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„Mazowsze 24”
Dyskusja o przestrzeni miejskiej, problemach samorządów, i o tym, czy mamy społeczeństwo obywatelskie. Byliśmy na promocji
książki dr. Grzegorza Kostrzewy – Zorbasa
„Mazowsze 24”.
W piątek, 4 lutego, w legionowskiej kawiarni „Kafka u Leszka” odbyło się - zorganizowane przez Mazowieckie To i Owo,
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa oraz

placów, dominant, tworzyć kameralne przestrzenie przyjazne człowiekowi, parki, małą
architekturę. Trzeba być może „wyprowadzać”
centra handlowe na obrzeża większych skupisk
ludzkich, nie poddając się tym samym kulturze
konsumpcji. Być może, bo kultura konsumpcji ma dziś jak wiadomo tylu przeciwników co
i zwolenników. To temat do rozważań, jak się
okazuje nie tylko dla intelektualistów.

Księgarnię U Leszka - spotkanie, promujące
książkę „Mazowsze 24”, wydaną przez oﬁcynę
„Imbir”. Jest to nowa pozycja dr. Grzegorza
Kostrzewy – Zorbasa, politologa i samorządowca, od zawsze związanego z centralnym
Mazowszem.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi wicestarosta legionowski Robert Wróbel,
burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester
Sokolnicki oraz dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie Jacek Szczepański. Toczącą się dyskusję poprowadził redaktor naczelny tygodnika Mazowieckie To i owo Robert
Nowiński.
„Mazowsze 24” to książka o Centralnym
Mazowszu. Zawiera między innymi artykuły,
które Grzegorz Kostrzewa - Zorbas publikował w prasie regionalnej i lokalnej, w tym
w Mazowieckim To i Owo. Autor pisze o miastach i miejscowościach podwarszawskich,
ich potencjale i zagrożeniach a także o zarządzaniu obszarem metropolitalnym, którego
to zarządzania właściwie nie ma.
W dyskusji przewijał się wątek zagrożeń wynikających z niedostrzegania przez
samorządy wagi planowania urbanistyczno
– przestrzennego. Trzeba by tu wyprzedzać
potencjalne zagrożenia dla przestrzeni struktur miejskich, dostrzegać wartości w historycznych układach urbanistycznych, strzec

Wracając do Serocka. Autor książki nazywa Serock miastem idealnym, spełniającym
kryteria tej kameralności, w której człowiek
czuje się po prostu, jak w swojej skali, nic go
tu nie przerasta, nic nie dominuje za bardzo
– w sensie przestrzeni urbanistyczno – architektonicznej. W książce czytamy: „Człowiek
jest zdrowy i szczęśliwy tylko wśród ZIELONO – BŁĘKITNYCH KRAJOBRAZÓW”.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego spotu
reklamowego, niedawno stworzonego na potrzeby promocji i do oceny, czyż nie takim
miejscem jest Serock? Czyż nie jest czasem
tak, że „cudze chwalimy, a swego nie znamy”?
Warto wyjść z domu, na spacer, rozejrzeć się
dookoła, wkrótce wiosna więc i słońca będzie
więcej.
Burmistrz Sylwester Sokolnicki usłyszał
podczas tej rozmowy wiele ciepłych słów pod
adresem Serocka – miasta, którym zarządza
od lat dwudziestu. Jak się okazuje spójna
polityka kształtowania przestrzeni znalazła swoje uznanie w oczach autora książki.
Przypomnijmy - wszystko zaczęło się w 1994
roku, kiedy to wmurowano akt erekcyjny
w fundamenty pod budowę ratusza, a w zasadzie zaczęło sie jeszcze wcześniej, bo na
przełomie lat 1980/1990, kiedy to nastąpiły
przemiany społeczno – polityczne, pojawiła
się możliwość świadomego tworzenia toż-
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samości lokalnej. Zaczęła powoli rodzić się
polska samorządność. Tworzyły się prawne,
społeczne i ﬁnansowe ramy funkcjonowania
jednostek samorządu terytorialnego. Kiedy
w 1997 roku ratusz został uroczyście otwarty rozpoczął się proces budowania marki
naszego miasta. Budynek, który pełniąc rolę
miastotwórczą, doskonale spełnił również
rolę promocyjną - był od początku i jest do
dziś wizytówką Serocka.
Tyle pozytywnych wniosków ze spotkania
dla samego Serocka. Była oczywiście mowa
o problemach, dotyczących regionu takich
jak budowa Opaski Kanalizacyjnej Zalewu
Zegrzyńskiego - niedokończona inwestycja
z połowy lat siedemdziesiątych, zanieczyszczenia wód Zalewu Zegrzyńskiego i okolicznych plaż, poprawy komunikacji z Warszawą
i wiele innych tematów, debatować można by
długo, wypijając przy tym nie jedną Kafkę
i nie tylko U Leszka. Każda miejscowość ma
inne problemy i inną skalę.
Na koniec wypada pogratulować autorowi dr. Grzegorzowi Kostrzewie – Zorbasowi
wydania wartościowej publikacji, a organizatorom spotkania życzyć wielu okazji do kolejnych debat przy kawie.

Dr Grzegorz
Kostrzewa – Zorbas

Działał w opozycji demokratycznej i Solidarności. Podczas stanu wojennego organizował podziemne wydawnictwa i pisał do
polskiej prasy na Zachodzie. Był więziony
za udział w strajku w Ursusie w 1988 r. Po
1989 roku został dyrektorem w MSZ i MON
i głównym negocjatorem wycofania wojsk sowieckich z Polski. Ukończył Uniwersytet Georgetown – najstarszą uczelnię katolicką USA.
Doktoryzował się u Zbigniewa Brzezińskiego
na Uniwersytecie Johns Hopkins, zaliczanym
do 20 najlepszych na świecie. Pracuje w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej.
Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu”, skupiającego społeczników i samorządowców 27 miejscowości
Centralnego Mazowsza.
K.L.

W ostatnich tygodniach nasze myśli i działania skierowane są na nieustanny monitoring
sytuacji powodziowej w gminie. O pracach zabezpieczających wały przeciwpowodziowe przeczytacie na stronie 6. Do 15 marca czekamy na Państwa wnioski na odbiór azbestu w roku
2011 – więcej na ten temat na stronie 4. W bieżącym numerze Informatora także o zmianach,
jakie nastąpiły w obsłudze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W marcu w serockim
ratuszu będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Inicjatywa skierowana jest do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapraszamy zainteresowanych. Przyjęto budżet na rok 2011, a także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock. W serockim miejscowniku przedstawiamy
– Dębinki. Cieszymy się, że cykl spotyka się z Państwa uznaniem. Pozdrawiamy i życzymy
miłej lektury.
REDAKCJA
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Aktualności
BUDŻET NA ROK 2011
PRZYJĘTY
Radni Rady Miejskiej w Serocku podczas
IV sesji w dniu 31 stycznia 2011 r. przyjęli budżet Miasta i Gminy Serock na rok 2011 w następującej wysokości: dochody 40.916.681 zł,
wydatki - 44.022.050 zł. Deﬁcyt budżetu wyniósł 3.105.369 zł, deﬁcyt ma zostać pokryty
z zaciągniętych kredytów. Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się
od głosu. W tym samym dniu radni podjęli
również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na
lata 2011 - 2021. Za jej przyjęciem głosowało
13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Więcej
na temat tegorocznego budżetu w kolejnym
numerze Informatora.

NAZEWNICTWO DRÓG
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że Rada Miejskiej podjęła uchwały
w sprawie nadania nazwy drogom:
1. działka nr 31/10 obr. 18 położona w Serocku – ul. Rubinowa – Uchwała Nr 21/IV/
2011 z dnia 31.01.2011r.
2. działka nr 82 we wsi Zalesie Borowe,
droga powiatowa – ul. Powielińska – Uchwała Nr 23/IV/2011 z dnia 31.01.2011r.
3. działka nr 70/2 położona we wsi Izbica,
droga gminna – ul. Kuny Leśnej – Uchwała
Nr 22/IV/2011 z dnia 31.01.2011r.
4. działki nr 25/7, nr 25/13 i nr 26/1 obr.
01 położone w Serocku - ul. Ekologiczna –
Uchwała Nr 20/IV/2011 z dnia 31.01.2011 r.

ODBIÓR AZBESTU
W 2011 ROKU
W 2010 roku korzystaliśmy z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na demontaż z dachów,
lub odbiór złożonego luzem na posesjach azbestu ( tzw. eternitu) oraz na jego transport i utylizację na składowisku. Wydatkowaliśmy na
ten cel ponad 46 tysięcy złotych. Odebraliśmy
ponad 133 tony wyrobów zawierających azbest
z 62 nieruchomości. Informujmy, że na 2011
rok Urząd Miasta i Gminy w Serocku otrzymał
również dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
usuwanie azbestu w kwocie 50 tysięcy złotych.
W związku z powyższym istnieje możliwość
udzielenia doﬁnansowania w 100 % kosztów
demontażu płyt azbestowych, odbioru i przewiezienia do miejsca unieszkodliwienia oraz
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Wszystkim

Kobietom

blicznej w gminie Serock. Zakończyliśmy
analizę ankiety, a jej wyniki przedstawiamy
na stronie www.serock.pl

z okazji ich święta
uśmiechu, pomyślności
i wielu
szczęśliwych chwil.

WYMIANA DOWODU
OSOBISTEGO

unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy od
osób ﬁzycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej. Realizacja zadania nie obejmuje
wykonania nowych pokryć dachowych.
Warunkiem skorzystania z doﬁnansowania jest złożenie wniosku do Urzędu Miasta
i Gminy. Kompletne wnioski będą rozpatrywane do realizacji w 2011 r. wg kolejności złożenia do dnia 15 marca 2011 r. w ramach środków przyznanych z WFOŚiGW w Warszawie.
Wnioski niezrealizowane w danym roku
z powodu wyczerpania środków ﬁnansowych będą mogły być realizowane w roku
następnym. Wszelkie niezbędne informacje
oraz wniosek można uzyskać w Referacie
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
osobiście: pokój nr 11, parter, telefonicznie:
(22) 782 88 40 lub 782 88 39. Druki do pobrania na stronie: www.serock.pl, tytuł artykułu: Uwaga! Odbiór azbestu w 2011 roku.
Z uwagi na zmianę w 2011 roku terminu
złożenia dokumentacji do WFOŚiGW nieprzekraczalny termin składania wniosków
- 15 marca 2011 roku.

UNIWERSYTET III WIEKU
ZAPRASZA
Jeszcze nie jest za późno, by dołączyć do
słuchaczy Legionowskiego Uniwersytetu III
Wieku. Zapraszamy by zapoznać się z działaniami Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Serocku. Wykłady, konserwatoria, wycieczki i wiele
innych ciekawych inicjatyw. Na stronie www.
kultura.serock.info oraz www.serock.pl można
przeczytać bieżące informacje nt. LUTW.

PODSUMOWANIE ANKIETY
Urząd Miasta i Gminy w Serocku przeprowadził w okresie od września do listopada
2010 r. badania zmierzające do zapoznania
się z oczekiwaniami naszych mieszkańców,
w kwestii funkcjonowania komunikacji pu-

Przypominamy, że osoba która otrzyma
dowód osobisty jest obowiązana powiadomić
właściwy urząd skarbowy o serii i numerze
dowodu osobistego poprzez wypełnienie
i przekazanie formularza NIP-3 (w przypadku osób ﬁzycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), EDG-1 w przypadku
osób ﬁzycznych prowadzących działalność
gospodarczą. Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą dokonać zgłoszenia
aktualizacyjnego za pośrednictwem organu
wydającego dowód osobisty.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Magdalena Łoniewska

WYBORY
DO IZB ROLNICZYCH
Informuję, że uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia
2010 r. zostały zarządzone wybory do izb
rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na
3 kwietnia 2011 roku (niedziela). Zgodnie
z ustawą o izbach rolniczych gmina Serock
jest okręgiem dwumandatowym. Prosimy
członków samorządu rolniczego o zgłaszanie
kandydatur do Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu. Pokój
nr 11 tel. 22 782 88 40. Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej
Izby Rolniczej można uzyskać w Oddziale
Biura MIR ul. Żółkiewskiego 17, 05-075
Warszawa Wesoła, tel. 22 773 53 95, tel./fax
22 773 55 29 e-mail: wars@mir.pl
Jadwiga Szymańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

BEZPŁATNE PORADY
Rusza projekt „Wiesz więcej – masz większy
wybór”. W związku z otrzymaniem doﬁnansowania na realizację projektu 7.3 POKL, Agencja
TOiOWO rozpoczyna działania, mające na celu
zmniejszenie liczby osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapraszamy
do serockiego ratusza, pokój numer 19, gdzie
przy specjalnie przygotowanym stanowisku będzie można uzyskać porady prawne i obywatel-

skie od konsultanta (porady obejmować mogą
sprawy spadkowe, testamenty, dziedziczenie,
sprawy nieruchomości, odszkodowania i inne).
Przedstawiamy harmonogram dyżurów: 24, 25
luty; 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 30, 31 marca
w godz. 10-14. Serdecznie zapraszamy. Więcej
nt. projektu można przeczytać na stronie www.
toiowo.eu

KONKURS PLASTYCZNY
Zapraszamy do udziału w XIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Powódź,
pożar dniem czy nocą – straż przychodzi ci
z pomocą”. Na prace konkursowe czekamy
do 7 marca. Szczegóły dotyczące konkursu na
stronie www.serock.pl

BEZPIECZNE FERIE 2011
Komisariat Policji w Serocku wraz z Integracyjnym Centrum Opieki Wychowania
Terapii KKWR zorganizowały konkurs pla-

styczny, celem którego było wdrożenie i przekazanie dzieciom bezpiecznych zachowań
podczas ferii. O wynikach konkursu w następnym numerze Informatora.

4 PORY ROKU
W OBIEKTYWIE”
Starostwo Powiatowe w Legionowie zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograﬁcznego „Powiat legionowski – 4 pory
roku w obiektywie”. O szczegółach akcji można przeczytać na stronie www.powiat-legionowski.pl. Zachęcamy do udziału.

PIORUNUJĄCE
ZWYCIĘSTWO KOTA
Kot Piorun, którego właścicielami są
państwo Marta i Marcin Woźniakowie z Serocka, został uznany za Najpiększniejszego
Kota Powiatu Legionowskiego, podczas Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych,
która w dniach 29 – 30 stycznia odbyła się

w Legionowie. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Elitarny Klub Kota Rasowego
z Warszawy, przyciągnęło wielu tak wystawców, jak i widzów. Za najpiększniejszego
kota został uznany kot perski PL* CYNDER
ALTIVO. Drugiego dnia dokonano także
wyboru najładniejszego kota naszego powiatu. Fundatorem nagrody był prezydent
Roman Smogorzewski. Do rywalizacji stanęło 13 kotów. Kocim zwycięzcą okazał się
kot Piorun – mieszkaniec Serocka ;)

NOWY PRODUKT
TURYSTYCZNY
„Opowieści z Narwi” to nowy produkt
turystyczny. Przedstawiciele samorządu serockiego i Starostwa Powiatowego w Legionowie w dniach 18 – 20 lutego uczestniczyli
w spotkaniu, którego celem było wypracowanie pakietu imprez i tras turystycznych, charakterystycznych dla krainy Narwi. Więcej na
temat projektu można przeczytać na stronie
http://www.narwia.org.pl

Inwestycje gminne
Obecnie pracownicy Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji wykonują prace, dotyczące podpisywania umów
z mieszkańcami na budowę przyłączy wodociągowych w ramach budowy wodociągu ul. Traugutta i Zacisze w Serocku, oraz
przyłączy kanalizacyjnych w rejonie ul. Pułtuskiej (ul. Traugutta, Zacisze, Spokojna,
Miła, Pogodna), rozliczeń i sprawozdania
z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za 2010 r., prowadzone są również
uzgodnienia z projektantami zleconych zadań, które będą realizowane w 2011 r. i latach następnych.
Największym przedsięwzięciem w ramach gospodarki wodno - ściekowej w gminie Serock jest rozpoczęta budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Pułtuskiej w Serocku.

Wybudowanie sieci kanalizacyjnej i likwidacja nieszczelnych szamb wstrzyma proces przenikania zanieczyszczeń do gruntu,
a w konsekwencji do Zalewu.
W ostatnich tygodniach Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji w oparciu
o informacje z innych jednostek organizacyjnych opracował aktualizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata
2005-2015. Zaktualizowany program zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do rozpatrzenia i przyjęcia stosowną uchwałą. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem
wymaganym do wniosków o fundusze unijne
w okresie do 2015 r.
W miesiącu styczniu złożono wniosek
o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (dawniej

FOGR) na 2011 rok na inwestycję pn: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 180405W w Woli
Smolanej”. W ramach środków można wnioskować o 50% całości kosztów inwestycji.
W miesiącu lutym dokonano montażu nowych siedzisk na trybunach stadionu
miejskiego w Serocku. W roku bieżącym planowane jest zakończenie całej inwestycji na
stadionie.
W dniu 10 lutego br. zostały oddane do
użytkowania obiekty inżynierskie wybudowane w ciągu budowanej obwodnicy Serocka,
z wyjątkiem wiaduktu na węźle drogowym
Wojsk Łączności oraz w ciągu drogi gminnej
nr 180414W (droga w kierunku Gospodarstwa Ogrodniczego SADPOL).
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

5

Zagrożenie powodziowe w gminie Serock
W okresie zimowym rzeka Bug pokazała
swoje prawdziwe oblicze. Stan wody w rzece
w granicach odpowiedzialności gminy Serock,
według wskazań na listwach wodowskazowych, utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie. Odnotowany niewielki spadek wody,
zmniejszył, lecz nie zlikwidował zagrożenia
powodziowego. Utrzymująca się od kilku dni
korzystna dla nas ujemna temperatura umożliwiła swobodny spływ wody pod lodem. Nadal
jednak sytuacja jest bardzo poważna szczególnie dla miejscowości Cupel i Kania Polska.
Stopień zagrożenia potęguje fakt znacznego
nasiąknięcia zapór bocznych, będący konsekwencją długotrwałego utrzymywania się wysokiego poziomu wody w rzece.
Mając na uwadze istniejące realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi pracownicy
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Zarząd Zlewani w Dębe (RZGW), funkcjonariusze Straży Miejskiej w Serocku wraz
ze strażakami z gminnych jednostek OSP,
prowadzili stałą obserwację i kontrolę zapór

bocznych na odcinku Cupel – Kania Polska
pod kątem identyﬁkacji przesiąków oraz
uszkodzeń, będących konsekwencją działalności bobrów. Patrole były organizowane
również w porze nocnej. Zidentyﬁkowane
uszkodzenia na bieżąco uszczelniano. Działania właściwych służb w zakresie monitoringu
stanu technicznego zapór bocznych (wałów
przeciwpowodziowych) wspierali również
mieszkańcy zagrożonych miejscowości, przekazując informacje o zaobserwowanych wyrwach i przesiąkach.
W związku z długotrwałym utrzymywaniem bardzo wysokiego poziomu wody w rzece Bug w dniach 17 i 23 lutego na terenach
najbardziej narażonych na zalanie prowadzone
były szeroko zakrojone prace zabezpieczające
wały przeciwpowodziowe. Obejmowały one

ułożenie na przesiąkających miejscach wałów
geowłókniny i obciążenie jej tysiącami worków z piaskiem. Akcję koordynował Miejsko
– Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Serocku. W pracach zabezpieczających
uczestniczyli strażacy ochotnicy z Woli Kiełpińskiej, Serocka, Gąsiorowa, Stanisławowa,
pracownicy RZGW i Miejsko – Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.
Działania uczestników akcji wspierały samochody ciężarowe, ciągniki i koparko – ładowarki, będące w dyspozycji Miejsko – Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku
oraz RZGW w Dębem. Prace zabezpieczające
prowadzone w dniach 17 i 23 lutego będą kontynuowane w następnych dniach.
Krzysztof Kita
Zarządzanie Kryzysowe

Lokalne podtopienia
W ostatnich latach w gminie Serock, podobnie jak na większości obszaru naszego kraju, obserwujemy podniesienie się poziomu wód
gruntowych. Często powoduje to podtopienia
budynków, posesji czy gruntów rolnych.
Do pogorszenia sytuacji w gminie przyczyniły się również nawiezienia ziemi na
prywatne działki i podniesienie terenu, a co
za tym idzie skierowanie wody na tereny niżej położone. Jedną z przyczyn tej sytuacji
jest również zmiana przeznaczenia gruntów
rolnych, rozdrobnienie i podzielenie ich na
działki budowlane, które mają różnych właścicieli.
Nowi właściciele zagospodarowując posesje często dokonali zasypania rowów melioracyjnych biegnących na działce, a tym samym
zlikwidowali ciągi odpływu wody.
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Rowy melioracyjne zgodnie z przepisami
prawa wodnego zalicza się, do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Obowiązek renowacji, czyszczenia oraz
utrzymania w należytym stanie urządzeń melioracji wodnych spoczywa zawsze na właścicielu terenu, na którym znajdują się owe obiekty.
Bywa jednak, że w celu utrzymywania urządzeń melioracyjnych zostaje powołana spółka wodna.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
spółce wodnej, w myśl art. 164 ust.5 ustawy
Prawo wodne może zostać udzielona pomoc
państwa w formie dotacji podmiotowych oraz
pomoc ﬁnansowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie utrzymywania
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Natomiast ustawa Prawo wodne nie przewi-

duje żadnej pomocy w tym zakresie skierowanej bezpośrednio do właścicieli gruntów.
W związku z powyższym zwróciliśmy się
z prośbą do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o przekazanie
planów istniejących rowów melioracyjnych
w gminie Serock.
W myśl art. 140 ust.1 ww. ustawy, organem
właściwym do wydawania pozwoleń wodno
prawnych, określających zakres wykonywania
obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych, jest starosta. Tym samym do zakresu kompetencji starosty należy
sprawowanie kontroli nad realizacją przez zobowiązanych tego obowiązku.
Jadwiga Szymańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, informuje, iż z dniem
1 stycznia 2011 roku obsługą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta
i Gminy Serock zajmuje się nowa ﬁrma - EKOZYSK 1 Sp. z o.o. Nowy Modlin 45, 05-180 Pomiechówek. Firma została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego.
Firma ma siedzibę poza terenem gminy Serock i nie wykonywała dotychczas zamówień
publicznych na tym terenie. W związku
z tym pojawiające się opóźnienia w odbiorze
worków z selektywnie zebranymi odpadami
spowodowane są niedostateczną znajomością
topograﬁi Miasta i Gminy Serock. Za zaistniałą sytuację w imieniu Wykonawcy serdecznie
przepraszamy i prosimy o cierpliwość. Wraz
ze zmianą wykonawcy realizującego zadanie
może ulec organizacja odbioru worków i rzeczywista godzina ich odbioru. Jednocześnie
informujemy, iż w stosunku do Wykonawcy,
który nie wywiązuje się z terminów odbioru
worków zostaną wyciągnięte konsekwencje
ﬁnansowe.

Dla przypomnienia informujemy, iż worki
z posegregowanymi odpadami należy wystawić w dniu odbioru do godziny 8.00 w widocznym miejscu przed posesją. W sytuacji,
gdy na posesji lub działce brak jest numeru
i nazwy ulicy wystawiane worki należy oznakować w sposób umożliwiający identyﬁkowanie rodziny segregującej i wpisanie jej do ewidencji. W przypadku nieodebrania odpadów
przez ﬁrmę EKOZYSK 1 w dniu określonym
w harmonogramie prosimy o telefoniczne
powiadomienie o tym fakcie Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73 (od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00
do 15.00). Państwa reklamacja zostanie zrealizowana w możliwie najkrótszym terminie.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Serock trwa już
od 2001 roku. Odpady są segregowane przez
mieszkańców zarówno w systemie workowym
jak również pojemnikowym. Obecnie do selektywnej zbiórki w systemie workowym zgłosiło
się blisko 5300 gospodarstw domowych.

Selektywną zbiórkę organizuje Miejsko
– Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Serocku, a w całości jest ﬁnansowana przez
Miasto i Gminę Serock. W 2011 roku na ten
cel przeznaczono kwotę 287.988,36 zł brutto.
Ponadto gmina bezpłatnie odbiera od
mieszkańców meble i sprzęt AGD i RTV
dużych rozmiarów (lodówki, pralki, kuchnie
gazowe, stare szafki, łóżka, materace itp.).
Odpady wielkogabarytowe są odbierane również bezpłatnie przez gminę raz na kwartał
w terminach wskazanych w harmonogramie
odbioru odpadów wielkogabarytowych. Należy je wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 8.00, w sposób nie stwarzający
utrudnień w ruchu ulicznym. Istnieje możliwość bezpłatnego oddania odpadów wielkogabarytowych na terenie Miejsko - Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku,
ul. Nasielska 21, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 do 15.00.
Mirosław Smutkiewicz
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Serocku

Szacowanie zwierząt
W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30
lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców
wyznaczonych przez powiatowego lekarza
weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161 z dnia 2
września 2009 r.), prosimy osoby zainteresowane szacowaniem zwierząt zabitych lub
poddanych ubojowi z nakazu powiatowego
lekarza weterynarii w związku z likwidacją
ognisk chorób zakaźnych oraz zwierząt padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez powiatowego lekarza weterynarii do składania stosownych wniosków
do Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem: § 2. 1.
Rzeczoznawcę wójt (burmistrz, prezydent
miasta) powołuje spośród osób, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie
średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni
staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą
szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę
zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych
i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy
w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawo-

dową lub dotychczasową szkolę zasadniczą
kształcące w zawodach innych niż rolnicze
i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy
w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie
gminy objętej właściwością miejscową wójta
(burmistrza, prezydenta miasta)
— i które złożyły wniosek o powołanie na
rzeczoznawcę.
Wszelkie niezbędne informacje można
otrzymać w Referacie Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa: pokój nr 11, parter,
tel. (22)782 88 40 lub 782 88 39 .
Jadwiga Szymańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Wyznaczeni lekarze weterynarii
W ślad za pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim, w związku z wejściem w życie
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie wymagań weterynaryjnych
przy produkcji mięsa przeznaczonego na
użytek własny (Dz. U. Nr 201, poz. 1370),
informuję, że na terenie Miasta i Gminy Serock wyznaczonymi urzędowymi lekarzami weterynarii są:

lek. wet. Grzegorz Paczewski tel. (23) 684-13-30
tel. kom. 604 425 570
lek. wet. Mirosław Kado tel. (22) 782-22-82
tel. kom. 602 237 021
Rozporządzenie określa wymagania dotyczące: 1. zdrowia zwierząt gospodarskich,
z których zostanie pozyskane mięso, 2. warunków, jakie musi spełnić wyznaczone
miejsce lub pomieszczenia do przeprowadzenia uboju w gospodarstwie, 3. badania
poubojowego mięsa, w tym również mięsa

pozyskanego w wyniku odstrzału przez myśliwego zwierząt łownych oraz sposobu znakowania tego mięsa, 4. sposobu zgłoszenia
do powiatowego lekarza weterynarii zamiaru dokonania uboju w celu uzyskania mięsa
na własny użytek.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim tel. 22 775 22 27.
Jadwiga Szymańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Najważniejsze działania UMiG
oraz jednostek organizacyjnych w roku 2010

Szanowni Państwo,
W poprzednich i kilku najbliższych numerach Informatora podsumowujemy działania UMiG w Serocku oraz podległych mu
gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2010 – roku tak ważnym dla polskiej samorządności. Obchodzony jubileusz dwudziestolecia samorządu skierował naszą uwagę na znaczenie pierwszych w powojennej Polsce wyborów do rad gmin i miast
i zmobilizował nas do reﬂeksji na temat idei samorządności.
Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wśród tych zadań wymienić można m.in. te koncentrujące się na sprawach: ładu przestrzennego, ochrony środowiska,
gminnych dróg, wodociągów, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, polityki prorodzinnej, czy promocji gminy.
W tym numerze Informatora - działalność Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, Miejsko-Gminnego
Zakładu Wodociągowego w Serocku oraz Referatu Ochorny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w roku 2010.

Rok 2010
w Miejsko-Gminnym
Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Serocku

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Serocku istnieje od 1 stycznia
2010 roku. Powstał w wyniku podziału Komunalnego Zakładu Budżetowego. Zajmuje
się m.in. gospodarką komunalną, utrzymaniem czystości i porządku oraz zieleni w mieście i gminie, selektywną zbiórką odpadów
opakowaniowych, gminnym składowiskiem
odpadów oraz bieżącym utrzymaniem dróg.
Z dniem powstania zakład przejął część obowiązków zlikwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego, Referatu Przygotowania
i Realizacji Inwestycji (letnie utrzymanie dróg)
oraz Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa
i Leśnictwa (organizacja selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych i gabarytowych, ewidencja umów zawartych przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami prowadzącymi
odbiór odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych). Powierzone zadania realizowane są
przez zatrudnionych w zakładzie 24 pracowników oraz kilkudziesięciu Wykonawców wyłanianych w drodze przetargów.
W ubiegłym 2010 roku Zakład pozyskał 2
samochody osobowo - ciężarowe marki Ford
Transit, zamiatarkę chodnikową, dmuchawę
do oczyszczania ulic i chodników, opryskiwacz specjalistyczny do placów i chodników,
spalinowy sekator do pielęgnacji krzewów
oraz wymienił dwa mocno wyeksploatowane
pługi do odśnieżania dróg. W lutym 2011
roku planowany jest zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem do odśnieżania
i posypywania mieszanką piaskowo solną
chodników, placów i parkingów, wysokowydajnej dmuchawy plecakowej do oczyszcza-
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nia placów i chodników oraz specjalistycznej
piły na wysięgniku do pielęgnacji drzew.
Priorytetowym zadaniem Zakładu jest
bieżące utrzymanie dróg. W ubiegłym roku
na ten cel wydano kwotę blisko 1,6 miliona zł. Utwardzono tłuczniem betonowym
blisko 31 km i wyrównano 18 km dróg gruntowych, załatano blisko 1500 m² ubytków
w nawierzchni asfaltowej oraz wymieniono
około 200 szt. znaków oznakowania pionowego. Odnowiono lub pomalowano blisko
2200 m² oznakowania poziomego. Odśnieżono około 130 km dróg gminnych i około
35 km chodników. Ponadto na drogach gminnych wykonano szereg prac, polegających na
konserwacji istniejących przepustów drogowych i odwodnień.
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Serocku zajmuje się również
utrzymaniem i pielęgnacją zieleni oraz realizacją nowych nasadzeń drzew, krzewów
i kwiatów.
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Serocku

Rok 2010
w Miejsko-Gminnym
Zakładzie Wodociągowym
w Serocku
W roku 2010 również w branży wodociągowej w gminie Serock działo się niemało.
1. Rok 2010 to pierwszy rok działalności
zakładu wodociągowego pod nazwą Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku.
Zakład ten został utworzony na bazie reorganizacji dawnego Komunalnego Zakładu
Budżetowego. Jako sukces należy odnotować
to, że cały skomplikowany przecież i trudny
proces reorganizacji KZB przebiegł w sposób

nie obciążający odbiorców wody. Założeniem
przekształcenia była jedna z najważniejszych
tez, iż proces ten nie może powodować nadmiernego obciążenia mieszkańców. Jak wiadomo już teraz cena wody w roku 2010 była
taka sama jak w poprzednim. Zakład dołożył
wszelkich starań, by przerw w dostawie wody
(szczególnie w okresie letnim) nie było wcale,
a jeżeli występowały, to sporadycznie. Wchodząc w rok 2010 zakład wodociągowy miał na
koncie jedynie 9 tyś złotych. Finansowanie zakładu odbywało się tylko i wyłącznie poprzez
wpłaty odbiorców wody. Jednocześnie zakład
w ciągu roku wykonał ze środków własnych
trzy inwestycje wodociągowe: wodociąg wraz
z przyłączami we wsi Cupel, we wsi Dosin i we
wsi Dębe, dając możliwość 20 rodzinom korzystania z wody wodociągowej. Rok 2010 to również pierwszy rok, kiedy zakład wpłacił do budżetu gminy podatek od nieruchomości, który
stanowił ponad 10% przychodów zakładu. Na
koniec należy wspomnieć, iż Miejsko-Gminny
Zakład Wodociągowy zatrudnia tylko 12 osób,
a administruje ponad 180 km sieci wodociągowej i 15 stacjami uzdatniania wody.
2. W roku 2010 została oddana do użytkowania nowoczesna stacja uzdatniania wody
w Stanisławowie. Jednocześnie zostały zrealizowane dwa punkty: wypełniona została decyzja Sanepid-u nakazująca uzdatnić wodę na
stacji oraz wykonano kolejną stację wodociągową w ramach wykonanej koncepcji zaopatrzenia w wodę gminy Serock. Stacja posiada
wydajność ponad 600 m3/d działa w połączeniu ze stacją wodociągową Jachranka.
3. Koniec roku 2010 to rozstrzygnięcie
przetargów na inwestycje wodociągowe, które
ﬁzycznie będą wykonywane w 2011 roku głównie za pieniądze Unii Europejskiej. Mianowicie
chodzi tu o przebudowę wodociągu przez miasto Serock na odcinku od cmentarza do stadionu
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miejskiego, przebudowę wodociągu na odcinku
od stadionu miejskiego do stacji wodociągowej
we wsi Wierzbica, wybudowanie, w zasadzie
nowej, stacji uzdatniania wody we wsi Wierzbica o wydajności około 1500m3/d
Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy

Rok 2010
w Referacie Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

Troska o środowisko naturalne to jeden
z ważniejszych priorytetów, jakimi kierują
się władze Serocka. Przyroda hojnie nas
obdarzyła – mamy atrakcyjne położenie
nad Zalewem Zegrzyńskim przy zbiegu
dwóch rzek Bugu i Narwi, 2/3 obszaru naszej gminy położone jest w Warszawskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu, mamy
trzy rezerwaty przyrody, zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dębe”, cztery obszary Natura 2000 i kilkadziesiąt pomników
przyrody.
Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa
i Leśnictwa wszystkie te atrakcje przyrodnicze otacza troską i opieką. Wśród wielu
naszych działań w 2010 r. poważne miejsce
zajmuje jak corocznie edukacja ekologiczna.

Do najważniejszych działań w tej dziedzinie
należała ogłoszona z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi akcja „CZYŚCIOSZEK NIE ŚMIECĘ”.
Współorganizatorem akcji było Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi, gdyż akcję tę kierowaliśmy głównie do mieszkańców
terenów tzw. „za wodą” . To właśnie te tereny zamieszkiwane są w dużej mierze przez
właścicieli działek rekreacyjnych i to tam
miało miejsce największe zaśmiecanie terenów publicznych. Tych mieszkańców, którzy wywiązywali się z obowiązku posiadania
indywidualnej umowy na odbiór odpadów
komunalnych nagradzaliśmy tabliczką czyścioszka, która była znakiem rozpoznawczym
przyjaciela środowiska naturalnego.

Kolejną, ale nie mniej ważną akcją była akcja „KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI”.
Akcje tę prowadzimy corocznie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Poprzez
tę akcję wskazujemy, że spalanie śmieci to
najdroższa, ze względu na skutki zdrowotne, forma zagospodarowywania odpadów.
W latach ubiegłych kierowaliśmy ją głownie
do dorosłych.

Natomiast w tym roku do akcji włączyliśmy również dzieci, starając się przez
dzieci dotrzeć do ich rodziców, wytwórców
trujących dioksyn i furanów oraz innych
bardzo szkodliwych związków powstających
podczas spalania śmieci. Z okazji obchodzonego w dniu 15 listopada Dnia Czystego
Powietrza burmistrz Miasta i Gminy Serock
ogłosił konkurs dla uczniów gminnych szkół
podstawowych na plakat dotyczący tematu.
W konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich szkół podstawowych naszego terenu,
a laureaci zostali nagrodzeni.
W szkołach podstawowych zostały przeprowadzone również konkursy wiedzy na temat
szkodliwości palenia niebezpiecznych odpadów
w domowych kotłowniach. Konkursy poprzedzone były prelekcjami z udziałem pracowników Referatu Ochrony Środowiska na temat
prawidłowego postępowania z wytworzonymi
śmieciami w gospodarstwach domowych.
Aby zadbać o estetykę naszej gminy
w 2010 roku ogłosiliśmy konkurs „MÓJ
BALKON – MOJA PASJA” oraz „MOJA POSESJA – MOJA PASJA”.
Wszystkie zgłoszone posesje cechowała
ogromna pasja w urządzeniu ogrodów dlatego też oprócz nagrodzenia laureatów, wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.

W 2010 roku udało nam się zrealizować
również dwa duże projekty proekologiczne:
„DEMONTAŻ, ODBIÓR, TRANSPORT
I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA
I GMINY SEROCK W 2010 ROKU”. W 2010
roku złożyliśmy wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i otrzymaliśmy ją o wysokości 100 tysięcy złotych.
Pomimo tego, że projektem zostali objęci
wszyscy chętni do przekazania wyrobów azbestowych mieszkańcy gminy, udało nam się
wydatkować tylko ponad pięćdziesiąt tysięcy
przyznanej kwoty. Łącznie odebraliśmy ponad
130 ton wyrobów azbestowych. Również na
2011 rok złożyliśmy wniosek o dotację w wysokości 100 tysięcy złotych i już zapraszamy
mieszkańców, którzy chcą dokonać demontażu płyt eternitowych z dachów, ewentualnie
przekazać płyty złożone luzem na posesjach,
do złożenia stosownej dokumentacji.

Kolejny projekt: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO NA TERENIE
MIASTA I GMINY SEROCK POPRZEZ
WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ ENERGII
ODNAWIALNEJ”.
Do projektu polegającego na montowaniu
instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej przystąpiło około trzystu
właścicieli nieruchomości oraz 5 wspólnot
mieszkaniowych. Po pozytywnej weryﬁkacji wniosku planujemy zainstalować ogółem
ponad 750 sztuk kolektorów słonecznych,
co w skali gminy pozwoli na naprawdę duże
oszczędności tak cennej i niestety coraz droższej energii nieodnawialnej.
To większe projekty realizowane przez
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. O innych mniejszych, ale nie mniej
ważnych projektach w dziedzinie, segregacji
odpadów, odzysku różnego rodzaju odpadów
niebezpiecznych jeszcze będziemy pisać.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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SEROCKI

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 13 - DĘBNIKI

Od kolonizacji puszczy do eksploatacji cennego kruszywa
Wieś Dębinki powstała dopiero w latach 70. XIX wieku, jako kolejny etap zagospodarowywania lasów należących do dóbr zegrzyńskich, poprzedzony powstaniem wcześniej takich wsi jak Karolino i Marynino. Anna i Marian Kurtyczowie w książce Zegrze – Wola Kiełpińska. Dzieje paraﬁi
i okolic, Wola Kiełpińska 2001, na stronie 302 napisali, że wieś istniała już w 1827 r. i liczyła 10 domów oraz 85 mieszkańców. Informacja ta jest
błędna, bowiem w Słowniku Geograﬁcznym Królestwa Polskiego w tomie II, do którego się ci autorzy odwołują, wymieniona jest wieś Dębinki
w powiecie pułtuskim, ale nie w paraﬁi zegrzyńskiej tylko w paraﬁi Zatory.

Wacław Kornacki (1906-1944)
sołtys Dębinek
W początkowym okresie używano nazwy kolonia
Dębinka lub kolonia Dębinki. Pochodzenie tej nazwy jest
oczywiste i związane z charakterystycznym drzewostanem
występującym w tym miejscu, ale jest znana też inna nazwa wsi. Wśród mieszkańców okolicznych miejscowości,
m.in. z serockiej ulicy Moczydło wieś nazywano Dziarna.
W języku staropolskim słowo dziarno znaczyło żwir oraz
ziemię z drobnymi kamieniami. Nazwa ta bardziej oddaje
charakter terenu wsi, znajdującej się w większości na pokładach żwiru.
Nazwa ta znalazła się też na polskiej mapie topograﬁcznej z 1936 r., używanej następnie przez niemieckich
wojskowych w czasie II wojny światowej. Wydobywanie
żwiru rozpoczęto w latach 50 -tych XX wieku, a na ogromna
skalę prowadzono w latach 60-70 tych. Poprawiło to sytuację materialną wielu rodzin, umożliwiając przeniesienie
części z nich, lub ich dzieci do miasta – do Serocka czy do
Legionowa.
Początkowo było tu 10 gospodarstw, które rozciągały na osi wchód zachód, między granicą miasta Serock,
a powstającą w tym samym czasie wsią Kępiaste. Z reguły
były to gospodarstwa o powierzchni 25 mórg. Wyjątkowo
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Dębinki na mapie 1916 r.

Dębinki na mapie 1936 r.

Kapliczka z 1881 r.
jedna z najstarszych w gminie

zdarzały się większe, jak Józefa Tomczyka – 60 mórg, Pawła
Czarneckiego i Jana Krzemińskiego po 40 mórg. Do najstarszych rodzin, zamieszkujących wieś od początku do dziś
należą: Czarneccy, Krzemińscy, Makowscy i Srebnikowie. Od
ponad 20 lat funkcję sołtysa wsi pełni przedstawiciel tych
rodzin Stefan Czarnecki. Wieś była dobrze zagospodarowana już w 1881 r., kiedy mieszkańcy postawili kapliczkę na
skraju wsi , przy skrzyżowaniu dróg Serock-Zalesie i Zegrze-Pobyłkowo.
W czasie II wojny światowej wieś została całkowicie
zniszczona bowiem znalazła się na linii frontu. Stanowiska
bojowe radzieckiej 65 Armii generała Pawła Batowa znajdowały się w lesie w rejonie Pobyłkowa, a niemieckie w Lesie
Zegrzyńskim. Walki w tym rejonie opisał w książce „Płonące
brzegi” dowódca 108 Dywizji Piechoty generał Piotr Tiriemow. Stąd wiemy, że oddziały tej dywizji, 444 pułk piechoty

Drewniana stodoła pp Bilińskich

Stara studnia koło pp. Srebników

pod dowództwem płk Antolija Abitowa i 539 pułk piechoty
pod dowództwem płk Konstantego Grochowskiego, zdobyły 14 stycznia 1945 r. Dębinki, Kępiaste i Wólkę Zaleską,
a następnie kontynuowały marsz na Nasielsk.
Wieś zawsze miała problemy z wodą, dlatego już
dawniej powstawały studnie dla całej wsi. W latach 30 tych
z inicjatywy sołtysa Wacława Kornackiego wybudowano
zachowaną do dziś studnie na wysokości domu pp. Srebników. W latach 60. XX wieku powstał tu jeden z najstarszych
wodociągów gminnych.
W tym czasie rozpoczął tu swoją działalność gospodarczą Wacław Chabrzyński. Był on żonaty z wnuczką wspomnianego już Józefa Tomczyka, a córką warszawskiego
rzeźnika Stopińskiego. Założył on plantację świerków oraz
uruchomił wytwórnię materiałów budowlanych. Mając
wystarczające zasoby własnych pokładów żwiru i pisku pro-

dukował głownie dużą kostkę drogową, krawężniki oraz pustaki. Przez wiele lat mieszkał w dawnym wozie cygańskim
w lesie. Wóz ten później straszył grzybiarzy i nosił nazwę
domu Gargamela.
Tekst i zdjęcia
dr Sławomir Jakubczak

CIEKAWOSTKI
W sierpniu 1944 r w niejasnych. okolicznościach został
zastrzelony, prawdopodobnie przez grupę bojową AK
dowodzoną przez ppor Janickiego, sołtys Dębinek Wacław
Kornacki (1906-1944).
W latach 60 - tych XX wieku w gospodarstwie pisarza
Jerzego Szaniawskiego w Zegrzynku, pracowała przez
prawie rok rodzina Krzemińskich z Dębinek.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Goście z Republiki Litewskiej
15 lutego z wizytą w serockim ratuszu
przebywali posłowie z Komisji Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego
Sejmu Republiki Litewskiej z przewodniczącym tej komisji Vytautasem Kurpuvesasem
i towarzyszącymi mu posłami Danutą Bekintiene oraz Leonardem Talmont. Posłom
składającym wizytę w Polsce, w dniach 11-17
lutego br., towarzyszyli – w ramach współpracy trwającej od 2009 roku - przedstawiciele
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP z przewodniczącym
komisji Bronisławem Dutką, jego zastępcą
posłem Witoldem Gintowt –Dziewałtowskim
oraz członkiem komisji posłem Adamem

Miejskiej w Serocku w latach 1994-2002),
który opiekował się parlamentarzystami
z ramienia Sejmu RP, opowiedzieli o początkach tworzenia serockiego samorządu,
ówczesnych i obecnych kierunkach rozwoju
społeczno-gospodarczo-kulturalnego służących budowaniu nowoczesnego wizerunku
gminy, o osiągnięciach i pokonywaniu wielu
problemów, o budowaniu tożsamości, a także o historycznych i obecnych powiązaniach
z Litwą, i wielu innych zagadnieniach.

Żylińskim. W związku z zagadnieniami interesującymi stronę litewską w programie wizyty przewidziano zapoznanie gości z funkcjonowaniem administracji samorządowej na
przykładzie wybranej gminy. Do prezentacji
wybrano Serock ze względu na osiągnięcia
i 12 letnią już współpracę z bliźniaczym, litewskim rejonem Ignalina.
Burmistrz Sylwester Sokolnicki i dr Sławomir Jakubczak (przewodniczący Rady

W czasie dyskusji gości naszych interesowały następujące kwestie;
- zaspokajanie potrzeb zbiorowych
mieszkańców i współpraca gmin ościennych
w tym względzie, rola związków międzygminnych
- realizacja turystyki wodnej w oparciu
o Zalew Zegrzyński, Bug i Narew
- zagospodarowanie odpadów komunalnych, ich odbiór i segregacja; kwestie prawne,
ustawodawstwo.
- sposoby ogrzewania domów- systemy
grzewcze i wykorzystywane rodzaje paliwa,
- charakterystyka gminy
- współpraca rady i burmistrza, mechanizmy realizacji postanowień rady
- sołtysi, ich wybór i funkcje
Odpowiedzi udzielał burmistrz wspierany przez panów posłów. Spotkanie poprzedzone zwiedzaniem historycznych
miejsc Serocka przebiegło w serdecznej
atmosferze sprzyjającej pogłębianiu polsko
– litewskiego dialogu.
B.R.

Pierwsza sesja Zgromadzenia
Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
W dniu 11 lutego 2011 r. w Legionowie odbyła się I sesja Zgromadzenia
Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, którym został Artur Borkowski. Wybrano również dwóch Wiceprzewodniczących Zgromadzenia w osobach Doroty
Świątko oraz Tadeusza Jędrasik. Powoła-
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no także Zarząd Związku Gmin Zalewu
Zegrzyńskiego w następującym składzie:
Sylwester Sokolnicki, Paweł Kownacki,
Olga Muniak, Tadeusz Bulik, Maciej Mazur, Roman Smogorzewski oraz Zbigniew
Piotrowski. Przewodniczącym Zarządu
został Sylwester Sokolnicki, natomiast
Wiceprzewodniczącym Maciej Mazur. Ponadto powołano Komisję Rewizyjną ZGZZ

w następującym składzie: Edwin Zezoń,
Agata Lindner oraz Aleksander Załęski.
Poza tym na sesji zostały podjęte również
następujące uchwały: w sprawie ustalenia
składki członkowskiej, uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej ZGZZ na lata
2011-2014 oraz uchwała budżetowa na rok
2011 Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

Nowy ciągnik dla Miejsko-Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Serocku
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Serocku zakupił nowy sprzęt zestaw do zimowego utrzymania chodników,
placów, uliczek – ciągnik komunalny AMK
320 Pronar, wielofunkcyjny pług do odśnieżania oraz rozsiewacz mieszanki piaskowo
– solnej. Przetarg ogłoszono w grudniu 2010

roku, a zakup zrealizowano na początku lutego br. Sprzęt zakupiony za kwotę 88.929
złotych zapewni sprawniejszą pracę przy odśnieżaniu i likwidacji śliskości. Zestaw będzie
uzupełnieniem posiadanej przez zakład bazy
sprzętowej, a nowoczesny ciągnik komunalny zastąpi mocno wysłużone i wykorzystane

do granic możliwości ciągniki MT8. Ponadto
ciągnik będzie wykorzystywany do innych
prac komunalnych na terenie Miasta i Gminy
Serock.
Mirosław Smutkiewicz
Dyrektor Miejsko-Gminnego ZakładuGospodarki Komunalnej w Serocku

Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację
projektu „Pokonać siebie”
W dniu 5.02.2011 r. w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Serocku przy ul. Pułtuskiej 16
odbyły się pierwsze zajęcia grupy edukacyjnej
dla osób współuzależnionych w ramach projektu „Pokonać siebie”, współﬁnansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W zajęciach bierze udział 10 kobiet. Temat
pierwszych zajęć dotyczył rozróżniania zachowań agresywnych, asertywnych i uległych.

Tematami kolejnych zajęć będą:
• choroba alkoholowa (objawy i fazy,
rodzina alkoholowa); • pułapka współuzależnienia; - mechanizmy obronne uzależnienia i współuzależnienia; • prawa osobiste;
• komunikacja – uzyskanie informacji o skutecznej komunikacji, ćwiczenie umiejętności
porozumiewania się; • rozpoznawanie uczuć;
- uporządkowanie wiedzy u uczuciu złości,

poznawanie szkodliwych sposobów radzenia
sobie ze złością we współuzależnieniu.
Ponadto uczestniczki projektu zostaną objęte indywidualnym wsparciem psychologa.
Zajęcia są prowadzone przez psychologa
– panią Patrycję Wosik – Wesołkowską oraz
przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku – panią Małgorzatę
Kaczmarek – Antczak.

Osiągnięcia uczniów w konkursach organizowanych
przez Kuratorium Oświaty w Warszawie
W roku szkolnym 2010/2011 Mazowiecki Kurator Oświaty zaplanował dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego następujące konkursy:
- przedmiotowe
- tematyczne
- interdyscyplinarne
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Serock brali udział w następujących konkursach przedmiotowych: polonistycznym, matematycznym, biologicznym
i chemicznym oraz w konkursach tematycznych – wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej
i ogólnopolskim konkursie historycznym
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
Osiągnięcia uczniów w konkursach
przedmiotowych
1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaj Kopernika w Serocku
Finalistą II konkursów: przyrodniczego
i matematycznego został Filip Przybysz
2. Gimnazjum im. Romualda Traugutta
w Serocku
Laureatem konkursu matematycznego
został Filip Szczepański

3. Gimnazjum im. Witolda Zglenickiego
w Woli Kiełpińskiej
Laureatem konkursu matematycznego
został Przemysław Kloc
Uprawnienia laureatów
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego laureaci konkursów
przedmiotowych:
1. w szkołach podstawowych
a) są zwolnieni ze sprawdzianu i jest to
równoznaczne z uzyskaniem najwyższego
wyniku,
b) otrzymują najwyższą ocenę końcową
z danego przedmiotu,
c) są przyjmowani do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów zawartych
w statucie danej szkoły,
2. w gimnazjach
a) są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i jest to równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego
wyniku,
b) otrzymują najwyższą ocenę końcową
z danego przedmiotu,

c) są przyjmowani do wybranej szkoły
ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów
zawartych w statucie danej szkoły.
Uprawnienia ﬁnalistów
Uczniowi, który uzyskał tytuł ﬁnalisty
konkursu przedmiotowego przysługuje wpis
na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia.
Osiągnięcia uczniów w konkursach tematycznych
1. Gimnazjum im. Romualda Traugutta
w Serocku
W stopniu ponadszkolnym - Konkursu
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej brał
udział Marek Anuszewski – uczeń zakwaliﬁkował się do stopienia wojewódzkiego.
Finaliści i laureaci konkursu otrzymują zaświadczenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty
oraz uzyskują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
Finaliści i laureaci konkursu otrzymują
nagrody ufundowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i/lub inne instytucje.
ZOSiP
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„Gloria victis” w serockim gimnazjum

„A wiatr prędki od nieznanej, bezimiennej, wielkiej mogiły leśnej leciał i leciał, niosąc
w pamięć, w serca, w przyszłość świata rozbrzmiewający okrzyk:
- Gloria victis!”
Eliza Orzeszkowa

Ten przejmujący wiatr tak, jak co roku
przypomina społeczności szkolnej Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku, że
przyszedł czas by przypomnieć ideały, którymi
kierował się w życiu i w walce Nasz Patron.
Dnia 28 stycznia 2011 roku zebraliśmy
się w sali gimnastycznej naszej szkoły, w celu
obchodów Święta Szkoły.

Swoją obecnością zaszczycili nas zastępca
burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając,
dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
Alicja Melion, inspektor oświaty Jadwiga Stradomska, przewodniczący Komisji Oświaty Marek Szajda, ksiądz Roman Murawski, rodzice,
absolwenci i wielu innych znakomitych gości.
Obchody rozpoczął chór szkolny pod dyrekcją Mariana Różyckiego, wiązanką pieśni patriotycznych. Największe wrażenie na publiczności
wywarł hymn powstańczy „Boże coś Polskę”.
Z kolei widzowie mogli obejrzeć inscenizację fragmentu opowiadania Elizy Orzeszkowej pt: „Gloria victis”, przygotowanej przez
Elżbietę Galuhn z klasami IIc i Ia. Przedstawienie w nowatorski sposób ukazało tragiczne wydarzenia z powstania styczniowego
opowiedziane przez niezwykłego narratora –
wiatr. Wspaniała scenograﬁa wykonana przez
panią Paulinę Nowaczyk-Pisarską dodawała
uroku całemu przedsięwzięciu.
Następnie rozdano nagrody za udział
w konkursie historycznym, który zorganizowały panie Ilona Firmanty i Edyta Walczak.
Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Natalia Gołębiewska z klasy III b.
Tradycją szkoły jest nagradzanie podczas
Święta Szkoły wyróżniających się uczniów.

W tym roku po laury sięgnęli: Filip Szczepański, Marta Ostaszewska, Anna Kucharska z kl. III b.
Pani dyrektor wyróżniła specjalną nagrodą uczniów z oddaniem pracujących na rzecz
szkoły. Byli to, tym razem, uczniowie klasy
III c: Bartłomiej Krzemiński, Patryk Kozłowski i Kamil Klimkowski.
Okazało się, że wiatr historii mimo upływu setek lat nie słabnie i wciąż każe nam pamiętać o wydarzeniach, jakże bolesnych, ale
i pięknych, ciągle aktualnych dla młodego
pokolenia.
Samorząd szkolny
Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Święto SP im. Mikołaja Kopernika
W czwartek, 11 lutego 2011 roku, świętowaliśmy rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, który patronuje naszej szkole już od 38 lat.
W uroczystości brała udział dyrekcja szkoły: Krystyna Aﬀek, Barbara Pszczoła, grono
pedagogiczne i społeczność uczniowska.
W epokę Kopernika przenieśli nas uczniowie
z kl. V c, przygotowani pod kierunkiem Moniki Melnickiej-Bachańskiej.
Obchodom święta towarzyszyły liczne
konkursy: Piernik toruński - dla klasy ,,0’’,
Portret Kopernika - dla klas ,,I’’, Ilustracja
do wybranej legendy o Toruniu - kl II, Konkurs wiedzy o M. Koperniku - kl. III, Istota kosmiczna i list o patronie szkoły- kl. IV,
Okładka do dzieła ,,O obrotach sfer niebieskich’’- kl. V, Makieta Starego Miasta w Toruniu - kl. VI.
Nagrodzeni
uczniowie
otrzymali
książki, dyplomy i słodycze, wśród których były pierniki zapakowane w pudełka
będące imitacją kamieniczek toruńskiej
starówki. Z okazji święta szkoły ukazało
się też specjalne wydanie szkolnej gazetki
,,Obserwator’’. Uczniowie klas pierwszych
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otrzymali tarcze szkolne z wizerunkiem
patrona. Dopełnieniem świątecznego klimatu były wszechobecne gazetki klasowe,

poświęcone życiu i dorobkowi naukowemu Kopernika.
Patronat tak wielkiego człowieka zobowiązuje uczących się w tej szkole, aby tak jak On,
stawiać sobie wymagania, realizować pasje, dążyć do wszechstronności. W naszej szkole jest
wielu takich uczniów, którzy dzięki elastyczności myślenia, samodyscyplinie, wytrwałości odnoszą sukcesy. Ci najlepsi, dla których
nauka i sport są nie tylko obowiązkiem, ale
i przyjemnością, odebrali podczas uroczystości swoje nagrody w postaci stypendiów.
Od paru już lat tradycją stało się przyznawanie w czasie święta szkoły ,,Kopernikówek’’- specjalnie zaprojektowanych statuetek
dla uczniów szczególnie wyróżniających się
w danej dziedzinie. Tych najlepszych nagrodziliśmy.
Nagrodzonym życzono, aby ,,Pielęgnowali marzenia. Trzymali się swoich ideałów.
Maszerowali śmiało według muzyki, którą
tylko oni słyszą, ponieważ wielkie biograﬁe
powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu’’.
Szkoła Podstawowa w Serocku

Jubileusz 50-lecia szkoły w Jadwisinie
29 stycznia 2011 r. Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie obchodziła niezwykły jubileusz 50-lecia.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych
gminy, ZNP, dyrektorzy szkół i placówek
kulturalno-oświatowych, duchowni z paraﬁi,
rodzice, absolwenci, uczniowie, nauczyciele,
pracownicy administracji i obsługi szkoły.
Dyrektor Maria Jacak przypomniała sylwetki
osób, którym szkoła zawdzięcza najwięcej, bo
przyczynili się do jej powstania. Byli to długoletni nauczyciele: Irena Rempalska i Julian
Rempalski - jednocześnie kierownik szkoły
oraz przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego - Bronisław Krawczyk.
Wiązankę kwiatów złożyliśmy również
na ręce pań: Marii Krawczyk - skarbnika
Komitetu Budowy Szkoły w latach 60-tych,
Ireny Beli i Eulalii Szwed, które brały udział
w otwarciu i urządzaniu nowej szkoły, a potem przez wiele lat pracowały w niej i wychowały niejedno pokolenie.
Następnie pani dyrektor w imieniu całej
społeczności szkolnej podziękowała dotychczasowym dyrektorom szkoły, emerytowanym nauczycielom oraz przewodniczącym
Komitetów Rodzicielskich i Rad Rodziców.
Ciepłe słowa skierowano do zaprzyjaźnionych ze szkołą instytucji i placówek kulturalno – oświatowych.
Nie zapomnieliśmy również o tych, których już nie ma wśród nas - o naszych zmarłych koleżankach i kolegach. Pani dyrektor
przypomniała ich nazwiska.
Punktem kulminacyjnym oﬁcjalnej części
jubileuszu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, której fundatorem jest „przyjaciel szko-

ły”- Adam Sutkowski. Warto przypomnieć, że
Adam Sutkowski wcześniej ufundował również
głaz pamiątkowy i tablicę z okazji nadania szkole imienia. Cała społeczność szkolna jest mu za
to bardzo wdzięczna. Przecięcia wstęgi na tablicy dokonali przedstawiciele władz samorządowych, rodziców, rady pedagogicznej i uczniów.
Następnie odbyła się część artystyczna, na
którą złożyła się wierszowana historia szkoły
przeplatana montażem słowno-muzycznym
i prezentacją multimedialną, koncert muzyczny „Dla Ciebie Szkoło”, w wykonaniu naszych
absolwentów: Katarzyny Kacperskiej, Bartło-

mieja Krzemińskiego i jego mamy - Wioletty
Krzemińskiej oraz Janusza Godlewskiego. Wystąpił w nim również szkolny zespół wokalno-taneczny „Violinki”, a ich ﬁnałowa piosenka
„Blask tego dnia”, utrwaliła wszystkim gościom
jubileusz 50-lecia naszej szkoły.
Pamiątkowe wpisy do kroniki, oglądanie wystawy zdjęć, rozmowy, wspomnienia
i słodki poczęstunek zakończyły ten niezwykły dla nas dzień.
Anna Błaszczyk, Jolanta Pikora
Foto. Marcin Wroniak

Turniej piłki siatkowej
Niedziela 30 stycznia została w gminie Serock zdominowana przez siatkarzy. W pierwszym otwartym turnieju piłki siatkowej o puchar Dyrektora OSiR do rywalizacji stanęło
osiem zespołów. Kilkanaście minut po godzinie dziewiątej oﬁcjalnego otwarcia dokonał
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotr
Kowalczyk. Potem rozpoczęła się rywalizacja,
rywalizacja o każdy centymetr parkietu. Zapraszamy na stronę www.sport.serock.info by
przeczytać szczegółową relację z turnieju.

Mini piłka ręczna chłopców
5 lutego w hali sportowej przy PZSP
w Serocku zostały rozegrane zawody o mistrzostwo gminy Serock w mini piłce ręcznej
chłopców. Do rywalizacji stanęły wszystkie
szkoły podstawowe.
Zawody toczyły się systemem każdy z każdym, a jedna połowa spotkania trwała 8 minut. Wszystkie drużyny rozegrały po trzy mecze. W wyniku tej rywalizacji wygrali chłopcy
ze szkoły podstawowej w Woli Kiełpińskiej.
Gratulujemy i będziemy trzymać kciuki podczas zawodów powiatowych
Wyniki końcowe:
I SP w Woli Kiełpińskiej, II SP w Serocku,
III SP w Jadwisinie, IV SP w Zegrzu
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Kulturalnie i sportowo można było spędzić, w gminie Serock, ferie zimowe 2011. Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu
i Rekreacji zadbały, by podczas przeprowadzonej akcji „Zima w mieście” nie zabrakło zarówno treści kultury, jak i sportowego
ducha. Spektakle teatralne, projekcje ﬁlmów, zajęcia plastyczne, a także taniec, liczne zajęcia sportowo – rekreacyjne.
Instruktorzy odwiedzili gminne szkoły.
Jak zwykle rodzinnie i twórczo spędzili czas podczas ferii podopieczni Zespołu Świetlic Socjoterapeutycznych.
Biwak w ośrodku Caritas – Popowo, w wyjątkowej zimowej szacie, z odjazdową bitwą na śnieżki, warsztaty bębniarskie
z instruktorem z Kongo, wizyta w Muzeum Ewolucji i Zamku Królewskim, wspólne zabawy i wspólne posiłki – te ferie
wzbogaciły doświadczenia i zacieśniły więzi. Przedstawiamy fotorelację.
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