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N

iech Wielkanoc

będąca zwycięstwem życia nad śmiercią,
stanie się czasem reﬂeksji i zadumy.
Niech misterium wielkanocnego poranka
przyniesie duchową radość i otuchę,
a rodzinne spotkania przy stole
staną się szansą na wytchnienie
i odpoczynek od codziennego zgiełku.

Pożegnaliśmy kalendarzową zimę i z nowymi siłami rozpoczynamy w gminie sezon
wiosenno – letni. Widoczne poruszenie przy stadionie miejskim zwiastuje, że intensyﬁkują
się działania w ramach największej w ostatnim czasie inwestycji – rozbudowy stadionu.
W jednym z numerów Gazety Powiatowej ukazał się obszerny artykuł nt. budowy
nowego hotelu w naszej gminie, na stronie 6 przedstawiamy jego treść.
Zbliżamy się do rocznicy zbrodni katyńskiej. Serdecznie zapraszamy do włączenia się
w obchody tego wydarzenia. 3 kwietnia spotkamy się na rynku, by uczcić pamięć poległych.
Polecamy Państwa uwadze dwie inicjatywy: kwietniowy koncert „Życie jest cudem”
i konkurs fotograﬁczny „Ludzie z gminy”.
Poza tym w numerze o nowych doﬁnansowaniach dla oświaty, sukcesie Polski
w Międzynarodowych Targach ITB w Berlinie oraz informacje o Narodowym Spisie
Powszechnym 2011.
Zapraszamy do lektury.
Redakcja
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Cele - promocja gminy Serock poprzez ukazanie jej mieszkańców przy realizacji swoich pasji, ekspozycja wybranych zdjęć
na wystawie outdoorowej na serockim rynku w okresie od
czerwca do sierpnia 2011 roku, zamieszczenie wybranych prac
konkursowych w kalendarzu na 2012 rok, publikację w tygodniku Mazowieckie To i Owo.
Organizator - Urząd Miasta i Gminy w Serocku,
ul. Rynek 21, 05-140 Serock.
Koordynatorem konkursu
jest Referat Promocji i Obsługi Urzędu,
tel. 22 782 88 43,
e-mail: konkurs@serock.pl.
Czas trwania - 15.03.2011 - 31.05.2011.
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Nie pozwólmy umrzeć poległym........... 19
Przedmiotem fotograﬁi powinny być osoby z terenu gminy Serock przedstawione przy realizacji swoich pasji - zajęć, które
lubią, które dają im radość, jak na przykład: żeglarstwo, jazda
konna, jazda na rowerze, malarstwo, wędkarstwo, uprawianie
ogródka, szydełkowanie, kulinaria i tym podobne. Mogą to być
portrety, sylwetki pojedynczych osób lub zdjęcia grupowe.
Konkurs adresowany jest do wszystkich sympatyków gminy
Serock.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce
– 700 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają zestawy gadżetów
promocyjnych oraz publikacje albumowe wydane przez UMiG
w Serocku. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia
można pobrać ze strony www.serock.pl

możesz także przynieść i pomalować własną koszulkę

Zapisy:
Ośrodek Kultury w Serocku, tel. 22 782 73 50, ul. Pułtuska 47
zajęcia bezpłatne

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
ARTUR BORKOWSKI
przyjmuje interesantów
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
(Rynek 21, pokój nr 31)
we wtorki w godz. 16.30–19
tel./fax 22 782 88 13 lub 22 782 88 00 w. 813, 814
e-mail: radamiejska@serock.pl

ilość miejsc ograniczona

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
SYLWESTER SOKOLNICKI
przyjmuje interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
(Rynek 21, pokój nr 23)
w poniedziałki w godz. 12–15
tel./fax 22 782 88 00; 22 782 74 99
e-mail: burmistrz@serock.pl

71 rocznica Zbrodni Katyńskiej ........... 20
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Aktualności
SPRAWOZDANIE
Z KOMISARIATU
Informujemy, że na stronie www.serock.
pl dostępne jest roczne sprawozdanie z realizacji działań Komisariatu Policji w Serocku
w roku 2010. Zachęcamy do zapoznania się
z zestawieniem.

BEZPŁATNE PORADY
Od 24 lutego ruszyła w gminie Serock
realizacja projektu „Wiesz więcej – masz
większy wybór”. Pieniądze na doﬁnansowanie
realizacji projektu, mającego na celu zmniejszenie liczby osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zdobyła
Agencja TO i OWO z Legionowa.
Do 17 marca z porad konsultanta skorzystało ponad 30 osób. Problemy, z którymi przychodzą interesanci, dotyczą głównie
spraw spadkowych, dziedziczenia, spraw majątkowych, zniesienia współwłasności, cofnięcia darowizny, sporów sąsiedzkich o grunty, wymeldowania osób nie zamieszkujących,
konﬂiktów rodzinnych nie wypłacania przez
pracodawcę wynagrodzenia za pracę.
Zapraszamy do skorzystania z porad
prawnych i obywatelskich w serockim ratuszu - jeszcze do końca kwietnia. W pokoju nr
19 uzyskacie Państwo porady prawne i obywatelskie. Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów: 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 28,
29 kwietnia godz. 10-14

O POWODZI
NA WWW.SEROCK.PL
Opracowana została zbiorcza informacja
o sytuacji powodziowej, działaniach służb ratowniczych, doświadczeniach i nasuwających
się wnioskach, zarówno dla zarządzających
wałami, organizatorów akcji ratowniczej, ale
także i mieszkańców zagrożonych miejscowości. Opracowanie dostępne jest na stronie
www.serock.pl

ODPADY KOMUNALNE
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, informuje, iż z dniem
1 stycznia 2011 roku obsługą selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych i odbiorem
odpadów wielkogabarytowych na terenie
Miasta i Gminy Serock zajmuje się nowa ﬁrma - EKOZYSK 1 Sp. z o.o. Nowy Modlin 45,
05-180 Pomiechówek.
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NAZEWNICTWO DRÓG
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że Rada Miejskiej podjęła uchwały
w sprawie nadania nazwy drogom:
1. działka nr 10/13 i nr 11/2 obr. 03 położona w Serocku – ul. Słodka – Uchwała
Nr 36/V/2011 z dnia 23.02.2011r.
2. działka nr 34/8 we wsi Izbica,
– ul. Cykady – Uchwała Nr 35/V/2011 z dnia
23.02.2011r.

DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ
DO SPRZEDAŻY
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że posiada do sprzedaży działki przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
• Serock ul.Herberta – działka o pow.
1923 m2, • Borowa Góra - 4 działki o pow.
795 m2-1275 m2, • Wierzbica - 5 działek
o pow. 847 m2-1088 m2, • Wola Smolana
- 2 działki o pow. 1077 m2 - 1097 m2, • Skubianka – działka o pow. 1225 m2, • Stasi Las
– działka o pow. 1421 m2.
Przetargi na sprzedaż działek we wsi
Wierzbica, Skubianka i Stasi Las odbędą się
w dniu 4 kwietnia 2011 r. Przed przystąpieniem
do przetargu należy wpłacić wadium w terminie do dnia 31 marca 2011 r. Ogłoszenia
o przetargach na sprzedaż pozostałych działek
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu w drugiej połowie kwietnia br. na
30 dni przed terminem planowanego przetargu.
Szczegółowe informacje na temat sprzedawanych
nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21 pokój
nr 51 lub telefonicznie 22 782-88-28

WIOSENNE PORZĄDKI
Zima powoli odchodzi, a z topniejącego
śniegu wyłaniają się stosy śmieci, które należy usunąć. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, wykorzystując
wiosenną pogodę, przystąpił już do robienia
pozimowych porządków. Zbierane są śmieci
pozostawione przez mieszkańców naszej oraz
sąsiednich gmin w pasie drogowym. Zbierany
i wywożony jest również piach, używany do
posypywania ulic i chodników w czasie zimy.
Wykonywane są również inne prace porządkowe, których nie można było wykonać przy
zalegającym śniegu i lodzie.
Aby nasza gmina wyglądała czysto w robienie pozimowych porządków, wokół własnych posesji, powinni zaangażować się rów-

nież mieszkańcy. Gorąco do tego zachęcamy.
Niech każdy z nas przyczyni się do tego, by
budząca się po zimie natura przywitała nas
rozkwitającymi kwiatami i zielenią, a nie stertami śmieci i dzikimi wysypiskami.
Smutkiewicz Mirosław
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Serocku

ZAPRASZAMY NA STRONĘ
WWW.WODOCIAGISEROCK.PL
Miejsko – Gminny Zakład Wodociągowy
w Serocku z dniem 1 marca br. uruchomił
stronę internetową www.wodociagiserock.pl
Już dziś możecie Państwo za pomocą
specjalnie przygotowanego na stronie formularza przesłać stan wodomierza, przeczytać
o jakości wody na terenie gminy, pobrać druki obowiązujące w Zakładzie, zapoznać się
z bieżącymi informacjami i komunikatami.
Zachęcamy do odwiedzania strony.

wu, to zgodnie z harmonogramem konkursu, wybranie wykonawcy i rozpoczęcie
montażu kolektorów możliwe będzie na
początku 2012 roku.

SEROCK KULINARNIE?
A JAKŻE! CHLEBEM NA
ZAKWASIE ZWYCIĘŻYŁA
MARZENA NOWAKOWSKA
Z DOSINA
Z radością informujemy, że Marzena Nowakowska z Koła Gospodyń Wiejskich w Dosinie – jedna z bohaterek albumu „Serock kulinarnie” - zwyciężyła
w IV edycji Konkursu o Laur Marszałka
Województwa Mazowieckiego, w kategorii Mazowieckie Produkty Tradycyjne
i Naturalne, wypiekając chleb na zakwasie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem producentów tradycyjnej żywności z Mazowsza. Łącznie zgłoszono
77 produktów. Wśród nich znalazły się wyroby piekarnicze: ciasta, chleby, słodycze,
ale także pieczone mięsa, szynki i kiełbasy.
Licznie reprezentowane były także przetwory mleczne, sery oraz masła. Zgłoszono
również przetwory owocowe i warzywne,
miody, a także napoje – nalewki oraz likiery. Pani Marzenie serdecznie gratulujemy.

TAJNY ZNAK
ROZPOZNAWCZY
- ŁOWCY.B

NOWE WIADOMOŚCI
O SOLARACH
Informujemy, że wniosek, który złożyliśmy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa
energetycznego na terenie Gminy Miasto
i Gmina Serock”, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
(RPO WM) otrzymał pozytywną ocenę
formalną.
Oznacza to, że wszystkie wymagane regulaminem konkursu dokumenty i załączniki
zostały sporządzone poprawnie. Kolejnym
etapem będzie ocena merytoryczna wniosku,
w ramach której przyznawane są punkty według listy kryteriów.
Gdyby udało się nam przejść pozytywnie równiez ocenę merytoryczną wniosku,
na co już niestety nie mamy żadnego wpły-

W sali widowiskowej Ośrodka Kultury
w Serokcu - 3 marca spotkało się grono
klaszczersów, górników lub za pozwoleniem
nietoperzy. Owe grono, będące posiadaczami biletów na jedyny w Serocku spektakl
kabaretu Łowcy. B, rażone dowcipami sześciu niezwykle wesołych panów, zaśmiewało się intensywnie i szczerze. Trudno jest za
pomocą zdjęć i słów przekazać aurę, jaką
stworzyli twórcy i jednocześnie odtwórcy
kabaretu.

GALA KICBOXINGU
Międzynarodowa Gala K1 Rules & MMA
– gala kickboxingu zawodowego Battles of the
Dragons 4. Bilety do nabycia: Sklep Groszek
– Borowa Góra ul. Nasielska 47a, Pub Bosman – Serock ul. Rynek 13.

WYRECYTOWALI
ZWYCIĘSTWO

SPOTKANIE
Z AGNIESZKĄ FRĄCZEK

Za nami gminne i powiatowe eliminacje
do konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka. Z radością informujemy, że w dalszym
etapie gminę Serock reprezentować będzie
AGATA KARPIŃSKA ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu. Ponadto wyróżniono FILIPA
PRZYBYSZA ze Szkoły Podstawowej w Serocku. Gratulujemy.

30 marca 2011 r. Biblioteka publiczna w Serocku zorganizowała spotkanie
z Agnieszką Frączek zatytułowane „Polszczyzna ilustrowana wierszami”. Relacja ze spotkania w następnym numerze Informatora.

KONCERT DLA PAPIEŻA
Zapraszamy na koncert „Życie jest cudem” dedykowany pamięci Jana Pawła II,
w wykonaniu duetu autystycznych artystów
Paula i Kuba, przy akompaniamencie Małgorzaty Piszek.
30 kwietnia, godz.19:00, sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Serocku. Bezpłatne
wejściówki do odbioru w sali widowiskowej,
Pułtuska 35, od pn – pt w godzinach 15.00
– 20.00

POZDROWIENIA
Z HAMBURGA

TŁUSTY CZWARTEK
W SKUBIANCE
Polecamy Waszej uwadze, co działo się
podczas Tłustego Czwartku w Kole Gospodyń Wiejskich w Skubiance, o wszystkim zaś,
co jeszcze w Skubiance będzie się działo przeczytacie na stronie http://kgw.skubianka.eu

W listopadowym numerze Informatora
opisywaliśmy spotkanie z panią Elzą Sandmeier z Hamburga, która podczas swojej wizyty
w Polsce podzieliła się z nami wspomnieniami z okresu, gdy przed II wojna światową,
uczyła się w serockiej szkole i pracowała na
poczcie w Serocku. Z Hamburga w ostatnich
dniach nadeszły do ratusza miłe słowa.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Hotelowa żyła złota
- nowe inwestycje w gminie Serock
Gmina Serock to zagłębie hotelowo-szkoleniowo-wypoczynkowe. Już teraz wiadomo,
że wkrótce ta baza jeszcze się powiększy.
Obecne od dawna w gminnym krajobrazie ośrodki intensywnie się rozbudowują,
w gminie wkrótce pojawią się zupełnie nowe
zespoły konferencyjno-hotelowe.
W Gminie Serock funkcjonuje 5 hoteli, 4
centra konferencyjne, 9 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych. Wszystkie te miejsca
potężnie zasilają gminny budżet. Szacunki na
2011 rok mówią kwotach sięgających 3 milionów złotych (podatki, opłaty miejscowe), co
stanowi 7,5% dochodów całego budżetu gminy (40 mln zł). Hotele i ośrodki konferencyjne są potężnym pracodawcą. Nie ma co prawda żadnych dokładnych danych na ten temat,
a sami przedsiębiorcy raczej niechętnie podają takie wyliczenia, ale na podstawie skali
działalności i powierzchni obiektów, liczbę
osób zatrudnionych w tej dziedzinie gospodarki można szacować na przekraczającą tysiąc osób. A wkrótce ma być jeszcze lepiej.

mowym parkingiem nadziemnym na 350 miejsc.
Całość powstaje na sąsiadującej z Narwią działce.
– Obiekt wspaniale wtapia się w istniejący kompleks leśny, tworząc z nim harmonijną całość,
a na szczególną uwagę zasługują zielone tarasy
widokowe na dachu budynku oraz unikalna ściana organiczna, która swoją konstrukcją upodabnia się do konarów drzew okalających budynek
– opowiada o projekcie Grażyna Kowalczyk, Dyrektor Generalny Hotel Narvil Conference&SPA.

Wielkie dźwigi przy Niemena
Największą obecnie prowadzoną inwestycją
w Powiecie Legionowskim jest budowa zespołu
konferencyjno-hotelowego Hotel Narvil Conference&SPA. Hotel będzie posiadał 328 pokoi
oraz rozbudowaną część konferencyjną z około
30 salami. Wszystko o łącznej powierzchni ok

Prace budowlane są bardzo zaawansowane. Przewidywany termin otwarcia hotelu to 1 maja 2012
roku. Na zatrudnienie w Narvilu będzie mogło
liczyć około 100-150 osób.

2800 m2. Największa sala balowa ma umożliwiać
realizację imprez dla 1200 osób a przesuwana
ściana wychodząca na dziedziniec pozwoli na
przyjęcie około 800 dodatkowych osób. W części
rozrywkowej hotelu przewidziano klub nocny
z kręgielnią, bilardem a także kilkanaście barów.
Oferta rozrywkowa uzupełniona zostanie o siłownię, sale ﬁtness, salę do squosha. Wybudowany zostanie basen i gabinety odnowy biologicznej. Na terenie obiektu znajdą się również korty
tenisowe. Hotel będzie dysponował czteropozio-
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Rozwój na bazie sukcesu
W innej części gminy, w Jachrance bardzo
mocno rozbudowuje się hotel Warszawianka.
Firma od lat obecna w Gminie Serock systematycznie inwestuje w swoją bazę hotelowo-konferencyjną. Preludium do obecnie prowadzonych
inwestycji było rozpoczęcie w lipcu 2009 roku
budowy Restauracji Yacht Klub. Aktualnie na
ukończeniu są prace związane z drugim etapem
rozbudowy hotelu, w efekcie którego powstanie
kolejnych 80 pokoi hotelowych. Ostatni etap
rozbudowy Warszawianki to ogromne centrum
kongresowe. Największa sala o powierzchni
1200 m2 będzie mogła pomieścić od 860 do 1000
gości. Na parterze nowego budynku powstanie
także restauracja o powierzchni 580 m2 i pomie-

ści 350 gości oraz kawiarnia, która jednorazowo
będzie mogła przyjąć 190 osób. Na pierwszym
piętrze budynku zlokalizowany będzie zespół
21 sal konferencyjnych o powierzchni od 38 do
96 m2 a 6 z nich będzie miało możliwość połączenia po rozsunięciu przesuwnych ścianek
działowych. Całość pomieści 760 osób. W podziemiach budynku umiejscowione zostanie kasyno, czterotorowa kręgielnia oraz dyskoteka
z parkietem o powierzchni 760 m2.
Po rozbudowie w Warszawiance pracę
może znaleźć kolejnych 70-80 osób. – Cały czas
zastanawiamy się nad możliwościami rozwoju
– mówi Dyrektor Generalny Hotelu Warszawianka Stanisław Dubrow. Nieoﬁcjalnie mówi
się o kolejnych inwestycjach – tym razem wokół Pałacu Zegrzyńskiego należącego do tej samego właściciela co Hotel Warszawianka.
Wykorzystać obwodnicę
Inny pomysł na prowadzenie biznesu hotelowego ma właścicielka ﬁrmy SADPOL,
Magdalena Glinicka. Firma, która do tej pory
z sukcesami zajmowała się głównie produkcją
i obrotem owocami, będzie starała się jako
pierwsza wykorzystać możliwości jakie da
obwodnica Serocka. W Wierzbicy postanie
obiekt restauracyjno-hotelowy o łącznej powierzchni ok 5000 m2. Obiekt ma być utrzymany w charakterze tradycyjnej karczmy i będzie
nastawiony na organizację wesel. W budynku
znajdą się 4 sale o łącznej powierzchni 2000 m2
a także 30 pokoi. Całość uzupełnią dwie restauracje. Jedna ekskluzywna, druga – jak
mówią inwestorzy – będzie o podwyższonym
standardzie. Planowane otwarcie przewidziane
zostało na koniec roku 2011.
W Wierzbicy Magdalena Glinicka zamierza także wybudować dwie stacje benzynowe
po obu stronach obwodnicy.
źródło: www. gazetapowiatowa.pl

Inwestycje gminne
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji w okresie śnieżnej i mroźnej zimy realizował głównie zadania z zakresu przygotowania nowych inwestycji.
Trwają prace przy modernizacji stacji
uzdatniania wody w Wierzbicy. Prace budowlane są na etapie wylewania fundamentów pod zbiorniki magazynujące wodę.

Obecnie prowadzone są prace budowlane w ul. Traugutta w ramach budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pułtuskiej
w Serocku.
W miarę możliwości realizowana jest
największa inwestycja- rozbudowa stadionu. W ramach tej inwestycji trwają prace
przy rozbiórce nieczynnej studni. Na tym

Prace przy stacji uzdatniania wody w Wierzbicy

terenie powstanie kort tenisowy, boisko
do siatkówki i bieżnia lekkoatletyczna. Po
wykonaniu tej części inwestycji i odbiorze
całkowitym modernizacji stadionu, gmina
złoży wniosek o wypłatę ostatniej transzy
dotacji w wysokości 300 tys. zł. Zakończenie i rozliczenie inwestycji jest planowane
na lipiec br.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Traugutta w Serocku

Postawiliśmy na wyobraźnię

W niedzielę 13 marca zakończyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie. Największa i jedna z najbardziej prestiżowych imprez wystawienniczych światowej
turystyki. Podczas targów Polska postawiła
na wyobraźnię, za motto swojej kampanii
obierając słowa: „Move Your Imagination”.
Berlinie nie zabrakło gminy Serock.
W tym roku Polska była krajem partnerskim i współgospodarzem targów, a nasze stoisko narodowe zajmowało ponad
półtora tysiąca metrów kwadratowych.
W ciekawym zaprezentowaniu naszego
kraju pomogła nietuzinkowa kampania
przygotowana przez profesjonalistów. Kolorowe stworki, inspirowane popularnymi
na świecie designerskimi „vinyl toys”, wprowadziły do kampanii poczucie humoru,
rozrywkę. Animacja wykonana w technologii 3D, przedstawiająca atrakcje turystyczne Polski: przyrodę, kulturę, a także miasta,

które w przyszłym roku będą gospodarzami
piłkarskich mistrzostw Europy, powstała
w studiu postprodukcyjnym Platige Image
pod kierunkiem reżysera Tomasza Bagiń-

skiego. Prezentację Polski zakończył pokaz
grupy tanecznej VOLT i tancerzy z programu telewizyjnego You Can Dance, do
którego choreografię przygotował Agustin
Egurrola. Pokazaliśmy się jako kraj dynamiczny, inspirujący, kreatywny.
Po ceremonii, na której zaprezentowały
się kraje, uczestnicy targów ruszyli do międzynarodowych stoisk. Na jednym z nich zaprezentował się powiat legionowski. W targach
uczestniczył burmistrz Sylwester Sokolnicki.
A.U.
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2010
Najważniejsze działania UMiG
oraz jednostek organizacyjnych w roku 2010

Szanowni Państwo,
W poprzednich i kilku najbliższych numerach Informatora podsumowujemy działania UMiG w Serocku oraz podległych mu
gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2010 – roku tak ważnym dla polskiej samorządności. Obchodzony jubileusz 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 Referatu Spraw Obywatelskich, w roku 2010.

Ciekawe inicjatywy,
które miały miejsce w 2010 r.
w Referacie
Spraw Obywatelskich

„Akcja zamelduj się”

Starostwo Powiatowe w Legionowie
1 stycznia 2010 r. rozpoczęło kampanię
„Zostań 100.000 mieszkańcem powiatu
legionowskiego”. Do powyższej kampanii w marcu 2010 r. czynnie przyłączył się
Urząd Miasta i Gminy w Serocku organizując akcję „Zamelduj się w gminie Miasto
i Gmina Serock”.
Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców
do zameldowania się na pobyt stały zgodnie
z faktycznym miejscem zamieszkania.
W akcji mogły i mogą wziąć udział
osoby, które zameldowały się lub zameldują się po raz pierwszy na pobyt stały na
terenie miasta i gminy Serock i pozostaną
zameldowane do końca trwania akcji, jak
również te osoby, które z różnych względów nie mogą się zameldować, ale złożą
formularz NIP-3 w Urzędzie Skarbowym
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w Legionowie, w którym składają oświadczenie, że zamieszkują na terenie miasta
i gminy Serock.
Akcją objęte były i są również zameldowania noworodków, w których imieniu występują rodzice/opiekunowie.
Pierwszym celem akcji było wyłonienie osoby zarejestrowanej w bazie Ewidencji Ludności Miasta i Gminy Serock jako
12-tysięczny mieszkaniec. Zameldował się
on w dniu 1.03.2010 r. i otrzymał nagrodę
o wartości 3000 zł. ufundowaną przez burmistrza Miasta i Gminy Serock.
Następnie 12.100 mieszkańcem gminy
zameldowanym na pobyt stały została małoletnia, urodzona 17.05.2010 r., w imieniu
której nagrodę w postaci roweru odebrali
rodzice.
Osoba, która zameldowała się jako
12.200 zrezygnowała z nagrody w postaci

spędzenia weekendu dla 2 osób w hotelu
„Pan Tadeusz” z przyczyn osobistych. Nagroda ta przeszła na następną setną zameldowaną osobę.
Od dnia 1.03.2010 r. zameldowało się do
chwili obecnej 286 osób. To daje nam statystycznie co miesiąc zameldowanych około
30 osób spoza terenu gminy Serock.
Aktualnie (27.12.2010 r.) zameldowanych
jest na pobyt stały w gminie Serock 12.286
mieszkańców.
Niebawem zwycięzcą zostanie 12.300
mieszkaniec gminy, który również otrzyma
nagrodę.
Warto także wspomnieć, że w kampanii
zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie pod nazwą „Zostań 100.000
mieszkańcem powiatu legionowskiego” nagrody otrzymało 5 mieszkańców z terenu
naszej gminy. Wręczenie nagród wytypo-

wanym w konkursie osobom odbyło się
5.09.2010 r. podczas obchodów Święta Gminy Jabłonna.
Warto także podkreślić, że miła uroczystość dla wyżej wymienionych zwycięzców
odbyła się także w Ratuszu w Serocku w dniu
08.09.2010 r.
Wówczas wszystkie wyróżnione i nagrodzone przez Starostwo Powiatowe w Legionowie osoby z terenu Miasta i Gminy Serock
otrzymały z rąk Burmistrza Miasta i Gminy
Serock gratulacje, pamiątkowe upominki
oraz życzenia zdrowia, sukcesów i wszelkiej
pomyślności.
Aktualnie liczba mieszkańców wynosi:
- w mieście 3838
- w gminie 8448, co daje nam ogółem
liczbę 12286.
Dla porównania na koniec 2009 roku
liczba mieszkańców wynosiła 11.920.
Warte uwagi jest także to, że informacje
zachęcające do meldowania się w mieście
i gminie wysyłane były także wyborcom,
tj. osobom, które zamieszkują na terenie
gminy Serock, lecz nie są zameldowane na
pobyt stały, które dopisywały się na własny
wniosek do stałego rejestru wyborców gminy Serock przed Wyborami Samorządowymi
z 21.11.2010 r.
Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przyjmowaliśmy,
przy czynności zameldowania, druki o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego. W związku z czym obywatel nie
musiał udawać się do Urzędu, w którym
dotychczas posiadał pobyt stały celem dokonania formalności związanych z wymeldowaniem się.
Ważną inicjatywą jest również pośredniczenie w przyjmowaniu i wysyłaniu druków
NIP-3 do Urzędu Skarbowego w Legionowie w związku z faktem, że każdy obywatel powinien powiadomić Urząd Skarbowy
o każdej zmianie swoich danych, np. zmianie nazwiska, zmianie adresu, czy dowodu
osobistego.
Zaoszczędzając mieszkańcom czasu
i upraszczając im załatwianie wyżej wymienionych formalności w Urzędzie Skarbowym informujemy o takim obowiązku
i przyjmujemy druki NIP-3 zgłoszenia
identyfikacyjnego/aktualizacyjnego osoby
fizycznej nie prowadzącej samodzielnie
działalności gospodarczej i pośredniczymy w wysyłaniu tych druków do Urzędu
Skarbowego w Legionowie.
Nadmieniamy także, że przyjmujemy
powyższe druki także od osób, które ubiegają się o nadanie numeru identyﬁkacji podatkowej NIP.

Działalność gospodarcza

Z zadowoleniem
informujemy,
że
w ostatnim okresie na terenie naszej gminy zanotowano znaczny wzrost liczby osób,
które zdecydowały się otworzyć własną działalność gospodarczą. Aktualnie jest już zarejestrowanych 961 aktywnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.
W bieżącym roku dokonano 173 nowych wpisów do ewidencji działalności
gospodarczej ( stan na 27.12.2010 r.). Należy podkreślić, że część osób, która zdecydowała się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymała jednorazowe
środki finansowe na podjęcie działalności
gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy
w Legionowie. Tylko w tym roku z terenu
naszej gminy z pomocy finansowej skorzystało 15 osób.
Należy podkreślić, że dużym ułatwieniem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą okazało się funkcjonowanie tzw. „jednego okienka”, czyli
przekazywania dokumentów rejestracyjnych do innych urzędów.
Od 31 marca samozatrudniający, który
chce otworzyć działalność gospodarczą, ma
możliwość bezpłatnie dopełnić wszystkich
formalności w gminie, składając zintegrowany wniosek EDG-1. Wniosek ten zastąpił pięć do tej pory składanych formularzy
i umożliwił przedsiębiorcy wpisanie się do
wszystkich rejestrów. Przedsiębiorca nie
musi już składać odrębnego formularza, aby
otrzymać numer REGON, zaktualizować numer NIP, dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń
społecznych w ZUS lub na kontynuowanie
ubezpieczenia w KRUS. Na jednym wniosku
można również zgłaszać zmiany we wpisie do
ewidencji dotyczące danych przedsiębiorcy,
które podał wcześniej oraz wpisać informację
o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności.
Dla usprawnienia procesu rejestracji
w naszym urzędzie wszystkie dokumenty
wydawane są „od ręki”. Ponadto idąc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców za pośrednictwem „jednego okienka”
przedsiębiorcy mogą informować Urząd
Skarbowy o zmianie firmowego rachunku
bankowego oraz o zmianie dowodu osobistego.
Specjalnie dla mieszkańców naszej gminy przygotowany został „Poradnik przedsiębiorcy” w którym opisane zostały obowiązki
rejestracyjne przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Poradnik ten można pobrać
w pokoju nr 1 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Ponadto miło nam poinformować, że na
terenie naszej gminy trwa akcja „1000 ﬁrma w gminie Serock”, do której przyłączył
się portal internetowy www.e-legionowo.
net, który dla tysięcznej ﬁrmy zadeklarował
3-miesięczną bezpłatną reklamę na swojej
stronie głównej. Zachęcamy wszystkie nowe
ﬁrmy do odwiedzenia tego portalu, ponieważ
administratorzy uruchomili akcję polegającą
na darmowej emisji reklamy przez miesiąc dla
wszystkich nowozakładanych ﬁrm na terenie
naszego powiatu. Szczegóły akcji znajdują się
w zakładce „Dobry początek”.
Ciekawą inicjatywą jest również zamieszczanie ofert pracy na tablicy informacyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przez
przedsiębiorców, która jest na bieżąco aktualizowana.
Nadmieniamy, że wiele osób skorzystało
z tych ofert i podjęło pracę.

Urząd Stanu Cywilnego

Tradycją stało się wręczanie jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W roku 2010 zostało wyróżnionych piętnaście par,
które w związku małżeńskim przeżyły 50 lat.
Jubilatów zaproszono do ratusza, gdzie odbyła
się uroczystość.
W listopadzie pracownicy UMiG w Serocku odwiedzili 12 osób, które ukończyły 90
rok życia, wręczając kwiaty i gratulacje.
Referat Spraw Obywatelsskich
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SEROCKI

W 1940 r. w lesie w pobliżu Gutów miała swój bunkier-schron konspiracyjna, antyhitlerowska organizacja
pod nazwą „Gotów” (nazwa dotyczyła gotowości do działania). Założył ją prowokator, Franciszek Mirota – który
pod postacią zakonnika na terenie paraﬁi zegrzyńskiej oraz
w sąsiednich: smogorzewskiej i nasielskiej, udawał agenta
gestapo. Członkowie „Gotów” ze Święcenicy i Ludwinowa
Zegrzyńskiego, zostali aresztowani przez gestapo 11 listopada 1940 r. we wsi Piskornia i wywiezieni do Ciechanowa.
W dniu 28 lutego 1941 r. zostali rozstrzelani w Serocku,
w wąwozie nad Narwią, niedaleko cmentarza paraﬁalnego.

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 14 - GUTY

Wieś powstała w środku puszczy serockiej
Miejscowość, której głównym walorem jest położenie przy ścianie lasu zegrzyńskiego ma ciekawą historię, ale prawie żadnych godnych uwagi
pamiątek, domów czy kapliczek. Warto na początek poświęcić nieco uwagi etymologii jej nazwy, bowiem wbrew niektórym sugestiom nie pochodzi ona od Gotów.
Słownik języka polskiego Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego z 1900 r. odnotowuje wyraz gut o charakterze gwarowym, oznaczający krzywe, koślawe, pełne sęków drzewo. Dlatego uważam, że nazwa wsi ma charakter topograﬁczny i użyta w liczbie mnogiej
wskazuje na miejsce, w którym znajdowały się wykrzywione, np. pochylone przez wiatr, drzewa, tworząc w ten sposób charakterystyczny punkt.
Nazwę tę często pisano przez podwójne „t” jak Gutty, a zupełnie przez nieporozumienie fonetyczne, na niemieckiej mapie znalazła się wersja
„Chuta”
Wieś powstała prawdopodobnie w I połowie XVII
wieku. Nie uwzględnili jej jeszcze autorzy mapy „Mazowsze
w drugiej połowie XVI wieku”, natomiast pierwsza wzmianka, którą ja odnalazłem pochodzi z 1650 r. Właścicielem był
wówczas Rosłan Zabłocki z Zabłocia. O związku z Zabłociem
świadczą i późniejsze informacje. W 1839 r. zapisano, że
wieś należy do paraﬁi serockiej, a zeznanie o obszarze Gutów złożyli „starcy” z Zabłocia – Jan Kamiński lat 90 i Szymon Jasiński lat 75. W połowie XVIII wieku, a dokładnie

Guty na mapie 1936 r.

Tekst i zdjęcia:
Sławomir Jakubczak

w 1768 r. zapisano, że. wieś była opuszczona i w zasadzie
był to las Guty – villa deserta seu sylwa Guty. Potwierdza
to też zapis z wizytacji generalnej diecezji płockiej z 1775 r.,
że Guty proboszczowi zegrzyńskiemu „dziesięcinę wytyczną
dawać powinny, lecz zarosły, więc nie dają” Właścicielem
Zabłocia i Gutów był wówczas Teodor Mokrski łowczy zakroczymski. Po jego śmierci dobra szlacheckie Guty wraz z Zabłociem, częściami Jaskułowa i Popowa Borowego należały
do jego braci Ludwika i Wojciecha Mokrskich, synów Józefa

Kapliczka i wielki krzyż na prywatnej posesji

Betonowa kapliczka

Epitaﬁum Stanisława Krasinskiego
z kościoła w Woli kiełpinskiej

Guty na mapie 1916 r.
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cześnika gostyńskiego, a pretensje do nich rościł też Paweł
Łempicki skarbnik zakroczymski, właściciel Błędostowa
i Smogorzewa, żonaty z ich siostrą Marianną.
W 1799 r. dobra te Ludwik Mokrski sprzedał Kazimierzowi Szydłowskiemu podkomorzemu ciechanowskiemu, a ten w 1812 r. sprzedał Guty, Izbicę i Zabłocie
za blisko 300 tys. złotych Antoniemu Nosarzewskiemu.
Przy sprzedaży zabezpieczono na Gutach i Zabłociu zapis
30 tys. wiana dla żony Klary z Nowosielskich Szydłowskiej oraz 18 tys. u Rocha Słomkowskiego, wypłaconych
na poczet dzierżawy w 1805 r. Od tego ostatniego część

Gutów kupił Franciszek Niżyński właściciel Zabłocia,
gdzie pobudował karczmę, a w 1836 r. odsprzedał ją
Stanisławowi Krasińskiemu z Zegrza. Wcześniej starania
o przejęcie dóbr Guty podjął jego ojciec Józef Krasiński,
który w procesie sądowym odzyskał od Nosarzewskiego
połowę Izbicy, a ponad to pożyczył mu blisko 40 tys. zł.
W wizytacji parafii zegrzyńskiej z 1817 r. zapisano że
Guty Kolonia mająca 1 dom z dwojgiem osób (zapewne
karczma) jest przedmiotem sporu między Krasińskim
i Nosarzewskim. Ostatecznie Guty w 1841 r. w całości
przejął Stanisław Krasiński i uporządkował gospodarczo.
W pewnym sensie można uznać go za założyciela nowych Gut. Początkowo wieś składała się tylko z folwarku
, który w 1841 r. miał 61 mórg i 275 prętów, w tym gruntów ornych 24 morgi i 107 prętów, powiększany był jednak stopniowo kosztem lasu, w 1905 r. obejmował już
436 mórg, a w 1930 r. 236 hektarów. Pierwszym gospodarzem w 1888 r. został Franciszek Perczyński, którego
gospodarstwo miało 17 mórg i 262 pręty, w tym gruntu
ornego 12 mórg i 250 prętów.

Jezus Chrystus na krzyżu,
fragment kapliczki z 1908 r.

Kapliczka z 1908 r. przy skrzyżowaniu dróg
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
W terminie od 1 kwietnia do 30
czerwca 2011 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
(NSP 2011).
Cel spisu
Spis powszechny dostarczy najbardziej
szczegółowych informacji o liczbie ludności,
jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograﬁczno–społecznej i zawodowej,
a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz
o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych.
Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się
do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograﬁcznych m.in.
z uwagi na wzmożone migracje ludności po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W celu prowadzenia analiz porównawczych istotne będzie także uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r.
Spis obejmie:
• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
• mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty
zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami,
• osoby niemające miejsca zamieszkania.
W spisie powszechnym będą zebrane
dane z następujących tematów badawczych:
• stan i charakterystyka demograﬁczna
ludności, • edukacja, • aktywnośd ekonomiczna osób, • dojazdy do pracy, • źródła
utrzymania osób, • niepełnosprawność,
• obywatelstwo, • migracje wewnętrzne, • migracje zagraniczne, • narodowość i język oraz
mniejszości narodowe i etniczne, • wyznanie (przynależnośd do kościoła lub związku
wyznaniowego), • gospodarstwa domowe
i rodziny, • stan i charakterystyka zasobów
mieszkaniowych (mieszkania i budynki).
Dane te będą zbierane według stanu na
dzień 31 marca 2011 na godz. 24.00.
Obowiązek udzielania odpowiedzi
Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkao w 2011 r. zobowiązuje wszystkich respondentów do udzielania
ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Na zasadzie dobrowolności
respondenci będą mogli udzielid odpowiedzi
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na pytania dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym, przynależności wyznaniowej, liczby żywo urodzonych dzieci, planów
prokreacyjnych. Pozyskane z systemów informacyjnych administracji publicznej dane
dotyczące niepełnosprawności również mogą
byd uzupełniane na zasadzie dobrowolności.
Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich zobowiązane są osoby pełnoletnie,
wspólnie z nimi zamieszkałe.
Metody zbierania danych
W tegorocznym spisie dane zbierane będą
wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego. NSP 2011 zostanie przeprowadzony
równocześnie jako badanie pełne i badanie reprezentacyjne na dwóch rodzajach formularzy
elektronicznych – w badaniu pełnym z krótszą listą pytao i w badaniu reprezentacyjnym
z dłuższą listą pytao. Badanie reprezentacyjne
będzie przeprowadzone u osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których mieszkania zostaną wylosowane do tego badania,
natomiast w odniesieniu do osób, których
mieszkania nie zostały wylosowane do badania, przeprowadzone będzie badanie pełne.
Kolejnośd i terminy prowadzenia badań:
• od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.
- samospis internetowy - dla osób, które
wyrażą chęd dokonania samospisu przez
Internet, po wprowadzeniu loginu i hasła
dostępny będzie formularz elektroniczny.
Formularz i szczegółowe instrukcje jego wypełnienia będzie można znaleźd na stronach
internetowych Głównego Urzędu Statystycznego. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe zostaną wypełnione
dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł
administracyjnych. Nieaktualne dane należy
skorygowad, a jeśli pojawią się ewentualne
braki – uzupełnid je. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane będzie
można wprowadzad i uzupełniad przez 14
dni. W tym czasie będzie można logowad się

wielokrotnie - dane za każdym razem są zapamiętywane.
Przewidziana jest również możliwośd
pracy na formularzu w wersji oﬀ-line. Formularz oﬀ-line nie zawiera żadnych danych
administracyjnych – jest pusty. Respondent
pracuje poza systemem informatycznym statystyki publicznej i sam wprowadza wszystkie
dane. Formularz ten można pobrad ze strony
internetowej GUS lub w najbliższym biurze
spisowym. Następnie wypełniony i zapisany
na wybranym nośniku formularz należy przekazad do gminnego biura spisowego.
• od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
- wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym prowadzony przez
ankietera statystycznego rejestrującego na
bieżąco odpowiedzi respondentów w formularzach elektronicznych. Ankieterzy są pracownikami urzędu statystycznego i dzwoniąc
do respondentów będą zobowiązani podad
swoje dane identyﬁkacyjne. Tożsamośd ankieterów będzie można sprawdzid poprzez
kontakt z infolinią.
• od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
– wywiady w terenie przeprowadzane przez
rachmistrzów spisowych. Rachmistrz spisowy ma obowiązek nosid w widocznym
miejscu identyﬁkator ze zdjęciem, imieniem
i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora
urzędu. Rachmistrz będzie osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzenia spisu, która
złożyła na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie
wprowadzad informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand-held. Tożsamośd rachmistrzów będzie można sprawdzid
poprzez kontakt z infolinią.
NSP 2011 zakooczy się w dniu 30 czerwca 2011 r. W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r.
na terenie całego kraju zostanie zrealizowany
w drodze wywiadu telefonicznego spis kontrolny mający na celu sprawdzenie kompletności przeprowadzonego spisu, poprawności
uzyskanych danych oraz ich zgodności ze
stanem faktycznym. Spis kontrolny obejmie
osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego badania i również zostanie
przeprowadzony na formularzach elektronicznych.
Tajemnica statystyczna i bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane zebrane w spisie podlegają prawnej ochronie i objęte są tajemnicą

statystyczną. Wszystkie osoby pracujące na
rzecz NSP 2011 zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a jej złamanie
pociąga za sobą sankcje karne. Dane przekazane przez respondentów są automatycznie
szyfrowane i przekazywane do centralnej bazy
danych ulokowanej poza ogólnodostępną siecią informatyczną. Przetwarzaniem danych
zajmują się tylko i wyłącznie upoważnione
osoby. Dane wynikowe zostaną opublikowane w formie uniemożliwiającej jakąkolwiek
identyﬁkację danych jednostkowych tj. osób,
gospodarstw domowych i adresów.
Ważne terminy
• 1.03 – 17.03.2011 r. – obchód przedspisowy,

• 01.04.2011 r. – rozpoczęcie NSP 2011,
uruchomienie samospisu jako metody zbierania danych,
• 8.04.2011 r. – rozpoczęcie pracy rachmistrzów w terenie (wywiad z respondentem), rozpoczęcie pracy ankieterów statystycznych (wywiad telefoniczny),
• 15 – 16.04.2011 r. – spis osób bezdomnych,
• 16.06.2011 r. – zakooczenie samospisu,
• 30.06.2011 r. – zakooczenie pracy rachmistrzów, zakooczenie pracy ankieterów statystycznych, zakooczenie NSP 2011 r.,
• 1 – 11.07.2011 r. – spis kontrolny.
Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego można znaleźd wiele ciekawych informacji dotyczących np. historii

spisów powszechnych w Polsce, ﬁlatelistyki
związanej z przeprowadzeniem spisów powszechnych. Na stronie znajduje się również
zakładka „multimedia” ze spotami i nagraniami informacyjnymi dotyczącymi NSP 2011.
Od dnia 1 kwietnia br. będą dostępne
infolinie uruchomione na potrzeby NSP
2011. Oﬁcjalne numery infolinii to: 800 800
800 (numer bezpłatny dla połączeń przychodzących z telefonów stacjonarnych) oraz
22 44 44 777 (przeznaczony dla połączeń
przychodzących z telefonów komórkowych,
płatny zgodnie z cennikiem operatora).
Lider Gminnego Biura Spisowego
Małgorzta Popowicz

Zegrzyńskie Wiosenne NasTroje
Koncert w wykonaniu trojga wspaniałych
artystów zainaugurował wiosenną działalność
wojskowego Klubu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu.
17 marca w pięknej scenerii świateł oraz
neoklasycystycznego stylu sali lustrzanej
wybudowanego pod koniec XIX wieku dawnego kasyna wojskowego, w którym obecnie mieści się Klub CSŁiI, odbył się koncert
„Wiosenne NasTroje”. Niemal w przeddzień
pierwszego dnia wiosny w wiosenne klimaty
i nastroje licznie zgromadzoną publiczność
wprowadził występ trojga wspaniałych artystów. Wokalistka Małgorzata Duk oraz sopranistka Anna Guz – Rosa i tenor Piotr Rafałko
wykonali piosenki oraz przeboje operetkowe i musicalowe, wśród których znalazły się
utwory takie jak „Wszystko to, co przyjdzie”,
„Zatrzymaj mnie”, znane na całym świecie

„Twoim jest serce me” (z operetki „Kraina
uśmiechu” Franza Lehara), czy też „Co się
dzieje, oszaleję, niebo w sercu mam”, z operetki „Księżniczka Czardasza” Imré Kalmána.
Za ten wspaniały, poruszający występ wszyscy artyści zebrali zasłużone brawa, były bisy
i podziękowania, a po koncercie widzowie
mieli możliwość zamienienia kilku słów oraz

wykonania pamiątkowego zdjęcia z gwiazdami tego niesamowitego wieczoru.
Fantastycznym zakończeniem koncertu był światowy przebój z repertuaru Sarah
Brightman i Andrea Bocellego „Time To Say
Good Bye” w wykonaniu Anny Guz – Rosy
oraz Piotra Rafałko. Widzowie, wśród których znaczna część stanowili żołnierze pełniący w CSŁiI służbę przygotowawczą do
Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) zgodnie wyrazili nadzieję, że nie było to pożegnanie na długo, i że artyści jeszcze do Zegrza
powrócą.
Pomysłodawcą oraz organizatorem koncertu była Betina Dubiel, główny instruktor
i kierownik Klubu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki wraz ze swoją kadrą instruktorską.
Tekst i zdjęcie: kpt. Michał Romańczuk

„Śpiewająca Polska” i „Radosna Szkoła”
Miasto i Gmina Serock po raz kolejny
otrzyma wsparcie ﬁnansowe w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”.
Tym razem środki na utworzenie placu zabaw traﬁą do Szkoły Podstawowej im.
Witolda Zglenickiego, wchodzącej w skład
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli
Kiełpińskiej. Szkoła otrzyma doﬁnansowanie
w wysokości wnioskowanej tj. 90.000,00 zł, co
stanowi 50% całego przedsięwzięcia, połowę
kosztów ma pokryć gmina.
Koszt utworzenia placu zabaw obejmie
wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup
i instalację sprzętu rekreacyjnego m.in. zestawu wielofunkcyjnego, huśtawek, równo-

ważni, ściany wspinaczkowej oraz wykonanie
tablicy informacyjnej.
Dzięki nowemu placowi zabaw dzieci w jeszcze większym zakresie będą mogły zaspokajać
swoje potrzeby w zakresie aktywności ﬁzycznej, a pobyt w szkole stanie się dla nich bardziej
atrakcyjny. W ubiegłym roku z tego programu
powstał plac zabaw w Zespole Szkół w Zegrzu.
Program realizowany będzie do 2014
roku, więc w kolejnych latach zamierzamy
ubiegać się o środki na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Serocku oraz o środki na
modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie - wyłożenie wykonanego placu bezpieczną wykładziną.

Kolejnym programem, na który Miasto
i Gmina Serock otrzyma doﬁnansowanie
jest Ogólnopolski program rozwoju chórów
szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Śpiewająca Polska”. Instytucją
zarządzającą tym przedsięwzięciem jest Narodowe Centrum Kultury.
Celem programu „Śpiewająca Polska” jest
rozwój muzykalności, poznanie przez młodzież literatury muzycznej oraz wychowanie
przez kontakt ze sztuką. Uczniowie na zajęciach chóru rozwijają swoje zdolności muzyczne i wyobraźnię. Program realizowany
jest od 4 lat w Zespole Szkół w Zegrzu.
ZOSiP
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Nie wypalaj - nie zabijaj!
Jest jeszcze zimno, ale z każdym dniem
coraz bliżej do kalendarzowej wiosny. Okres
ten sprzyja pozimowym porządkom na naszych posesjach, w ogródkach, na polach
uprawnych i nieużytkach. Niestety dbałość
o własną nieruchomość często nie idzie w parze z dbałością o przyrodę i szeroko rozumiane otoczenie. Zebrane skrzętnie na własnym
„poletku” nieczystości traﬁają często do lasów
lub przydrożnych rowów - w miejsca, z których mają prawo korzystać wszyscy. Nierzadko bywa też, że zamiast zgrabić wypalamy
suche trawy.
Czas, abyśmy wszyscy traktowali otaczającą nas przyrodę jak coś własnego, wtedy
z pewnością będziemy o nią dbać.

- NIE WYRZUCAJMY ŚMIECI
BYLE GDZIE

Płomienie niszczą miejsca bytowania
zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw,
zajęcy, a nawet saren.
W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych
zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy,
jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające,
lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).
Giną mrówki, których jedna kolonia
może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych
owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład
masy organicznej oraz wzbogacają warstwę
próchnicy, przewietrzają glebę. Sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są również biedronki, zjadające mszyce – szkoda
przecież tych biedronek.

- NIE WYPALAJMY TRAW
Pomimo tego, że wypalania traw od lat
zabrania ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220 z późn. zm.), w której zgodnie
z art. 124. zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów, to ciągle nie brakuje „amatorów”
uporządkowania terenu poprzez wypalenie.
Jakie są tego skutki?
Jest to jeden z najbardziej brutalnych
sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści,
a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody przyrodzie i samemu człowiekowi. Niszczy bowiem wszystkie organizmy - zarówno
szkodniki, jak i zwierzęta chronione.
Śmierć w płomieniach grozi ptakom.
Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków
gnieżdżących się na ziemi lub w krzewach.
Palą się gniazda już zasiedlone, a zatem razem
z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych
przez wielu z nas skowronków).
Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby
zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin owadopylnych.
Giną też zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru, ponieważ tracą orientację w dymie, ulegają
zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych
zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie
czy dziki.
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Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice, które
mają pozytywny wpływ na strukturę gleby
i jej właściwości, pająki, wije, owady drapieżne i pasożytnicze.
Wbrew pozorom, wypalanie w rolnictwie
przynosi jedynie szkody. Świadczą o tym niżej przedstawione fakty:
Wypalanie, nawet jednorazowe, obniża wartość plonów o 5-8%; pogarsza się
skład botaniczny siana. Niszczone są między innymi rośliny motylkowe utrzymujące odpowiedni poziom azotu. Wysoka
temperatura powoduje, że związki łatwo
utlenialne, jak na przykład azot, utleniają się. Zdecydowanie zwiększa się udział
chwastów.

Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy,
a wraz z nią przebogaty świat mikroorganizmów, bakterie, grzyby, świat niezbędny do
utrzymywania równowagi biologicznej życia
mikroorganizmów w biocenozie łąkowo-pastwiskowej. Podczas pożaru rośnie temperatura w glebie. Jeśli na powierzchni panuje
temp. ok. 438° C, to na głębokości 3 cm wynosi 25,6° C, a na głębokości 7 cm - 17° C.
Taka nagła zmiana może powodować zagładę
zwierząt glebowych niezbędnych do wytwarzania próchnicy. Niezniszczona warstwa
próchnicy w glebie to mniejsze zapotrzebowanie na nawożenie. Żyzna gleba posiada
strukturę gruzełkowatą i jest łatwa w uprawie oraz rozbudowie systemu korzeniowego
roślin. Żyzna gleba nie ulega erozji, szybko
pochłania i zatrzymuje wodę niczym gąbka,
łagodząc skutki nadmiaru opadów oraz ich
niedoboru. Wypalanie suchej roślinności odkrywa powierzchnię gleby, co może powodować jej erozję.
Szczególnym marnotrawstwem jest wypalanie słomy pozostającej na polu po zbiorze
zbóż kombajnem. Słoma, poza przeznaczeniem ściółkowym, stanowi jedną z największych rezerw pasz objętościowych. Jej spalanie na polu powoduje nierównomierny
wzrost roślin następczych, naruszenie struktury gleby - znaczna koncentracja soli w popiele niektórych słom oraz nadmierny rozwój
chwastów.
Naukowcy twierdzą, że po takim pseudo-użyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje
kilku lat, by dawać takie plony, jak przed pożarem.
Apelując o poszanowanie przyrody przypominamy, że wypalanie zabronione jest również prawem:
- Art. 131 w wyżej cytowanej ustawy
mówi: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki,
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu
albo grzywny.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów.
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny Rozdział XX Przestępstwa przeciwko
bezpieczeństwu powszechnemu.
Jadwiga Szymańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Z pomocą u Kresowian w litewskim Landwarowie
Już po raz siódmy udaliśmy się, w dniach
18 – 20 lutego, z pomocą charytatywną
do Landwarowa na Litwie, aby tamtejszej
wspólnocie Polaków, stanowiącej ponad
30% mieszkańców miasta, przekazać dary
serca od wrażliwych serocczan i mieszkańców gminy, w większości uczestników dotychczasowych pielgrzymek na Litwę, ale
i ludzi, którzy spontanicznie przyłączyli się
do naszej inicjatywy.
Obserwując realia życia na Litwie i bardzo
trudną sytuację mniejszości polskiej, uznajemy, iż potrzeba pomocy duchowej i material-

nej dla naszych rodaków jest ogromna, a pragnienie jednoczenia Polaków z macierzą jest
wciąż niezaspokojone. W mieście funkcjonują m.in. polska szkoła średnia, dom dziecka,
zgromadzenie zakonne Sióstr Imienia Jezus,
grupy i zespoły paraﬁalne kultywujące tradycję i obyczaje polskie. Inicjatywa naszego
wyjazdu zyskała aprobatę burmistrza Miasta
i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego oraz
dziekana serockiego ks. kanonika Tadeusza
Wołowca, a także akceptacje, Forum Samorządowego Serock i wsparcie Społecznego
Komitetu Pomocy Miastu i Gminy Serock.
Wśród zgromadzonych darów znalazły
się: sprzęt sportowy, kilkadziesiąt kilogramów
wyrobów wędliniarskich, serki i jogurty, owoce, słodycze i artykuły szkolne. Kilka osób
przekazało też środki pieniężne jako oﬁary dla
zgromadzenia zakonnego Sióstr Imienia Jezus

w Landwarowie, z którym współpracujemy od
kilku lat w zakresie budowania jedności wspólnotowej Polaków w rejonie podwileńskim.
Szczególnym darem dla tutejszej społeczności był list intencyjny burmistrza Miasta
i Gminy Serock, zapraszający do Serocka 40
– osobową grupę dzieci, wraz z opiekunami,
na 7 – dniowy pobyt w gminie Serock, w drugiej dekadzie czerwca br.
Pięcioosobowy skład delegacji, udającej
się na Litwę, stanowili: Janusz Plewko – prezes Paraﬁalnego Oddziału Akcji Katalockiej
w Serocku, ks. kanonik Tadeusz Wołowiec,
Adam Sutkowski, Andrzej Składanek i Leszek
Skośkiewicz.
W dniu 19 lutego br. w sali widowiskowej landwarowskiego Domu Paraﬁalnego
odbył się koncert przygotowany specjalnie
dla nas, przez dziecięce i młodzieżowe grupy
artystyczne, pod kierunkiem siostry Miro-

sławy Kozioł, w którym jako przedstawiciele
Landwarowa uczestniczyli: dyrektor Polskiej
Szkoły Średniej im. Henryka Sienkiewicza
Franciszek Żeromski ( aktualny kandydat Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, do samorządu starostwa landwarowskiego), proboszcz
paraﬁi ZNP w Landwarowie – ks. Gintaras
Petronis oraz ks. prefekt Franciszek Jusiel.
Podczas koncertu przekazaliśmy, zgodnie
- ze wskazaniami siostry Mirosławy -przywiezione dary, właściwym osobom, grupom i in-

stytucjom, wręczając również, z upoważnienia
burmistrza Sokolnickiego, jego list intencyjny
dyrektorowi Franciszkowi Żeromskiemu. List
został odebrany z wielkim wzruszeniem.
Na zakończenie koncertu stanęliśmy do
wspólnej fotograﬁi, po czym udaliśmy się na
przygotowany dla nas przez rodziców poczęstunek, aby wraz z obecnymi przedstawicielami społeczności landwarowskiej porozmawiać
o ich problemach życiowych, wynikających
z relacji litewsko – polskich i trudności w budowaniu tożsamości narodowej naszych Polaków.
Obecna wśród nas młodzież dała świadectwo swej polskości, śpiewając podczas spotkania liczne pieśni religijne i patriotyczne, w jedności z nami – obecnymi tu z potrzeby serca.
Kolejnego dnia po polskiej Mszy św.
w miejscowym kościele paraﬁalnym, odprawionej przez ks. Wołowca, żegnani przez licznie zebranych rodaków, udaliśmy się w drogę
powrotną do domu.
Warto było kolejny już raz odwiedzić
Kresowian oraz przeżyć wiele radości, wzruszeń i emocji, towarzyszących tej wizycie.
Jako inicjator i organizator opisanego przedsięwzięcia dziękuję wszystkim tym, którzy
poparli nasze przedsięwzięcie. Szczególne
podziękowania kieruję w stronę wszystkich
oﬁarodawców, którzy wsparli tegoroczną
akcję pomocy charytatywnej dla Kresowian
w litewskim Landwarowie.
Janusz Plewko

Spotkanie ZNP z władzami samorządowymi Serocka
28 lutego 2011 roku, na zaproszenie
Zarządu Ogniska Związku Nauczycielstwa
Polskiego, odbyło się spotkanie władz samorządowych Miasta i Gminy Serock z przedstawicielami szkół i przedszkoli z terenu
miasta. W spotkaniu wzięli udział: burmistrz
Sylwester Sokolnicki, zastępca burmistrza
Józef Zając, dyrektor ZOSiP Alicja Melion,
przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty

i Sportu Marek Szajda oraz prezes Zarządu
ZNP Elżbieta Pazio.
Podczas spotkania omawiano tematy dotyczące: rozbudowy bazy dydaktycznej, prognozy demograﬁcznej w kolejnych rocznikach, zmian w regulaminie wynagrodzenia,
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży oraz spraw
pracowniczych.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki poinformował w swoim wystąpieniu o obecnym
stanie oświaty i planach na najbliższy okres.
Ponadto, ustosunkował się do problemów
nurtujących oświatę i przedstawił oczekiwania organu prowadzącego oraz rodziców
w stosunku do środowiska szkolnego.
Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze sprzyjającej wymianie stanowisk.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Dzień Kobiet w Maryninie
Wiwat, wiwat kobiety,
sto lat kobiety niech żyją nam.
Panie z Marynia zawsze się spotkają,
i w to swoje święto sobie pogadają.
Wiwat, wiwat kobiety,
sto lat kobiety niech żyją nam.
Tak śpiewały uczestniczki spotkania
z okazji Dnia Kobiet w dniu 07.03.2011 r.
w Maryninie u Haliny Nałęcz. Jest to coroczna tradycja, kiedy wszystkie codzienne
sprawy zostają w domu, a panie spieszą na
spotkanie, gdzie w milej atmosferze, przy zastawionym stole, wspominane są dawne czasy

oraz wymieniane różne praktyczne doświadczenia. Zbieg terminu Dnia Kobiet i ostatnich
dni przed Wielkim Postem spowodował, że
potrawy przygotowane przez panie były, że
palce lizać. W spotkaniu wzięły udział różne
pokolenia pań; babcie, mamy i córki, więc temat rozmów był bardzo różnorodny. W tym
roku po raz pierwszy zaszczyciła nas swoją
obecnością Elżbieta Bogacka, śpiewaczka
Opery Wiedeńskiej. Każda z pań wyniosła ze
spotkania mile wrażenia.
Koło Gospodyń Wiejskich Marynino
Halina Nałęcz

„Przyszły Dziadki na ostatki...”
Zwyczaj ten w Skubiance zniknął wiele
lat temu. Koło Gospodyń postanowiło przywrócić dawne tradycje. Nowoczesność nowoczesnością, ale mamy również świadomość
jak niezbędne jest kultywowanie dawnych
zwyczajów.
Już po raz trzeci zorganizowany został
korowód dziadów, ubranych w dziwaczne
stroje. Były czarownice, duchy, kościotrup
i inne dziwadła.
Korowód z pochodniami ruszył z przy
wtórze muzyki, dzwonków i tradycyjnych,
związanych z Dziadami piosenek :
„Przyszły Dziadki na ostatki, nie mają
ojca ani matki, gdyby ojciec, matka żyli, to by
pączków nasmażyli...”
Koło Gospodyń Wiejskich w Skubiance

Gość w Woli Kiełpińskiej

16 marca uczniowie klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej
mieli zaszczyt gościć panią Wandę Chotomską - poetkę, dziennikarkę, autorkę ponad
200 książek dla dzieci, słuchowisk, widowisk
teatralnych i telewizyjnych oraz tekstów piosenek.
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Trwające blisko 2,5 godziny spotkanie
upłynęło błyskawicznie w atmosferze świetnej zabawy. Pani Wanda Chotomska bowiem
z wielką swobodą i humorem opowiadała
o swojej twórczości, podróżach i życiu codziennym, recytowała i czytała swoje utwory
(największy aplauz widowni wywołała prezentacją wiersza „Zbójnicki”) oraz odpowiadała na szereg pytań uczniów. Dzięki temu
uczestnicy spotkania dowiedzieli się skąd
wzięły się niektóre pomysły na książki, ich
tytuły oraz jak pisarka przygotowuje się do
pisania swoich utworów. Autorka przez cały
czas utrzymywała bardzo ciepły kontakt z widownią udowadniając, jak bardzo rozumie
i kocha dzieci. Na zakończenie wizyty pani
Wanda Chotomska podpisywała książki rymowaną dedykacją budząc nieskrywany po-

dziw najmłodszych czytelników. Wspaniała
atmosfera, poczucie humoru pisarki i łatwość
nawiązywania kontaktów zauroczyły wszystkich obecnych. Spotkanie bardzo głęboko zapadnie w pamięci wszystkim uczestnikom.
Uczniowie klas 2 i 3 SP
w Woli Kiełpińskiej

„Powódź, pożar dniem i nocą
straż przychodzi ci z pomocą”
- znamy laureatów eliminacji gminnych
Zakończyliśmy eliminacje gminne XIII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Powódź, pożar dniem i nocą straż przychodzi
ci z pomocą”, organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
9 marca 2011 jury w składzie:
Katarzyna Leszczyńska – przewodniczący – kierownik Referatu Promocji i Obsługi
UMiG w Serocku,
Krzysztof Kita – członek – mł. referent ds.
zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej UMiG w Serocku,
Beata Roszkowska – członek - inspektor
do spraw administracyjnych UMiG w Serocku
Monika Parzonko – członek - instruktor
Ośrodka Kultury w Serocku,
Katarzyna Kochanowska – sekretarz starszy referent ds. ekonomiczno - administracyjnych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

II miejsce – Aleksandra Morawska Szkoła
Podstawowa w Serocku 7 lat
III miejsce – Anita Szafrańska Samorządowe
Przedszkole w Serocku 6 lat
wyróżnienia:
Malwina Świerczyńska Samorządowe Przedszkole w Serocku 6 lat
Zoﬁa Szachna Samorządowe Przedszkole
w Serocku 6 lat
Wyróżnienie Szachna Zosia
grupa średnia: 9 – 12 lat
– szkoła podstawowa:
I miejsce – Mateusz Zaremba Szkoła Podstawowa w Serocku 12 lat

II miejsce – Ada Uścińska Ośrodek Kultury
w Serocku 14 lat
III miejsce – Angelika Lipińska Gimnazjum
w Serocku 13 lat
wyróżnienia:
Aleksandra Laskowska Ośrodek Kultury
w Serocku 15 lat
Kinga Siulerzycka Gimnazjum w Serocku
15 lat

Jury w głosowaniu jawnym ustaliło następujące wyniki:

II miejsce – Piotr Szczerba Szkoła Podstawowa w Serocku 10 lat
III miejsce – Aleksandra Różycka Szkoła
Podstawowa w Serocku 12 lat
wyróżnienia:
Paulina Cichocka - Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 10 lat
Wiktoria Oleniacz – Zespół Szkół w Zegrzu
10 lat

grupa młodsza 6 – 8 lat
– przedszkole i szkoła podstawowa:
I miejsce – Marta Kaźmierczak Zespół Szkół
w Zegrzu 7 lat

grupa starsza: 13 – 16 lat
– gimnazjum:
I miejsce – Kamil Głowacki Ośrodek Kultury
w Serocku 15 lat

Stosownie do regulaminu konkursu, na
eliminacje powiatowe do Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Legionowie przekazane zostały prace, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych
grupach eliminacji gminnych.
Jury, doceniając trud, zaangażowanie
i estetykę wykonanych prac, postanowiło
wnioskować do burmistrza o przyznanie
dyplomów i upominków dla laureatów
konkursu oraz wyróżnionych osób. Wręczenie dyplomów i nagród - 28 marca
w ratuszu.
Gratulujemy uczestnikom inwencji twórczej, zręcznych palców i odwagi w realizacji
pomysłów. Laureatom życzymy powodzenia
w dalszych etapach konkursu. Zapraszamy do
ratusza, gdzie obejrzeć można pokonkursową
wystawę prac.

I miejsce Kazmierczak Marta.

I miejsce Głowacki Kamil

Wyróżnienie Świerczyńska Malwina

dokonało oceny prac zgłoszonych do
eliminacji gminnych, uwzględniając kryteria takie jak: pomysłowość i oryginalność
ujęcia tematu, zgodność pracy z tematyką,
estetyka wykonania pracy, wymowa dydaktyczna, czytelność, zgodność z wymaganiami technicznymi uwzględnionymi w regulaminie – format, technika, opis pracy. Do
konkursu zgłoszono 93 prace z gminnych
placówek oświatowych w Serocku, Jadwisinie, Woli Kiełpińskiej i Zegrzu.

I miejsce Zaremba Mateusz

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Zimowisko w Dzierżoniowie
W dniach od 19.02.2011 do 26.02.2011
czterdziestoosobowa grupa uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta
i Gminy Serock spędziła ferie w zaprzyjaźnionej gminie Dzierżoniów. Uczestnicy wyjazdu to uczniowie wyróżniający się w nauce,
osiągnięciach sportowych, aktywności społecznej.
Organizatorzy zimowiska zapewnili
nam podczas pobytu wiele zajęć, z których
najatrakcyjniejszym dla większości uczestników okazała się nauka jazdy na nartach.
Pod okiem doświadczonego instruktora pana
Jacka stawialiśmy pierwsze kroki na nartach
na stoku w Rzeczce. Dodatkowy atutem była
piękna, słoneczna pogoda, która mimo siarczystego mrozu pozwalała na cieszenie się
urokami narciarstwa.

Spośród wielu atrakcji nie sposób nie
wspomnieć wycieczki do zamku w Książu,
który lata swojej świetności przeżywał za
panowania jednej z najbardziej znaczących

i najbogatszych rodzin arystokratycznych
w Niemczech - Hochbergów.
Niesamowite wrażenie na uczestnikach
wyjazdu zrobił wykonany z drewna „Kościół

Pokoju” w Świdnicy, zabytek wpisany w 2001
roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Atrakcją dla uczniów podczas zwiedzania
Dzierżoniowa była wizyta w warsztacie menniczym, w którym każdy samodzielnie wybijał specjalnie przygotowaną monetę okolicznościową.
Gospodarze dołożyli wszelkich starań,
aby nasz pobyt urozmaicić i w tym celu zorganizowali wyjście na basen, lodowisko i dyskotekę.
Zwieńczeniem pobytu był całodzienny
wyjazd do Wrocławia, gdzie podziwialiśmy
Panoramę Racławicką i zabytki Starego
Miasta.
Dziękujemy organizatorom wyjazdu.
Edyta Walczak
Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Zagrają na niej m.in Zbigniew Jaremko,
Janusz Szprot, Ryszard Imbir, Zbigniew Piszczek, Waldemar Lewandowski, Tomasz Szafrański. Aranżerem całej płyty jest Michał
Jankowski.
Szkoda, że już nie będzie mógł jej usłyszeć.
Trudno pogodzić się z tym, że już nigdy nie
pójdziemy na grzyby, nie będziemy pływać, nie
spotkamy się u mnie na działce…
Kiedyś to było takie oczywiste i naturalne.
Nie wyobrażałam sobie, że kiedyś może tego
nie być.
Zapamiętam go, jako człowieka bardzo
skromnego i ogromnie wrażliwego. Nigdy nie
zabiegał o rozgłos i sławę. Ostatnio trochę zapomniany, a był przecież wybitną postacią polskiej kultury.

Nie pozwólmy umrzeć poległym

Anna Osmakowicz o Tadeuszu Prejznerze
17 marca minęła pierwsza rocznica śmierci wybitnego kompozytora, pianisty, publicysty i pedagoga Tadeusza Prejznera.
Ukończył klasę fortepianu Zbigniewa
Drzewieckiego, oraz kompozycję w klasie Kazimierza Sikorskiego.
Komponował muzykę poważną, jazzową,
popową i kabaretową. To jego gruntowne wykształcenie muzyczne pozwalało na wszechstronność gatunków muzycznych.
Jego przygoda z rozrywką zaczęła się
od I nagrody na Festiwalu Piosenki Polskiej W Opolu w 1965 roku za piosenkę
do tekstu Wojciecha Młynarskiego „Światowe życie”.
Pisał dla kabaretu „Szpak”, „STS-u”, nagrywał dla Polskiego Radia, gdzie pracował
także jako dziennikarz, a jego utwory śpiewali czołowi polscy wykonawcy m.in. Irena
Santor, Irena Kwiatkowska, Iga Cembrzyńska, Edward Hulewicz, Andrzej Rosiewicz.
Współpracował z najlepszymi autorami
tj. Agnieszką Osiecką, Wojciechem Młynar-
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skim, Jonaszem Koftą, Zbigniewem Książkiem. Grali z Nim najwybitniejsi polscy
jazzmani Włodzimierz Nahorny, Tomasz
Stańko, Andrzej Kurylewicz, czy Andrzej
Trzaskowski.
Ten wybitny człowiek związany był
z naszą gminą. Nad Zalewem Zegrzyńskim
stworzył sobie enklawę do czerpania natchnienia do pracy. Krajobrazy i otaczająca
go przyroda były inspiracją do tworzenia
sztuki.

Rozmawialiśmy z Anną Osmakowicz wokalistką, a zarazem przyjaciółką kompozytora, która także mieszka na terenie naszej
gminy. O Tadeuszu Prejznerze mówi:
Pracowaliśmy ze sobą blisko 30 lat, bo poznaliśmy się, kiedy ja stawiałam pierwsze kroki
na scenie.
Przez lata czerpałam wiedzę dla siebie
z jego doświadczenia i profesjonalizmu.
Z naszego ostatniego spotkania u mnie
w domu pozostała wyjątkowa pamiątka. Zaczęliśmy nagrania autorskiej płyty Tadeusza.
Pozostały 4 nagrane fortepianówki do piosenek. To ostatnie zarejestrowane dźwięki, które
zabrzmiały spod jego palców.
Teraz już sama realizuję nasze plany dotyczące płyty. W trakcie nagrania jest album
„Bez Ciebie”. Znajdą się oczywiście na nim
wspomniane nagrania.
Zaprosiłam do współpracy wybitnych jazzmanów, przyjaciół Tadeusza, jak również młodych muzyków, którzy wnoszą wiele świeżości
w brzmienie utworów, które powstały przed laty.

ppłk. Łukasz Ciepliński
prezes IV zarządu WIN
3 lutego 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej
Polskie przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W myśl preambuły do ustawy, w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom
antykomunistycznego podziemia, którzy w
obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i
urzeczywistnienie dążeń demokratycznych
społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak
i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej
agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu święto to ustanowiono na dzień 1
marca.
Inicjatywa upamiętnienia żołnierzy,
którzy nigdy nie pogodzili się z uznaniem przemocą narzuconego Polsce - ustroju komunistycznego była „dzieckiem” Ś.p. Prezy-

denta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego
oraz prezesa IPN Ś.p. prof. Janusza Kurtyki.
Niestety dramatyczne wydarzenia związane z
katastrofą katyńską sprawiły, że ostatecznie
jej wniesienie pod obrady Sejmu wymagało
skierowania wniosku przez podzielającego
zasadność takiego rozwiązania Prezydenta
Bronisława Komorowskiego.
Symboliczna data wiąże się bezpośrednio z
obchodzoną za kilka dni 60 rocznicą likwidacji
siedmiu członków Zarządu IV organizacji niepodległościowej „Wolność i Niezawisłość”. To
właśnie 1 marca 1951 r. po przeprowadzeniu
skandalicznie tendencyjnych, sﬁngowanych
procesów w okrytym ponurą legendą więzieniu
mokotowskim w Warszawie, między godz. 20 a
21 „katyńskim” strzałem w tył głowy „niepodległa” ludowa ojczyzna podziękowała swym
dzielnym synom za służbę wolnej, niepodległej, samostanowiącej Polsce, za niezłomną
wiarę w honor i sprawiedliwość dziejową, za
wiarę swych ojców i pielęgnowanie tożsamości
narodowej. Straceni zostali Łukasz Ciepliński, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Adam
Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol Chmiel
i Józef Rzepka. Następnego dnia, ok. godz. 8
rano, zwłoki pomordowanych umieszczono
w trumnach i wywieziono z terenu więzienia.
Do dziś nieznane jest miejsce ich pochówku.
Nawet po śmierci byliby zbyt groźnym przeciwnikiem dla władzy ludowej.
Przy okazji pierwszych obchodów Narodowego Dnia Pamięci warto przywołać treść
więziennego grypsu ppłk Łukasza Cieplińskiego, który w niesamowitych okolicznościach dotarł do świadomości potomnych,
wszyty w róg chusteczki, którą prowadzony

na śmierć przekazał ocalonemu współwięźniowi. Jego emocjonalna wymowa nie pozwala pozostać obojętnym:
„Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako
katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i
sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że Idea Chrystusowa zwycięży i Polska
niepodległość odzyska, a pohańbiona godność
ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i
moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją
mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać”.
Ppłk Ciepliński osierocił czteroletniego
syna Andrzeja i żonę Jadwigę. Zginął z medalikiem ukrytym w jamie ustnej aby łatwiej
można było zidentyﬁkować miejsce jego
pochówku. Poszukiwania tej mogiły, jak też
wielu innych nie zakończyły się sukcesem do
dziś. Ludzie, którzy dokonali tych zbrodni
żyli do niedawna lub żyją nadal wśród nas.
Wolna ponoć wówczas Polska zapłaciła swym
najlepszym synom śmiercią, torturami, infamią i w założeniu wieczną pogardą. W tym
czasie ich oprawcy, w tym najwyżsi rangą na
ziemiach polskich rezydenci NKWD, odbierali odznaczenia państwowe, zastrzeżone dotychczas dla najznamienitszych przedstawicieli polskiego panteonu narodowego.
Przewrotność polskiej historii zapiera
niekiedy dech w piersiach.
„Nie pozwólmy umrzeć poległym” jak pisał Zbigniew Herbert, zbyt wiele im bowiem
zawdzięczamy. Sama pamięć to co prawda
niezbyt wiele ale i tak więcej niż historia mogła zaoferować im do dziś.
Artur Borkowski
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