nieprawidłowości.  

Jednocześnie informujemy, że wła-
śnie ruszył kolejny nabór wniosków na 
udzielenie dotacji na instalacje do re-
tencjonowania wód opadowych „Moja 
woda”, który jest realizowany przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pro-
gram skierowany jest do osób fizycznych, 
będących właścicielami lub współwła-
ścicielami nieruchomości, na której zlo-
kalizowany jest budynek jednorodzinny,  
z wyjątkiem nieruchomości, dla których 
udzielono już dofinansowania z Pro-
gramu. Dofinansowanie udzielane jest 
w formie dotacji w kwocie do 5000 zł na 
jedno przedsięwzięcie, jednak nie wię-
cej niż 80% kosztów kwalifikowanych in-
stalacji. Więcej szczegółów można uzy-
skać pod nr telefonu: (22) 504-41-00 lub 
na stronie internetowej: www.nfosigw.
gov.pl/moja-woda/

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Pozostawione w lesie butelki, śmieci 
w przydrożnych rowach, puszki w oko-
licy stawów i jezior, czy też nielegalne 
wysypiska śmieci z pozostawionymi na 
nich starymi meblami, sprzętem RTV 
i AGD! Na pewno dla wielu z nas taki wi-
dok nie jest obcy. 

Rozkład niektórych odpadów trwa 
czasami wiele lat, się śmieci, pozo-
stające w środowisku oddziałują nie-
korzystnie na szatę roślinną, glebę ale 
przede wszystkim na zwierzęta. 

Stan naszego najbliższego oto-
czenia bezpośrednio świadczy o nas 
i naszej trosce o dobro wspólne, 
a utrzymanie porządku wymaga zaan-
gażowania wszystkich mieszkańców. To 
od nas samych zależy czy otaczające 
nas środowisko będzie zdrowe i przy-
jazne. Dbajmy o utrzymanie wspólnie 
użytkowanych parków, boisk, chodni-
ków czy skwerów.

dlaczego wyrzucane
„luzem” śmieci
są tak niebezpieczne? 
Wskutek rozkładu odpadów wytwa-

rzane są różnego rodzaju związki che-
miczne, często wykazują one właści-

wości toksyczne. W przeciwieństwie 
do legalnych składowisk odpadów, 
„dzikie wysypiska” nie są zabezpie-
czone przed ich wnikaniem w głąb 
gruntu. Efektem tego procesu jest 
zanieczyszczenie nie tylko gleby, ale 
także wód podziemnych i powierzch-
niowych. 

Zdarza się, że przyciągane zapachem 
rozkładających się śmieci zwierzęta zo-
stają uwięzione lub okaleczone przez 
odpady z ostrymi krawędziami. Często 
śmieci są przez zwierzęta po prostu zja-
dane, co w konsekwencji może prowa-
dzić do ich śmierci. 

Problem zaśmiecania niestety bę-
dzie istniał, dopóki nie wzrośnie świa-
domość społeczna. Należy jednak pa-
miętać, że zgodnie z obowiązującym 
prawem za zanieczyszczanie lub za-
śmiecanie miejsc publicznie dostępnych 
(m.in. dróg, ulic, placów, trawników czy 
zieleńców) może zostać nałożona przez 
Straż Miejską kara grzywny w wysokości 
do 500 zł. 

Nieustannie przypominamy miesz-
kańcom naszej gminy, którzy mają 
złożoną deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi i uiszczają stosowną opłatę, 
o możliwości bezpłatnego przekazania 
wielu rodzajów odpadów do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku. 
PSZOK jest czynny od wtorku do soboty, 
w godzinach 7.00 - 15.00.

W PSZOK-u przyjmowane są nastę-
pujące rodzaje odpadów komunalnych 
zebranych w sposób selektywny:

- papier
- tworzywa sztuczne
- metale
- szkło
- meble i odpady wielkogabarytowe
- zużyte opony
- zużyte baterie i akumulatory
-  zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny
-  odpady budowlane i rozbiórkowe 

pochodzące z drobnych remontów, 
przeprowadzanych we własnym za-
kresie

- przeterminowane leki i chemikalia
- bioodpady
-  popioły i żużle z palenisk domo-

wych.
Referat Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa

tabliczki znamionowe, trofea sportowe, 
medale,

6) Tworzenie i modernizowanie stron 
www (serwery, domeny, poczta, pozy-
cjonowanie, reklama w internecie).

Firma oferuje dla posiadaczy Karty 
Serocczanina promocyjne ceny w po-
staci:

• 10% rabatu na wyrobienie tablicy 
z numerem budynku zgodnej z Seroc-
kim System Informacji Miejskiej

• 5% rabatu na baner reklamowy
• 5% rabatu na druk ulotek rekla-

mowych

Drugą firma to także firma poligra-
ficzna - InTRO-RAFTER Rafał Wirasz-
ka, która ma siedzibę w Serocku. 
W ofercie firmy znajduje się między in-
nymi: projektowanie i druk kalendarzy, 
wykonywanie reklam samochodowych, 
tabliczek magnetycznych, różnego ro-
dzaju naklejek, banerów, reklam na 
witrynach. Firma projektuje także 
strony www, wykonuje druki wielko-
formatowe, wizytówki, plakaty, ulotki, 
sprzedaje roll-upy, potykacze, gadżety, 
torby reklamowe. W swojej ofercie ma 
także usługi montażowe i renowację 
reklam.

dla posiadaczy Karty Serocczanina 
partner przygotował rabat na artykuły 
w wysokości:

• 30% cen podanych w ofercie 
a także

• 25% rabatu na tablicę z numerem 
budynku zgodną z wizualizacją Syste-
mu Informacji Miejskiej (cena tablicz-
ki bez rabatu – 35 zł, bez względu na 
wielkość określoną w SIM). 

nowi partnerzy programu „Karta Serocczanina”
Miło nam poinformować, że do Pro-

gramu „Karta Serocczanina”, prowa-
dzonego przez Miasto i Gminę Serock od 
początku 2020 roku, dołączyło w kwiet-
niu bieżącego roku 2 nowych partne-
rów. Tym samym ilość przedsiębiorców 
uczestniczących w projekcie zwiększyła 
się do 17 firm. 

Pierwszym Nowym Partnerem, który 
wyraził chęć udziału w Programie Karta 
Mieszkańca jest firma IMPRINeO Marcin 
wroniak mająca swoją siedzibę w Boro-
wej Górze. Firma świadczy usługi poli-
graficzno-reklamowe i oferuje w swojej 
działalności: 

1) Drukowanie i projektowanie ma-
teriałów reklamowych (m.in. wizytów-
ki, ulotki, roll-upy, plakaty, zaprosze-
nia, foldery, katalogi, papiery firmowe, 
kalendarze, naklejki); projektowanie 
logo, usługi introligatorskie (laminowa-
nie, bindowanie itp.),

2) Druk wieloformatowy (banery, 
plakaty, folie okienne OWV, obrazy na 
płótnie itp.),

3) Reklamę wizualną (oklejanie po-
jazdów, wycinanie liter z folii, tablice, 
potykacze, reklamy, pieczątki), 

4) Gadżety reklamowe (nadruki na 
odzieży, kubki z nadrukiem, czapki, 
podkładki z filcu itp.),

5) Grawerowanie i cięcie laserem 
w różnych materiałach (plexi, skóra, 
guma, szkło, papier, drewno, tekstylia); 

dane kontaktowe partnera:
IMPRINeO Marcin wroniak
Borowa Góra
ul. nasielska 1
05-140 Serock
tel. 605 860 680
e-mail: biuro@imprineo.pl
www.imprineo.pl

imprineo
projektowanie & druk

dane kontaktowe partnera:
InTRO-RAFTER Rafał Wiraszka
ul. Spokojna 28
05-140 Serock
tel. 668 858 437
e-mail: biuro@intro-rafter.pl
www.intro-rafter.pl

Zachęcamy przedsiębiorców z te-
renu Miasta i Gminy Serock chcących 
uczestniczyć aktywniej w życiu miesz-
kańców gminy do udziału w Programie.

Więcej informacji dotyczących Pro-
gramu „Karta Serocczanina”, Partnerów 
Programu oraz wnioski i regulamin akcji 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.serock.pl, w zakładce „Dla miesz-
kańca/Karta Serocczanina” oraz w Re-
feracie Spraw Obywatelskich pod nr 
telefonu 22 782 88 32 lub 22 782 88 52.
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Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

Muzyczny podwieczorek

Motyw wielkanocny w CKiC

Koncert pasyjny Stabat Mater
W niedzielę 28 marca br. po wie-

czornej Mszy świętej odbył się Koncert 
pasyjny Stabat Mater Giovanni Bat-
tista Pergolesi. Koncert - z transmisją 
na żywo z Kościoła Zwiastowania NMP 
w Serocku - wykonała Legionowska Or-
kiestra Barokowa. Oprawę słowną przy-
gotowali: Anna Szymańska i Dominik 
Krzykowski.

Wystąpili:
Justyna Kantorowicz – sopran 
Agnieszka Banach – alt 
Natalia Wysocka - pierwsze skrzypce 
Nina Górska - drugie skrzypce 
Maria Słowikowska - Babik – altówka 
Dorota Jankowska – wiolonczela 
Mateusz Słowikowski – kontrabas 
Paulina Poławska – chalumeau 
Michał Jung - dyrygent

Stabat Mater, ukazuje mękę i śmierć 
Zbawiciela z perspektywy cierpienia 
jego Matki. Pochodzący ze średniowie-
cza tekst z pewnością poruszył serca 
słuchaczy i skłonił ku refleksji.

Giovanni Battista Pergolesi (1710-
1736) skomponował Stabat Mater tuż 
przed przedwczesną śmiercią. 

W utworze pełno jest popisowych 
arii, urzekających melodii, olśnie-
wających, emocjonalnych duetów, 
efektownych i brawurowych pasaży. 
Ze względu na muzyczne bogactwo 

w czasach Pergolesiego dzieło to za-
stępowało opery nie wystawiane pod-
czas Wielkiego Postu.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku

Muzyczny Podwieczorek to cykl kon-
certów, którego celem jest pokazanie 
mieszkańcom Serocka najwspanialszych 
dzieł muzyki klasycznej, ale nie tylko. 
W każdym miesiącu, w drugą niedzielę 

odbywają się koncerty, których dopeł-
nieniem są anegdoty o kompozytorach 
i wybitnych wykonawcach. Sama for-
muła wydarzenia zakłada pokazanie 
naszego muzycznego dziedzictwa w nie-

szablonowy sposób. W dobie pandemii 
większość koncertów odbywa się online.

W niedzielę 11 kwietnia br. mieliśmy 
okazję wysłuchać wiosennego koncertu 
w ramach Muzycznego Podwieczorku. 
Rozrywkowy charakter muzyki klasycz-
nej udało się zaprezentować duetowi 
– pianiście, Michałowi Owczarkowi oraz 
skrzypkowi, Łukaszowi Parchecie.  Tym 
razem w programie znalazły się głównie 
dzieła taneczne m.in. Tango El Choclo, 
Tango Por una Cabeza, Libertango, Walc 
pod dachami Paryża, Czardasz, Melodie 
cygańskie. Nie zabrakło także stałych 
pozycji muzyki klasycznej m.in. F. Cho-
pina, J. Brahmsa  szczególnie lubianych 
przez serockich  melomanów.

Kolejny koncert w wykonaniu duetu 
Magdaleny Maniewskiej (obój) i Zbignie-
wa Gacha (fortepian) już 9 maja o godz. 
15:00. Usłyszymy m.in. utwory z reper-
tuaru J.S. Bacha, G.F. Heandla i A. Pia-
zzolli.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku

W dniu 26.03.2021 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku rozstrzygnięto Gminne Eliminacje 44. Konkursu Re-
cytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA w trybie ONLINE.

Komisja w składzie:
Betina Dubiel – przewodnicząca Jury; Paulina Reniewicz – 

członek Jury; Beata Bednarz – członek Jury
po przesłuchaniu nadesłanych nagrań uczestników, wyłoniła 
po dwóch laureatów w trzech kategoriach wiekowych, którzy 
będą reprezentować gminę w eliminacjach powiatowych. 

Laureaci (kategoria kl. 0 – III):
Oliwia Musiał kl. II – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika 

w Serocku
Izabela Syper kl. I – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika 

w Serocku
Laureaci (kategoria kl. IV - VI):
Wojciech Wesołowski kl. IV - Szkoła Podstawowa im. M. 

Kopernika w Serocku
Michał Wiadrowski kl. VI - Szkoła Podstawowa im. M. Ko-

pernika w Serocku
Laureaci (kategoria kl. VII - VIII): 
Szymon Pszczoła kl. VIII – Szkoła Podstawowa im. J. Sza-

niawskiego w Jadwisinie
Bianka Głowacz kl. VII – Szkoła Podstawowa im. M. Koper-

nika w Serocku

ponadto Jury wyróżniło:
w kategorii kl. 0 – III - Darię Gago kl. III – Szkoła Podstawo-

wa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie;
w kategorii k. IV – VI - Julię Kaczyńską kl. V – Szkoła Pod-

stawowa im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej.
Serdecznie gratulujemy!
We wtorek 30 marca Komisja konkursowa przeprowadziła 

z Laureatami konsultacje na platformie Zoom.
Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Serocku

W dniu 01.04.2021 r. rozstrzygnię-
to Gminny Konkurs Plastyczny „Wesoła 
Wielkanoc”. Do konkursu nadesłano 61 
prac z terenu Miasta i Gminy Serock. 
Jury - Aleksandra Łukaszewska, Kinga 
Wilusz, Beata Roszkowska - oceniało sa-
modzielność wykonania, pomysłowość, 
estetykę i wkład twórczy autorów. (Pro-
tokół z obrad znajduje się na stronie 
internetowej www. kultura.serock.pl). 
Wystawę prac można było podziwiać 
w oknach Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku
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porządkujemy informacyjną przestrzeń gminy

dlaczego SIM?
Na terenie Miasta i Gminy Serock nie 

obowiązywał do tej pory jednolity pod 
względem wizualnym oraz konstrukcyj-
no-architektonicznym system informa-
cji miejskiej. Konsekwencją tego jest 
funkcjonowanie w przestrzeni publicz-

Jak powstawał SIM
dla Miasta i Gminy Serock?
Decydując się na stworzenie Sys-

temu Informacji Miejskiej dla Miasta 
i Gminy Serock, we współpracy z firmą 
Brand Me Up, dokonaliśmy oceny sta-
nu nośników informacji obecnie roz-
mieszczonych w przestrzeni publicznej 
gminy. Wzięliśmy pod uwagę aktualne 
trendy w tworzeniu systemów informa-
cji miejskiej i określiliśmy  kierunek 
oczekiwanych  zmian w naszej gminie. 
W efekcie wszystkie tablice adresowe 
i ulicowe, drogowskazy, mapy, informa-
cje na przystankach, jednostkach orga-
nizacyjnych i innych obiektach użytecz-
ności publicznej zyskają nowy, spójny 
wygląd. 

Opis SIM
W założeniach SIM zostały wyróż-

nione obszary tematyczne w zakre-
sie funkcjonowania miasta i gminy: 
historia, natura, mieszkańcy i życie 
codzienne, turystyka, biznes i inwe-
stycje, sport i rekreacja, kultura. Każ-
dy z obszarów ma również swoją ko-
lorystykę. W ramach poszczególnych 
obszarów realizowana będzie komu-
nikacja z wykorzystaniem projektów 
nośników informacji. 

Dodatkowo opracowanie SIM dla Mia-
sta i Gminy Serock wzbogacono o dwa 
elementy. Pierwszym z nich jest znak 
marki Serock dedykowany Systemo-

Od bieżącego roku, w ramach po-
rządkowania przestrzeni publicznej 
Miasto i Gmina Serock posługiwać się 
będzie Systemem Informacji Miejskiej. 
Dokument został przyjęty Uchwałą Rady 
Miejskiej 17 marca 2021 roku. System 
Informacji Miejskiej, to jednolity sys-
tem oznaczeń i nośników ułatwiających 
poruszanie się i orientację w gminie 
oraz ułatwiający dostęp do informacji 
o niej. SIM wpływa nie tylko na wizeru-
nek i estetykę miejsc ale także podnosi  
komfort przebywania w gminie i korzy-
stania z jej atrakcji. 

Naszym założeniem było stworzenie przejrzystego i uni-
wersalnego projektu oznakowania wpisanego w tkankę 
miasta i gminy w sposób jak najbardziej neutralny. Kie-
rowaliśmy się nowoczesnymi rozwiązaniami stosowany-
mi w bardziej rozwiniętych pod tym względem miastach 
europejskich. Uporządkowanie informacji i zaprojekto-
wanie systemu zgodnie ze współczesnym wzornictwem 
i designem, stanowi również bardzo ważny element wi-
zerunku miasta czy gminy, który przekłada się na od-
biór i promocję regionu - Artur Borkowski, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Serock.

wi Informacji Miejskiej, który wzmac-
nia i czyni spójnym przekaz plastyczny 
poszczególnych nośników informacji. 
Drugim - hasło promocyjne gminy „Na 
szlaku możliwości” – wskazujące na 
potencjał miejsca. 

 Jakie elementy wchodzą 
w skład Systemu 
Informacji Miejskiej 
dla Miasta i Gminy 
Serock?
SIM wyznacza jedynie kierunek 

plastyczno-konstrukcyjno-architekto-
niczny 

Ostateczne wzory poszczególnych 
elementów systemu powstaną w ramach 
prac nad projektami wykonawczymi 
uwzględniającymi i łączącymi wszystkie 
aspekty: plastyczno-architektoniczne 
i konstrukcyjno-technologiczne.

Serocki SIM, w założeniach i planach 
przewiduje rozszerzenie o elementy 
uzupełniające, m.in. meble miejskie, 
które stanowić będą wizualne dopeł-
nienie systemu, nadając przestrzeni 

publicznej jednolity, uporządkowany 
i spójny charakter. 

Założenia projektowe i architekto-
niczne serockiego SIM-u, obok części 
analitycznej i rekomendacji architekto-
nicznych, zostały ujęte w Księdze Sys-
temu Informacji Miejskiej dla Miasta 
i Gminy Serock, która jest produktem 
indywidualnie wypracowanym dla Se-
rocka i jemu dedykowanym. 

Wdrażanie SIM
Wdrażanie SIM nie zamknie się w kon-

kretnym terminie, to zadanie na wiele 
lat. Pierwszym krokiem jego realizacji 
w przestrzeni miejskiej będzie wykorzy-
stanie elementów SIMu na przykładzie 
plaży miejskiej, zamieszczenie tablic 
z nazwami ulic w miejscowości Wierz-
bica oraz oznakowanie budynków przy 
ul. Kościuszki w Serocku. Jednocześnie 
będziemy zachęcać mieszkańców gminy, 
aby w oznakowaniu swoich nieruchomo-
ści wykorzystali wzory tablic ujętych w 
Systemie Informacji Miejskiej. W tym 
celu udostępnimy chętnym wytyczne od-
nośnie wyglądu tabliczek porządkowych, 
które będzie można wykonać między in-
nymi w firmach poligraficznych znajdu-
jących się na terenie gminy. 

nej wielu różnorodnych pod względem 
graficznym i konstrukcyjnym nośników 
informacyjnych. Wdrożenie SIM spo-
woduje zastosowanie rozwiązań ujed-
nolicających poszczególne elementy 
zgodnie z przyjętymi założeniami. Takie 
ujednolicenie stanie się znakiem rozpo-
znawczym gminy, charakterystycznym 
dla jej obszaru. Nowe wzornictwo ele-
mentów informacyjnych wpłynie rów-
nież na czytelność przekazu, łatwość 
odnajdowania drogi oraz podniesienie 
bezpieczeństwa publicznego. W efek-
cie wszystko to wpłynie na budowę po-
zytywnego wizerunku Miasta i Gminy 
Serock oraz wzmocnienie tożsamości 
lokalnej. 

 Mieszkańcy 
ambasadorami miejsca
przygotowany system Informacji 

Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock 
jest czytelny, przyjazny i otwarty dla 
mieszkańców oraz gości odwiedzają-
cych gminę Serock. Mamy nadzieję, że 
przyjmiecie Państwo te rozwiązania po-
zytywnie i poczujecie się ambasadorami 
marki Serock. 
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Według opracowania pana Mirosła-
wa Jarosińskiego, wszystko zaczęło się 
w 1881 roku od założenia na terenie Se-
rocka koła ochrony przeciwpożarowej 
pod nazwą Straż Ogniowa  św. Floriana. 
Oficjalnym zadaniem Koła w Serocku, 
który w owym czasie znajdował się na 
terenie zaboru rosyjskiego, było – zgod-
nie z tradycją wielkanocną - trzymanie 
straży przy Grobie Chrystusa. Legalna 
formuła Straży Ogniowej pozwalała na w 
miarę bezpieczne prowadzenie działal-
ności społecznikowskiej i patriotycznej, 
a nie tylko stricte przeciwpożarowej. 
Istotnym faktem było też, że straż, jako 
jednostka mundurowa, czy wręcz para-
militarna, stanowiła w oczach społeczeń-
stwa namiastkę wojska narodowego. 
Serock, na skraju Puszczy Serockiej, 
z dala od carskiej kontroli, miał sprzyja-
jące warunki do  rozwoju takiej dwuto-
rowej działalności. Niemal powinnością 
narodową była wówczas przynależność 
do strażackiego ruchu bez względu na 
wiek i płeć. Na początku wieku XX se-
rocka straż otrzymała sztandar, który 
oficjalnie był sztandarem kościelnymi 
dopiero od 1916 roku stał się sztandarem 
Ochotniczej Straży Pożarnej im. Św. Flo-
riana. Była to dodatkowa mobilizacja do 
działań skierowanych przeciwko rosyj-
skiemu zaborcy. To pod tym sztandarem 
11 listopada 1918 roku strażacy roz-
brajali rosyjskich żołnierzy w Serocku. 
Rok 1921 był kluczowy dla rozwoju stra-
ży pożarnych nie tylko w Serocku, ale 
i w całej Polsce. Po Ogólnopaństwowym 

Zjeździe Delegatów SP powołano do ży-
cia Główny Związek Straży Pożarnych, 
organizacja została sformalizowana a za-
sady jej działania uporządkowane i na 
nowo określone. Pod koniec lat 20-tych 
ubiegłego wieku serocka straż miała już 
swą siedzibę, sztandar, orkiestrę i coraz 
większy szacunek serockiej społeczności. 
Mało tego, w okresie międzywojennym 
wokół straży pożarnej koncentrowała się 
główna aktywność społeczna i kultural-
na mieszkańców. Po wrześniu 1939 roku 
strażacy ochotnicy nie od razu przystą-
pili do służby. Jednak bycie strażakiem 
to przede wszystkim służba mieszkań-
com, a tym należało pomóc i zapewnić 
bezpieczeństwo. Okupacja była trudnym 
okresem, zarówno dla ludności cywilnej 
gminy, jak i służb mundurowych. Sytu-
acji nie ułatwiała też obecność całkiem 
licznej grupy niemieckich kolonistów 
zamieszkujących Łachę, Nową Wieś, 
Kanię i Karolino. Mimo wszystko jednak 
serocczanie  działali aktywnie. Pomagali 
partyzantom z Puszczy Białej, łącznikom 
tajnych organizacji wojskowych, kolpor-
towali tajną prasę, przenosili żywność.  
Na ochotnicze straże pożarne okupant 
wywierał ogromną presję, by podjęły 
działanie. Strażacy wykorzystali to do 
budowania swoistego ruchu oporu po-
przez utrzymywanie bliskich kontaktów 
z mieszkańcami gminy. I na tym skupia-
ła się uwaga serockiej OSP, bo wszelka 
dotychczasowa, przedwojenna dzia-
łalność została ucięta. Zarekwirowano 
instrumenty orkiestrze, strażnicę zmie-

niono w salę kinowo-rozrywkową Nur 
fur Deutsche. Pamiątkowy, symboliczny 
sztandar, który miał tak ogromną war-
tość historyczną i mentalną dla serockiej 
straży i serockiego społeczeństwa, został 
starannie ukryty przez strażaka Henryka 
Sobolewskiego. Po wojnie pod tym starym 
sztandarem, strażacy na nowo organizo-
wali się w formalne struktury. Dobudowa-
no remizę strażacką, odnowiono sprzęt, 
pomału życie wracało do normy. Wielkim 
świętem było pojawienie się w 1949 roku 
pierwszego samochodu bojowego „Dod-
ge”, który był darem UNRA. Reaktywo-
wała się orkiestra, odnowiła się działal-
ność sportowego klubu „Sokół”, znowu 
straż aktywnie włączyła się w działalność 
oświatową i kulturalną oraz społeczną 
miasta i gminy. Nie możemy jednak zapo-
minać o tym, że struktury OSP na ternie 
gminy tworzy nie tylko serocka straż.

Już w 1910 r. władze carskie wy-
raziły zgodę na tworzenie kół ochrony 
przeciwpożarowej w Gąsiorowie i Ła-
sze, OSP w Woli Kiełpińskiej powstało w 
okresie międzywojennym, w 1932 r. Po-
zostałe dwie jednostki – w Stanisławo-
wie Zegrzyńskim i Jachrance, powstały 
w latach 50-tych. Jako ostatnia powsta-
ła jednostka OSP w Zabłociu.

Czasy się zmieniły, okoliczności też, 
a znaczenie straży pożarnych nie male-
je. Coraz bardziej profesjonalne w dzia-
łaniach, coraz lepiej wyszkolone, coraz 
lepiej wyposażone w sprzęt. I wciąż go-
towe do pracy dla społeczeństwa, służ-
by kościołowi oraz wierne patronowi, 
św. Florianowi. 

Wg opracowania 
Mirosława Jarosinskiego

Ile osób liczy w tej chwili OSp w Se-
rocku? Czy są wśród nich kobiety? Ile 
lat z jednostką związany jest strażak 
z najdłuższym stażem? 

Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku 
obecnie liczy 33 członków, z czego 25 po-
siada aktualne uprawnienia i wymagane 
wyszkolenie do prowadzenia działań ra-
towniczo-gaśniczych. Wśród członków 
posiadających takie uprawnienia jest 
1 kobieta, która również bierze czynny 
udział w akcjach, do których dyspono-
wana jest jednostka. Jeśli chodzi na-
tomiast o staż najstarszego strażaka, 
to trudno jednoznacznie stwierdzić. 
W Serocku kiedyś niemal każdy miesz-
kaniec był związany ze strażą, i choć 
dziś nie uczestniczy w życiu jednostki, 
czy uroczystościach strażackich (często 
ze względu na podeszły wiek, czy stan 
zdrowia) to czuje się związany ze strażą 
więc śmiało można powiedzieć, że naj-
starsi żyjący członkowie mają staż ok 60 
a nawet 70 lat.

Od kilku lat w Serocku funkcjonuje 
również grupa młodzików. Czy spotka-
nia (nie licząc sytuacji pandemii) cie-
szą się zainteresowaniem? Czy rośnie 
nam grupa dobrze przygotowanych 
strażaków?

Przy OSP od dłuższego czasu funk-
cjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza. Sam jestem jej wychowankiem 
i bardzo mile wspominam te lata i czas 
spędzony na zbiórkach, zawodach czy 
pokazach pożarniczych. Jednakże 
zgodnie ze Statutem, członkiem Dru-
żyny Młodzieżowej może być osoba, 
która ukończyła 12 rok życia. Przed 
kilku laty wpadliśmy więc na pomysł 
stworzenia również Dziecięcej Drużyny 
Pożarniczej, do której rodzice przy-
prowadzają pociechy, w wieku nawet 
przedszkolnym. Widzimy wszyscy jak 
wielką radość sprawia dzieciakom, jak 

W maju 2021 roku OSp w Serocku obchodzi okrągłą 
rocznicę swojej służby miastu, gminie i mieszkańcom.  

Historia OSP w Serocku, to historia jednostki,
która od 140 lat działa na rzecz społeczności 
lokalnej. To jednak także często długoletnie historie 
wielu pojedynczych osób – prezesów, strażaków, osób, 
które doświadczyły pomocy.

O tych historiach rozmawiamy
z Panem Sławomirem Czerwińskim

– prezesem OSP w Serocku.

również rodzicom, przygotowywanie 
się do bycia strażakami. Grupa przed 
wybuchem pandemii spotykała się sys-
tematycznie i też z dnia na dzień się 
rozrastała. Dzięki niej pozyskaliśmy 
również nowych, dorosłych członków, 
gdyż np. jeden z ojców zarażony został 
przez swe  dzieci „bakcylem strażac-
kim” i również postanowili przyłączyć 
się do naszego grona. Uważam, że aby 
jednostka dalej trwała i rozwijała się 
w przyszłości te działania są niezbęd-
ne, w myśl porzekadła „czym skorup-
ka za młodu nasiąknie…”. Sam jestem 
przypadkiem, który od najmłodszych 
lat uczestniczył w życiu jednostki, 
a także systematycznie pogłębiał swo-
ją wiedzę w tym zakresie i dzisiaj nie 
wyobrażam sobie, że moje życie nie 
byłoby związane z niesieniem pomocy 
innym. Jestem przekonany, że po okre-
sie pandemii, natychmiast wznowimy 
zbiórki zarówno Dziecięcej jak i Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Czy są w strukturze osoby, które 
strażakami ochotnikami są „z dziada 
pradziada”, z rodzin, w których po-
żarnictwo jest swego rodzaju rodzin-
ną tradycją?

Z serocką strażą związanych od 
lat było wiele serockich rodzin. Dzi-
siaj w naszych strukturach działa już 
trzecie a czasami i czwarte pokolenie 
strażaków związanych rodzinną trady-
cją. Z serocką strażą z pokolenia na 
pokolenie związane są takie rodziny 
jak rodzina: Popielarzy, Krzywickich, 
Włodarczyków, Pawlickich, Czerwiń-
skich, Jasińskich. Często jest tak, że 
ojciec przyprowadza ze sobą syna na 
zbiórkę i ten zostaje już z nami na 
stałe. Ale mamy też wielu członków, 
którzy nie mając tradycji rodzinnych 
chcą wspólnie z nami realizować 
swe życiowe marzenia i realizować 

się w pomaganiu innym, i zawsze 
z otwartymi rękoma wszystkich chęt-
nie przyjmujemy.

To także rodzinna tradycja państwa 
Czerwińskich – przez wiele lat pana 
Ojciec był komendantem OSp w Se-
rocku. Czy to właśnie tata zaszczepił 
w panu pasję niesienia pomocy innym? 
Jakie ma pan wspomnienia, związane 
z tatą-strażakiem?

Oczywiście, że to Tata zaszczepił 
we mnie tę pasję. Od kiedy pamiętam 
Tata zawsze był związany ze strażą. 
W OSP pełnił przez wiele lat funkcję 
komendanta, czyli odpowiadał za goto-
wość bojową jednostki. A to były zu-
pełnie inne czasy niż dzisiaj. Sprzęt nie 
był tak nowoczesny i niezawodny. Tata 
spędzał więc długie godziny w OSP aby 
ten sprzęt był zawsze sprawny i goto-
wy do użycia. Jako nieliczni mieliśmy 
w latach 80-tych telefon w domu. Pa-
miętam jak dziś, jak często w nocy 
tata odbierał telefony i pędził do 
jednostki aby włączyć syrenę alarmo-
wą. Jak ukończyłem 18 lat dołączyłem 
do niego. Nie wyobrażam sobie inne-
go scenariusza. Ale moja przygoda ze 
strażą zaczęła się już nieco wcześniej. 
Już jako sześcioletniego chłopca tata 
zaprowadził mnie do straży, gdyż wła-
śnie wtedy tworzyła się orkiestra dęta 
działająca przy OSP. Dostałem wtedy 
zaszczytną funkcję grania na werblu 
i tak już zostałem...

 Czuje się pan dumny, że nosi pan 
mundur strażaka? Czy dziś „zawód” 
strażaka jest obdarzony szacunkiem 
innych? 

Mundur strażaka daje wiele satys-
fakcji. Noszę go z wielkim szacunkiem 
i dumą. Czuję na plecach odpowie-
dzialność za losy tej jednostki, ale też 
dumę że kontynuujemy wieloletnią 
tradycję. Nasza jednostka w tym roku 
obchodzi 140 rocznicę powstania, je-
steśmy jedną z najstarszych straży 
na Mazowszu. Jeśli chodzi o szacunek 
ze strony innych, to nigdy go nie bra-
kowało. Zawód strażaka jest jednym 
z najbardziej cenionych w naszym 
kraju. Choć w przypadku strażaków 
ochotników trudno mówić o zawodzie, 
to w moim odczuciu ten szacunek jest 
jeszcze większy, gdyż działamy bez-
interesownie, często z narażeniem 
własnego życia i nasi mieszkańcy to 
doceniają.



PIELĘGNUJEMY HISTORIĘ

20 21I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

AKTYWIZUJEMY MIESZKAŃCÓW

20 21I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

MAJOWE ŚWIęTA
3 maja
- Święto narodowe 3 Maja
Jedno z najważniejszych świąt pań-

stwowych, ustanowione na pamiątkę 
uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 
3 Maja, pojawiło się w polskim kalen-
darzu w 1919 roku, ale dzień ten był 
uważany za świąteczny już od roku, 
w którym konstytucja powstała. Święto 
celebrowano także w latach zaborów.

W 1946 roku komuniści zabronili ob-
chodów 3 Maja, a w 1951 roku oficjal-
nie zniesiono to święto. Dopiero w roku 
1981 ponownie świętowano to histo-
ryczne wydarzenie. W stanie wojennym 
3 maja odbywały się brutalnie tłumio-
ne demonstracje. Na ponowne oficjal-
ne ustanowienie święta 3 Maja trzeba 
było czekać do przemiany ustrojowej. 
Przywrócono je ustawą z 6 kwietnia 
1990 roku (weszła w życie 28 kwietnia).

4 maja
– Międzynarodowy dzień Strażaka
Święto zainicjowano w Australii dla 

uczczenia pamięci pięciu strażaków, 
którzy zginęli w 1998 roku. Po konsul-
tacjach w gronie międzynarodowych 
organizacji pożarniczych ustalono ter-
min święta na dzień wspominania św. 
Floriana w Kościele katolickim, patrona 
wszystkich strażaków.

W Polsce Dzień Strażaka jest świętem 
zawodowym ustanowionym przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2003 roku.  
Obchodzi je Państwowa Straż Pożarna 
i jednostki ochotnicze. Na terenie Miasta 
i Gminy Serock funkcjonują Ochotnicze 
Straże Pożarne w Serocku, Gąsiorowie, 
Stanisławowie i Woli Kiełpińskiej oraz 
Wojskowa Straż Pożarna w Zegrzu.

8 maja
- narodowy dzień Zwycięstwa
Historia święta związanego ze zwy-

cięstwem nad Niemcami w II wojnie 
światowej sięga roku 1946 - wtedy od-
były się jego pierwsze obchody. Władze 
komunistyczne ustaliły, że uroczystości 
Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolno-
ści będą się odbywać corocznie 9 maja.

Dopiero w 2014 roku zwrócono uwa-
gę, że z powodu zbliżającej się 70. 
rocznicy zakończenia wojny, należałoby 
rozważyć zmianę daty święta – ustano-
wić je na 8 maja, tj. na dzień zakończe-
nia walk w Europie w 1945 roku. Druga 

wojna światowa zakończyła się bowiem 
podpisaniem przez Niemcy bezwarun-
kowej kapitulacji  o godz. 22.30 dnia 
8 maja 1945 roku. Przerwanie działań 
wojennych nastąpiło o godzinie 23.01.

24 kwietnia 2015 roku Sejm RP przy-
jął ustawę o Narodowym Dniu Zwycię-
stwa, jednocześnie znosząc Narodowe 
Święto Zwycięstwa i Wolności.

9 maja
– dzień Europy
9 maja jest oficjalnym dniem Unii 

Europejskiej. Został ustanowiony 
w rocznicę przedstawienia planu utwo-
rzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali przez Roberta Schumana 9 maja 
1950 roku. Proces integracji trwał od 
1951 do 1993 roku kiedy powstała Unia 
Europejska.

O wstąpieniu do wspólnoty Polacy 
zdecydowali w referendum, które odby-
ło się 7 i 8 czerwca 2003 roku. Za wstą-
pieniem do Unii opowiedziało się 77,45% 
głosujących. Polska została członkiem 
UE 1 maja 2004 roku, a 21 grudnia 2007 
roku przystąpiła do układu z Schengen 
znoszącego kontrole na granicach we-
wnętrznych państw wspólnoty. 

27 maja
– dzień Samorządu Terytorialnego
Samorząd terytorialny został zniesio-

ny przez komunistów w 1950 r. i zastą-
piony radami narodowymi. Po przemia-
nie ustrojowej przywrócono go 27 maja 
1990 r. odbyły pierwsze wolne wybory do 
rad gmin i miast. Ich powstanie było po-
czątkiem budowy społeczeństwa obywa-
telskiego. Powstała wówczas gmina Se-
rock a na burmistrza wybrano Sylwestra 
Sokolnickiego. W 1998 roku, w drugim 
etapie reformy samorządowej, powstał 
samorząd powiatowy i wojewódzki.

Samorząd terytorialny stanowi 
wspólnotę mieszkańców, których łą-
czy wspólna świadomość, wspólny los 
i wspólne cele. Samorząd umożliwia 
społecznościom udział w sprawowaniu 
władzy bezpośrednio i pośrednio. Tym 
samym powoduje, że władza zaspoka-
ja bieżące potrzeby mieszkańców, jak 
również stwarza odpowiednie warunki 
dla rozwoju społecznego, kulturalnego, 
gospodarczego i cywilizacyjnego. Bez 
samorządu nie byłoby demokratycznej 
i nowoczesnej Polski.

1 maja
– Międzynarodowe Święto pracy
Święto robotników, przypadające 

1 maja, było przez kilkadziesiąt lat za-
właszczone przez komunistów i z nimi 
kojarzone, a tymczasem obchodzono 
je w Polsce od czasów zaborów. Zosta-
ło ustanowione dla uczczenia prote-
stów i masakry robotników w Chicago 
w 1886 roku. 

Pierwsze obchody tego święta w Pol-
sce odbyły się w 1890 roku w zaborze 
rosyjskim. Masowe demonstracje pierw-
szomajowe miały miejsce w 1905 roku. 
Po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę podjęto pierwszą próbę ustano-
wienia 1 maja dniem wolnym od pracy. 
Świętem państwowym i dniem wolnym 
jest 1 maja od 1950 roku. Po latach ko-
munizmu, czasów, w których tego dnia 
odbywały się obowiązkowe pochody, 
święto jest obchodzone spontanicznie. 

Warto dodać, że pierwszego dnia 
maja w Kościele Katolickim obchodzo-
ne jest, zgodnie z kalendarzem litur-
gicznym, wspomnienie św. Józefa Rze-
mieślnika, patrona ludzi pracy. 1 maja 
to także data wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. W tym roku przypada 
17. rocznica tego ważnego wydarzenia.

2 maja
-  dzień Flagi 

Rzeczypospolitej polskiej
Drugi dzień maja był w czasach komu-

nizmu dniem zdejmowania flag po świę-
cie pierwszomajowym. Władze pilnowały, 
by ten symbol narodowy nie pojawiał się 
w przestrzeni publicznej 3 maja, w dniu 
wielkiego święta Polaków. 

Po przemianie ustrojowej, 15 paź-
dziernika 2003 roku, do laski marszał-
kowskiej trafił projekt zmiany ustawy 
o godle, barwach i hymnie RP. Jego au-
torem był poseł Edward Płonka. Święto 
flagi zostało ustanowione na 2 maja, na 
mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.

Tradycją stało się noszenie 2 i 3 maja 
kokard w barwach narodowych oraz wy-
wieszanie flag, nie tylko na gmachach 
urzędowych, ale także na prywatnych 
domach i balkonach mieszkań. Na bu-
dynkach pojawiają się również ilumina-
cje w barwach narodowych.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej obchodzony jest łącznie ze Świa-
towym Dniem Polonii.

Czy mają państwo jakieś strażackie 
powiedzenia, hasła, strażacki slang?

Oczywiście wiele jest takich powie-
dzeń, głównie podczas akcji, kiedy to 
nazywamy niektóre sprzęty po swojemu 
a przeciętny mieszkaniec nie wie o co 
chodzi. Dla nas to jest już tak normal-
ne, że nawet trudno mi to nazwać slan-
giem. Jako przykład mogę powiedzieć, 
że czasami pieszczotliwie nazywamy 
nasze pojazdy. Pamiętam Stara 25, któ-
rego wszyscy w jednostce nazywali „Ku-
buś”, do niedawna mieliśmy w naszej 
jednostce Jelcza, którego nazywaliśmy 
„Jelonkiem”

do jakich interwencji są wzywa-
ne ochotnicze straże? Ile osób bierze 
udział w jednej akcji wyjazdowej? Czy 
dużo takich interwencji było w ostat-
nich tygodniach?.

W ostatnich latach wachlarz inter-
wencji, do których dysponowana jest 
nasza jednostka systematycznie rośnie. 
Dzisiejsza straż pożarna to nie tylko 
gaszenie pożarów ale także zdarzenia 
komunikacyjne, usuwanie skutków na-
wałnic, udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej, powalone drzewa, 
poszukiwania osób zaginionych, neutra-
lizacja plam ropopochodnych, usuwa-
nie zagrożeń chemicznych, ewakuacja 
ludzi czy ratowanie zwierząt. To także 
pomoc policji czy pogotowiu ratunko-
wemu. W czasie pandemii jesteśmy wy-
korzystywani do dystrybucji środków do 
dezynfekcji, dostarczaniu mieszkańcom 
ulotek czy dowożeniu mieszkańców na 
szczepienie.  Jeśli chodzi o ilość osób, 
to pełna obsada wozu bojowego, czyli 
jeden zastęp liczy 6 osób. Często jednak 
działamy jednocześnie dwoma lub jeśli 
jest taka potrzeba trzema zastępami w 
tym samych czasie. Jeśli chodzi o ilość 
interwencji to niestety systematycz-
nie rośnie ona z roku na rok. 2020 rok 
zakończyliśmy z liczbą 149 wyjazdów 
a jak już wspomniałem w niektórych 
zdarzeniach działamy dwoma lub trze-
ma zastępami. W tym roku mieliśmy już 
ponad 30 interwencji na terenie gminy.

Z jakimi problemami muszą się 
mierzyć ochotnicze straże pożarne?

Problemów jest wiele. Największym 
jest to, że my przecież nie siedzimy 
i nie czekamy na wyjazd tylko normal-
nie pracujemy. Czasami dochodzi do sy-
tuacji (choć rzadko), szczególnie w go-
dzinach pracy, że brakuje ludzi gdy jest 

potrzeba wyjazdu. Ciągle próbujemy 
zwerbować nowych członków, żeby nas 
było jak najwięcej i wtedy jest większa 
szansa, że akurat w chwili potrzeby wy-
jazdu będzie wystarczająca liczba stra-
żaków żeby podjąć skuteczną interwen-
cję.  Kolejnym problemem jest sprzęt. 
Choć posiadamy dwa supernowoczesne 
samochody, których pewnie pozazdro-
ściłaby nam niejedna jednostka, to cią-
gle są potrzeby pozyskiwania nowego, 
coraz bardziej specjalistycznego a za-
razem bardzo drogiego sprzętu. Często 
po nocach piszę wnioski do różnych in-
stytucji aby pozyskać fundusze na nowe 
wyposażenie. Oczywiście wiele pomaga 
nam samorząd jednak przy bardzo wy-
sokich cenach sprzętu musimy również 
szukać funduszy z innych źródeł.

Naszym marzeniem jest teraz zakup 
łodzi ratowniczej. Nasza gmina poło-
żona jest przecież w pobliżu akwenu 
Jeziora Zegrzyńskiego, gdzie dochodzi 
również do różnego rodzaju zdarzeń 
wymagających interwencji Straży Po-
żarnej. Posiadanie takiej łodzi jest dla 
nas na chwilę celem, który sobie obra-
liśmy.

OSp w Serocku pielęgnuje rów-
nież tradycje lokalne, poprzez udział 
w uroczystościach gminnych i kościel-
nych. Uświetniacie je państwo swoją 
obecnością i sztandarem. Czy dużo 
jest takich uroczystości?

Od lat strażacy biorą udział w uro-
czystościach zarówno gminnych jak i ko-

ścielnych. Mamy je już na stałe wpisane 
do naszego kalendarza, choć ostatnio 
pandemia nam trochę ten kalendarz 
zmodyfikowała. Co roku bierzemy 
udział w takich uroczystościach jak ad-
oracja Grobu Chrystusa na Wielkanoc, 
udział w procesji na Boże Ciało, gdzie 
od lat stroimy na rynku nasz Ołtarz 
Strażacki, co roku zamawiamy Mszę św. 
w intencji strażaków i ich rodzin z oka-
zji święta Św. Floriana patrona straża-
ków, bierzemy też udział w uroczysto-
ściach gminnych takich jak Dni Święta 
Patrona Serocka, uroczystości związane 
z obchodami Święta Niepodległości, 
Święta Darów Ziemi, rocznicy Wybuchu 
II Wojny Światowej. Ale także zabezpie-
czamy imprezy sportowe, które organi-
zowane są na terenie gminy, bierzemy 
udział w piknikach dla dzieci sami też 
organizujemy tzw. Drzwi Otwarte dla 
mieszkańców, bierzemy udział w Wiel-
kim Finale WOSP.

Czego państwu – członkom OSp 
w Serocku życzyć z okazji Waszego 
jubileuszu? 

Tradycją już stało się, że życzy nam 
się „tyle samo wyjazdów, co powrotów 
z akcji i aby nasz sprzęt służył głównie 
do ćwiczeń” więc myślę, że to dobre 
życzenia. Ja bym jeszcze dodał do tych 
życzeń chęci i wytrwałości w działaniu.

Tego Strażakom życzę,
a także wszystkiego dobrego! 

Agnieszka Woźniakowska
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napoleon Bonaparte – w 200. rocznicę śmierci
5 maja 2021 roku mija 200 lat od 

śmierci Cesarza Francuzów Napoleona 
Bonapartego. Ta skomplikowana i róż-
nie oceniana postać wywarła wielki 
wpływ na Polskę i Polaków. Cesarz jest 
nawet wymieniony w trzeciej zwrotce 
naszego hymnu narodowego. Bonaparte 
był przede wszystkim wielkim wojow-
nikiem. W swoich planach wojskowych 
uwzględnił Serock i kazał w nim wybu-
dować twierdzę.

Z Korsyki do paryża
Napoleone di Buonaparte urodził się 

w Ajaccio na Korsyce 15 sierpnia 1769 
roku w szlacheckiej rodzinie o włoskich 
korzeniach. Od młodości kształcił się w 
wojsku i szybko piął po szczeblach ka-
riery. W 1793 roku, mając zaledwie 24 
lata, został generałem brygady. W la-
tach 1796 – 1797 dowodził z wielkimi 
sukcesami wojskami francuskimi we 
Włoszech a następnie, z gorszym skut-
kiem, w Egipcie.

Po powrocie do Francji w 1799 roku, 
wykorzystując katastrofalny autorytet 
dyrektoriatu rządzącego wówczas we 
Francji, 9 i 10 listopada przeprowa-
dził wojskowy zamach stanu i przejął 
władzę. W 1802 roku narzucił nową 
konstytucję. Jego wielkim sukcesem 
był Kodeks Cywilny (Code Civil) z 1804 
roku  zawierający nowoczesne regula-
cje prawne.

18 maja 1804 roku Bonaparte został 
ogłoszony przez senat Cesarzem Fran-
cuzów.

Wojny
Okres dyktatury cesarza Napoleona 

Bonaparte był naznaczony wojnami. 
W kampanii 1805 roku Francuzi rozgro-
mili wojska austriacko-rosyjskie pod 
Austerlitz (dziś Sławków) w Czechach. 
Po zniszczeniu armii pruskiej pod Jeną 
i Auerstedt (14 października 1806 roku) 
wojska francuskie zajęły Prusy. Kolejne 
sukcesy miały miejsce w bitwach z Ro-
sjanami pod Iławą (8 lutego 1807 roku) 
i pod Frydlandem (14 czerwca 1807 
roku).

Zgubna dla cesarza okazała się wy-
prawa na Rosję w 1812 roku. Potem 
poniósł klęskę pod Lipskiem (16–19 paź-
dziernika 1813 roku). Zmuszono go do 
abdykacji i nakazano udać się na wyspę 
Elbę na Morzu Śródziemnym. Na wiosnę 

1815 roku Bonaparte wrócił, zebrał woj-
ska i stoczył 18 czerwca ostatnią, prze-
graną bitwę pod Waterloo w Belgii.

22 czerwca 1815 roku ponownie ab-
dykował i oddał się w ręce Anglików. 
Jako jeniec wojenny trafił na brytyjską 
Wyspę Świętej Heleny na Atlantyku. 
Zmarł tam w samotności 5 maja 1821 
roku.

Cesarz i polacy
Polacy walczyli u boku Napoleona 

już od 1797 roku. Uczestniczyli we 
wszystkich jego kampaniach wojennych 
w nadziei na odzyskanie przez Polskę 
niepodległości.

W 1807 roku powstało Księstwo War-
szawskie. Formalnie niepodległe, było 

zależne od cesarza Bonapartego, który 
uzgodnił jego powstanie z carem Alek-
sandrem I w porozumieniu z Tylży. Woj-
skami Księstwa dowodził książę Józef 
Poniatowski. W okresie swojego istnie-
nia Księstwo prowadziło samodzielną, 
zwycięską wojnę z Austrią (1809).

W 1812 roku z terenów polskich wy-
ruszyła wyprawa Napoleona na Rosję, 
w której brało udział 100 tysięcy pol-
skich żołnierzy. Po klęsce Wielkiej Armii 
wojska rosyjskie zajęły teren Księstwa 
Warszawskiego, co oznaczało koniec 
jego istnienia. Formalna likwidacja i po-
dział nastąpił po Kongresie Wiedeńskim 
w 1815 roku.

Twierdza w Serocku
Decyzję o fortyfikowaniu trójkąta 

Praga - Modlin – Serock podjął osobiście 
Napoleon. Prace w Serocku rozpoczę-
to już na przełomie 1806 i 1807 roku. 
Twierdza miała mieć pięć bastionów 
i trzy umocnione przedmościa za Nar-
wią, które ukończono w drugiej połowie 
kwietnia 1807 roku. W lipcu zarys twier-
dzy był już widoczny ale Francuzi prze-
rwali prace i wycofali się. Dalsze roboty 
prowadzili tylko Polacy.

W 1809 roku rozpoczął się drugi 
etap budowy. Zamierzano zwiększyć 
obszar fortyfikacji w kierunku północ-
nym i zachodnim oraz dodać dwa ba-
stiony i trzy raweliny przy wjazdach do 
twierdzy. Zaplanowane prace w dużej 
części wykonano (roboty ziemne), ale 
nie ukończono przewidywanego prze-
kształcenia Serocka w miasto garnizo-
nowe. Napoleon wizytował twierdzę 
10 grudnia 1812 roku w czasie odwrotu 
spod Moskwy.

Po upadku Bonapartego twierdza se-
rocka straciła znaczenie militarne. Od-
zyskała je na chwilę w czasie powstania 
listopadowego, gdy w maju 1831 roku 
stała się bazą dla wojsk polskich przed 
bitwą pod Ostrołęką. W kolejnych la-
tach popadała w zapomnienie a ślady 
po niej zacierały się.

Z okazji 200. rocznicy śmierci Napo-
leona Bonapartego pracownicy Izby Pa-
mięci przygotowali wystawę outdooro-
wą „Cesarz i twierdza w Serocku” (od 
1 maja przy ratuszu) oraz film „Twier-
dza napoleońska w Serocku” (emisja 
16  maja o godz. 15.00 na FB i YT Izby).

Mirosław Pakuła

Konstytucja i jej ojcowie
3 maja 1791 roku uchwalona została 

Ustawa Rządowa powszechnie nazywana 
Konstytucją 3 Maja. W momencie ogło-
szenia była pierwszym w Europie i dru-
gim na świecie dokumentem stanowią-
cym podstawy całego ustroju państwa 
- była wyjątkowa i rewolucyjna. Po-
wstała w wyniku politycznego konsensu-
su pomiędzy królem a opozycją. W tym 
roku przypada 230. rocznica uchwalenia 
tego ważnego aktu prawnego.

Uchwalenie
Ustawy Rządowej
W okresie przygotowywania Usta-

wy Rządowej Polska znajdowała się 
pod protektoratem Rosji. Za jej zgodą 
w 1788 r. zwołano sejm, pod pretek-
stem zatwierdzenia sojuszu polsko-ro-
syjskiego i włączenia się do wojny Rosji 
z Turcją.  Posiedzenie miało trwać sześć 
tygodni ale okazało się, że posłowie  ob-
radowali prawie cztery lata. 

Największym dziełem Sejmu Cztero-
letniego była Konstytucja. Uchwalenie jej 
poprzedziły dwa lata debat i dyskusji, wy-
nikiem których była nowa wizja państwa, 
choć sam dokument powstawał w sekre-
cie, poza sejmem i bez jego wiedzy. 

Ustawa Rządowa wprowadziła 
trójpodział władzy, monarchię dzie-
dziczną, opiekę prawną nad chłopami, 
częściowe zrównanie praw mieszczan 
i szlachty oraz znosiła liberum veto. 

Co równie ważne, stała się symbolem 
odzyskanej suwerenności. 

27 kwietnia 1792 roku przeciwnicy re-
form Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 
3 Maja zawiązali konfederację targowic-
ką. O pomoc poprosili carycę Katarzynę 
II, której wojska wkroczyły na teren Rze-
czypospolitej. 16 maja 1792 roku rozpo-
częła się niewypowiedziana wojna polsko
-rosyjska. Zakończyła się w lipcu, kiedy 
król, w obliczu przewagi wojsk rosyjskich, 
przystąpił do konfederacji i wydał rozkaz 
zaprzestania walk. Konsekwencją Tar-
gowicy był II rozbiór Polski, dokonany 
w styczniu 1793 roku przez Rosję i Prusy. 

Konstytucja 3 Maja przestała obo-
wiązywać w momencie przystąpienia 
króla do konfederacji targowickiej, ale 
jej formalny koniec nastąpił 23 listo-
pada 1793 roku, gdy sejm grodzieński 
uznał obrady poprzedniego sejmu za 
nieważne i uchylił wszystkie ustanowio-
ne przez niego akty prawne. Konsty-
tucja przestała obowiązywać w sensie 
prawnym ale nie straciła symboliczne-
go znaczenia. Mimo rozbiorów pamięć 
o niej pomagała kolejnym pokoleniom 
podsycać dążenia do niepodległości. 

Ojcowie
Konstytucji
Król Stanisław August Poniatowski 

był współautorem reform ustrojowych 
przeprowadzonych przez Sejm Cztero-
letni oraz jednym z głównych autorów 
Konstytucji 3 Maja. Przypisuje się mu 
pierwotny tekstu Ustawy Rządowej, ale 
jej ostateczny kształt nie był wyłącznie 
jego zasługą.  

Drugi z ojców Konstytucji Hugo 
Kołłątaj brał udział w pracach nad 
ostatecznym kształtem zaproponowa-
nej przez króla Ustawy Rządowej. Był 
działaczem opozycji antykrólewskiej, 
a podczas Sejmu Wielkiego aktywnym 
członkiem obozu patriotycznego. Mocno 
akcentował potrzebę reform społecz-
nych i równości ludzi niezależnie od ich 
społecznego i rasowego pochodzenia. 

Kolejny ojciec Konstytucji, Stani-
sław Małachowski, był marszałkiem 
Sejmu Czteroletniego, jednym z sy-
gnatariuszy Ustawy Rządowej. Popierał 
mieszczan dążących do rozszerzenia 
praw politycznych oraz dostrzegał ko-
nieczność poprawienia jakości życia 
chłopów. W swoim majątku na Podo-
lu zniósł pańszczyznę i wprowadził 
czynsz.

Ignacy Potocki podczas obrad Sejmu 
Wielkiego był członkiem Deputacji do 
Formy Rządu, do której zadań należało 
opracowanie projektu zmiany ustroju 
Rzeczypospolitej. Przygotowany przez 
Potockiego tekst nie spełniał jednak 
oczekiwań i związanych z nim nadziei 
i dlatego zwrócił się o pomoc do króla. 
Następnie współpracował nad ostatecz-
nym kształtem konstytucji – dążąc do 
zmiany zapisów zapewniających monar-
sze przewagę nad sejmem. 

Od 1 maja 2021 roku będziecie mo-
gli Państwo obejrzeć wystawę przez nas 
przygotowaną. Ekspozycja planszowa 
pt. „Rewolucja 3 Maja” będzie prezen-
towana przed Centrum Kultury i Czytel-
nictwa przy ulicy Pułtuskiej.

Marlena Strojecka, Mirosław Pakuła
Pierwsza strona Ustawy Rządowej, 

druk Michała Grolla (domena publiczna)

Konstytucja 3 Maja 1791 roku, autor Jan Matejko (Zamek Królewski w Warszawie)

Plan twierdzy w Serocku 
(B. Pawłowski, Historia wojny polsko-
-austriackiej 1809 r., Warszawa 1935)

Cesarz Francuzów, 
autor Jacques-Louis David 

(domena publiczna)
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