NUMER 10/106 PAŹDZIERNIK 2011
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK

ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU
Gmina uhonorowana
Certyﬁkatem Akcji
„Przejrzysta Polska”

Serocka jesień
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

1

Inwestycje infrastrukturalne - Serock na tle kraju
W opublikowanym w 42 numerze „Wspólnoty” rankingu, dotyczącym inwestycji infrastrukturalnych w latach 2008-2010 r., gmina
Serock zajmuje wysokie 23 miejsce, w kategorii
małych miast, w skali kraju. Ranking ten pokazuje, jak we wskazanym okresie czasu kształtowały się wydatki na inwestycje infrastrukturalne w województwach, powiatach i gminach.
Analizując dane wyraźnie widać także strukturę owych wydatków, w których przyjęto wartość poniesionych nakładów w cenach stałych
z 2010 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Pod uwagę były brane przede wszystkim inwestycje techniczne, które bezpośrednio wiążą się ze
stwarzaniem możliwości lepszego rozwoju gospodarczego, co pozwala wnioskować, iż wysoka pozycja gminy Serock świadczy o trafnych decyzjach,
związanych z wyborem inwestycji i koncentracją
na rozwoju infrastruktury. Nie jest jednak tak, że
budowa i rozwój infrastruktury na terenie gminy
wiąże się tylko z pozyskiwaniem potencjalnych
inwestorów. Usprawnienie technicznego zaplecza
ma także na celu poprawę komfortu i standardu
życia mieszkańców. Zdaniem autorów rankingu
jest to ogólnie zauważalny trend. Najlepiej o szerokich działaniach gminy w tej sferze świadczą takie
inwestycje, jak rozbudowa stacji wodociągowej
w Stanisławowie, budowa kanalizacji w miejscowości Borowa Góra, budowa i rozbudowa sieci

wodociągowej w Serocku (ul. Jaśminowa, Daliowa, Tchorka), w Jadwisinie (ul. Szaniawskiego),
przebudowa nawierzchni ul. Wolskiego w Serocku, budowa punktów świetlnych w miejscowościach: Stasi Las, Cupel, Skubianka i Borowa Góra,
modernizacja szkoły w Jadwisinie oraz stadionu
miejskiego w Serocku.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że większość tych inwestycji była ﬁnansowana ze środków
własnych, co w okresie ogólnoświatowego kryzysu
ekonomicznego jest dowodem na rozsądne dysponowanie środkami ﬁnansowymi. Takie działania
dowodzą także świadomości i pewnej samodzielności serockich władz samorządowych, gdyż realizacja inwestycji z pominięciem dotacji najwięcej
mówi o zdolności samorządu do generowania
samodzielnego rozwoju i o faktycznej aktywności
lokalnych władz, nieograniczającej się tylko do pozyskiwania zewnętrznych funduszy. Nadmierne
bazowanie na dotacjach unijnych jest ryzykowne
w dłuższej perspektywie dla budżetu, gdyż każda
gmina może być zadłużona maksymalnie do 55%
swojego budżetu. Na dzień dzisiejszy większość
dużych miast i gmin ma problem z ﬁnansowaniem inwestycji technicznych, gdyż wysoki pułap
zadłużenia, sięgający w niektórych przypadkach
54%, blokuje możliwość korzystania z dotacji.
W przypadku naszej gminy do takiej sytuacji nie
dopuszczono i dzięki rozsądnemu gospodarowa-

niu środkami własnymi władze nadal mogą realizować politykę inwestycyjną.
Należy zwrócić uwagę na to, że gmina Serock jest w dobrej kondycji ﬁnansowej. W porównaniu z innymi gminami (o podobnej powierzchni i liczbie ludności) posiadamy dość
wysoki wskaźnik dochodów podatkowych na
jednego mieszkańca, zwany wskaźnikiem G.
Wysoki wskaźnik G oznacza, że mieszkańcy
naszej gminy statystycznie mają wyższe dochody i ogólny kapitał ﬁnansowy niż mieszkańcy
przeciętnej gminy w Polsce. Wiąże się to jednak
także z tym, że zwiększające się wpływy z podatków paradoksalnie zmniejszają szanse na
udział w budżecie gminy środków ﬁnansowych,
pochodzących z funduszy zewnętrznych.
Reasumując - gmina Serock w latach kryzysu
gospodarczego 2008-2010 r., wykazała się rozsądnym gospodarowaniem swoimi środkami ﬁnansowymi. Dowodem na to – oprócz rzeczywistych
efektów prowadzonej polityki inwestycyjnej – jest
także przywoływany niezależny ranking. Wysokie,
23 miejsce w skali kraju (wśród gmin o przybliżonej wielkości) nie jest przypadkowe i świadczy
o tym, że gmina ma ogromny kapitał, nie tylko
ﬁnansowy, ale przede wszystkim ludzki.
Źródło: Pismo Samorządu Terytorialnego
„WSPÓLNOTA” Nr 42/1048 z 15.10.2011 r.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Poziom zamożności mieszkańców Miasta i Gminy Serock
na tle gmin powiatu legionowskiego
W piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota” (Nr 37/1043 z 10.09.2011 r.) zamieszczono
ranking samorządów w kwestii najwyższych dochodów. Autorzy rankingu, w porównaniu do lat
ubiegłych, wprowadzili zmianę metodologii obliczania wskaźnika zamożności w przeliczeniu na
jednego mieszkańca, tzw. zamożność per capita,
gdzie brane były pod uwagę wszystkie dochody budżetu samorządowego. Tworząc ranking
na 2010 rok pominięto wpływy z dotacji, aby
uniknąć sytuacji znacznego „wywindowania”
samorządu w rankingu na skutek tzw. awansu
chwilowego, nie mającego związku z trwałym
wzrostem zamożności budżetu. Uwzględniono
tylko dochody własne i otrzymywane z subwencji. Podobnie jak w ubiegłych latach, wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane
poprzez odjęcie składek, przekazywanych przez
samorządy w związku z subwencją równoważącą
(tzw. janosikowe). Do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg
i zwolnień w podatkach lokalnych. Skorygowane
w ten sposób dochody podzielono przez liczbę
ludności w 2010 roku.
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Miasto i Gmina Serock w kategorii małych
miast w roku ubiegłym znalazło się na 35 miejscu
wśród najbogatszych. W porównaniu z rokiem
2009 (miejsce 164) jest to znaczący skok w rankingu. Dochód przypadający na jednego mieszkańca
naszej gminy wyniósł w ubiegłym roku 3001,33 zł.
W województwie mazowieckim tylko 6 miast
wyprzedziło w tej kategorii Serock. Są to: Różan
(4225,04 zł), Podkowa Leśna (4194,65 zł), Konstancin – Jeziorna (3691,91 zł), Ożarów Mazowiecki
(3347,58 zł), Pionki (3214,52 zł) oraz Mszczonów
(3149,89 zł). Pozostałe gminy powiatu legionowskiego zaklasyﬁkowano do kategorii „gminy wiejskie”, w której znalazły się Wieliszew, Nieporęt i Jabłonna oraz kategorii „miasta powiatowe”, w której
znalazło się Legionowo. W kategorii „gminy
wiejskie” na 54 miejscu sklasyﬁkowano gminę
Wieliszew, z dochodem przypadającym na jednego mieszkańca w wysokości 3169,49 zł. W dalszej
kolejności uplasowały się gminy: Nieporęt oraz
Jabłonna z dochodem przypadającym na jednego
mieszkańca w wysokości odpowiednio: 2804,09 zł
oraz 2481,18 zł. W kategorii „miasta powiatowe”
Legionowo uzyskało wynik 2443,67 zł w przelicze-

niu na jednego mieszkańca i w województwie mazowieckim zajęło 6 miejsce za gminami: Kozienice
(3627,66 zł), Nowy Dwór Mazowiecki (3151,85 zł),
Piaseczno (2927,52 zł), Grodzisk Mazowiecki
(2569,36 zł) oraz Pruszków (2485,71 zł). Biorąc
pod uwagę otrzymany rezultat końcowy rankingu, tj. obliczenie dla poszczególnych samorządów
stopnia zamożności w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, wydaje się być bez znaczenia fakt ich
zaklasyﬁkowania do różnych kategorii. W powiecie legionowskim najzamożniejszą gminą w przeliczeniu na jednego mieszkańca okazała się gmina
Wieliszew. Drugie miejsce zajął Serock z wynikiem
3001,33 zł wyprzedzając Nieporęt z wynikiem
2804,09 zł oraz Jabłonnę z wynikiem 2481,18 zł.
Odnosząc się do powiatu legionowskiego, Legionowo, uzyskując wynik 2443,67 zł w przeliczeniu
na jednego mieszkańca, zajęło w przedmiotowym
rankingu ostatnie miejsce.
Źródło: Pismo Samorządu Terytorialnego
„WSPÓLNOTA” Nr 37/1043 z 10.09.2011 r.

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady
Miejskiej i Spraw Prawnych

Październik minął w aurze polskiej złotej jesieni. Dzieci i młodzież wdrożyły
się w szkolną rzeczywistość, nauczyciele i pedagodzy zebrali wiele ciepłych słów
i uśmiechów z okazji Święta Edukacji Narodowej. Serockie pary z 50-letnim małżeńskim stażem obchodziły uroczyste złote gody. Minęły wybory parlamentarne
– teraz nadszedł czas na realizację postanowień i zobowiązań. A przed nami zadumany początek listopada, zakopany w opadłych liściach, rozświetlony światełkami
świec na polskich cmentarzach. Zwalniamy rytm. Głośniej odzywa się pamięć. Myśli uciekają do bliskich. Spokojnego czasu i przyjemnej lektury.
Redakcja
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Aktualności
UWAGA!!! ZMIANA
NUMERÓW
KONT BANKOWYCH
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od 1 października 2011 roku wpłat
z tytułu:
1. należności podatkowych i opłat, należy
dokonywać na nr konta:
Bank Spółdzielczy w Legionowie
Nr 28 8013 0006 2007 00150994 0002,
2. wadiów i kaucji zabezpieczających
(związanych z organizowanymi przez Urząd
Miasta i Gminy przetargami), należy dokonywać na nr konta:
Bank Spółdzielczy w Legionowie
Nr 98 8013 0006 2007 00150994 0003.

kich gmin z terenu powiatu legionowskiego.
Celem konkursu jest pogłębianie świadomości dzieci na temat zdrowego i higienicznego
trybu życia, a także kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Zadaniem
uczestników konkursu jest przygotowanie
przedstawienia (bajki, piosenki itp.) o tematyce prozdrowotnej oraz jego prezentacja w trakcie ﬁnału konkursu. Konkurs został objęty patronatem burmistrza, Sylwestra Sokolnickiego.
Wśród zgłoszonych do konkursu dzieci, są
także te z serockich placówek.

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
SEKCJA F1
OBRĘB JADWISIN

tysty graﬃti, któremu wciąż udaje się ukryć
własną tożsamość. Następne spotkanie - 26
listopada.

SEROCK W KSIĄŻCE

UWAGA ROLNICY!
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie informuje, że z dniem
01.10.2011 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby doradcy terenowego gminy Serock. Obecny adres: siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej. Telefon kontaktowy
602 784 727.

ZDROWIE W BAJCE
Starostwo Powiatowe, wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
i Przedszkolem „Przy Lesie” w Legionowie,
już po raz trzeci organizuje konkurs „Zdrowie
w bajce”. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniach
17-18 listopada 2011 r. Konkurs adresowany
jest do dzieci z grup przedszkolnych, zerowych
oraz klas 1-3 szkół podstawowych, ze wszyst-

Burmistrz Miasta i Gminy zawiadamia
o podjęciu w dniu 28 września 2011 r. przez
Radę Miejską w Serocku uchwały nr 122/
XIII/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Serock sekcja F1 obręb
Jadwisin. Zainteresowani mogą składać wnioski
do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy, pok. 24 ul. Rynek 21, 05-140 Serock,
w terminie do dnia 15 listopada 2011 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

ZAPROSZENIE
NA WYSTAWĘ
Zapraszamy do serockiego ratusza na wystawę malarstwa, autorstwa słuchaczy Legionowskiego Uniwersytetu III Wieku. Wystawa
dostępna jest codziennie, w godzinach pracy
urzędu.

PROJEKT FILM
W ostatnia sobotę października ruszył
nowy cykl spotkań ﬁlmowych, realizowany
przez Ośrodek Kultury w Serocku. W ramach
„Projekt: Film” oprócz projekcji ﬁlmowych
będą odbywać się dyskusje, dotyczące obejrzanych ﬁlmów. Spotkania zaplanowane są na
sobotnie późne popołudnia, na godz. 17-tą,
w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Serocku, przy ul Pułtuskiej 35.
Na pierwszym spotkaniu widzowie mogli
obejrzeć „Wyjście przez sklep z pamiątkami”
Banksy’ego – legendarnego, brytyjskiego ar-
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Z gminą Serock związany jest od 30 lat. Od
10 mieszka prawie na stałe, a od października
tego roku jest już pełnoprawnym serocczaninem. Rafał Bąk. Niespokojny, trochę poszukujący. Właśnie zadebiutował jako pisarz. Jego
świeżo wydana powieść, zatytułowana „Ab ovo”,
zawiera wiele wątków autobiograﬁcznych – ale
nie wszystkie – jak podkreśla sam autor. Dla
nas ciekawe jest to, że ta historia z pogranicza
dwóch światów i dwóch czasów, zaczyna się tu.
Na serockiej ziemi. A dokładniej w świątyni,
która z powodzeniem mogła być kościołem
świętej Anny. Z graﬁk pisarza wynika jasno, że
to nie przypadek. Zobaczcie zresztą sami….

POETYCKI SUKCES
SEROCKICH
GIMNAZJALISTÓW
Jeszcze w ubiegłym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku, wzięli udział w ogólnopolskim konkursie na limeryk o Marii Skłodowskiej-Curie,
organizowanym przez Klub Kultury Zastów.
Spośród 134 prac nadesłanych w trzech kategoriach wiekowych, jury wybrało i nagrodziło 27. W głosowaniu internautów wyłoniono
3 wiersze. W gronie laureatów znalazło się troje uczniów klasy II a serockiego gimnazjum.
Karolina Kłosowska zajęła drugie miejsce, natomiast wyróżnienia zdobyli Edyta Ostaszewska oraz Miłosz Troczyński. Uczniowie wraz
z dyrektorem, Małgorzatą Szczerbą oraz opiekunem, Elżbietą Galuhn, zostali zaproszeni na
uroczystą galę wręczenia nagród, która odbyła
się w dniu 10.10.2011 r. w muzeum poświęconym polskiej uczonej. Wszystkie nadesłane prace opublikowano w zbiorku „Limeryki

o Marii Skłodowskiej-Curie”. Nagrodzonym
serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów literackich.
Gimnazjum w Serocku

Suchożebry - ponowne spotkanie

SPOTKANIE
Z WIESŁAWEM DRABIKIEM
W sali widowiskowej Ośrodka Kultury
w Serocku, 27 października, odbyło się niezwykle barwne i bajeczne spotkanie z Wiesławem
Drabikiem, autorem książeczek dla dzieci. Jego
wierszowane, pełne humoru opowiastki bawią dzieci już od ponad 15 lat. Zawsze ciekawie
i atrakcyjnie ilustrowane – są chętnie oglądane
przez najmłodszych, a czytający je maluchom rodzice – nie narzekają na nudę. Książki autorstwa
Drabika są pełne humoru i w sposób przystępny
i prosty opowiadają dzieciakom historie z otaczającego je świata. Edukacja przez zabawę – to
najlepszy sposób na naukę. W spotkaniu wzięły
udział dzieci z młodszych klas serockich szkół
podstawowych. Te, które już wcześniej spotkały się z książkami Drabika miały okazję poznać
autora, którego lubią. Te, które po raz pierwszy
miały kontakt z jego opowieściami – zapewne zaprzyjaźnią się z nimi na dłużej. Spotkanie autorskie upłynęło w pogodnej, serdecznej atmosferze. Wiesław Drabik nie tworzy dystansu między
sobą a swoimi małymi czytelnikami. Widać, że
dzieci lubi i potraﬁ ich oczami patrzeć na świat,
a potem zgrabnie, w rytmicznych rymowankach
opowiedzieć, co się na owym świecie dzieje.

W ramach kontaktów z innymi samorządami województwa mazowieckiego, tym razem w ratuszu doszło do ponownego spotkania z przedstawicielami gminy Suchożebry.
Gmina ta położona jest w powiecie siedleckim i ma charakter zdecydowanie rolniczy,
bowiem użytki rolne stanowią 80% jej powierzchni. Blisko 40% gospodarstw prowadzi
produkcję mieszaną, 26% produkcję roślinną i 33 % zwierzęcą. W zasiewach dominują
zboża. Nie brak też upraw ziemniaków, a także dość znacznego udziału upraw warzyw
gruntowych. Coraz popularniejsza staje się

uprawa pieczarki. Obszar gminy podzielony
jest na 18 sołectw, które zamieszkuje 4864
mieszkańców. Ze słów wójta gminy, Jacka
Świrskiego wynika, że gminna dość aktywnie
i z powodzeniem pozyskuje fundusze unijne na realizację projektów, wpływających na
poprawę funkcjonowania gminy i jej mieszkańców w wielu aspektach. Spotkanie przedstawicieli gmin tak bardzo różnych w swym
charakterze było interesującym doświadczeniem. Po wspólnej dyskusji i prezentacji,
goście udali się na spacer po Serocku oraz na
rejs po Jeziorze Zegrzyńskim.

Wybory parlamentarne 2011 - podsumowanie
W mieście i gminie Serock, na ogólną liczbę 12 538 mieszkańców, uprawnionych do głosowania na dzień 9 października
2011 r. było 10 164, którzy swe głosy oddawali w utworzonych 7 obwodach głosowania.
FREKWENCJA
Dla całej gminy Serock wyniosła 51,53%,
co oznacza najniższy odsetek głosujących
w powiecie legionowskim, dla porównania - Legionowo 60,47%, Jabłonna 64,28%,
Nieporęt 61,81%, Wieliszew 55,18%. Analizując frekwencję w poszczególnych obwodach głosowania to najwyższą odnotowano
w obwodzie Nr 6, z siedzibą w Zespole Szkół
w Zegrzu 60,70% oraz w obwodzie Nr 1,
z siedzibą w Szkole Podstawowej, ul. Pułtuska 68 w Serocku 56,60%. W obwodzie Nr 4,
z siedzibą w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej zagłosował najniższy odsetek uprawnionych do głosowania,
bo 45,04%.
WYNIKI
W wyborach do Sejmu RP, w gminie Se-

rock, najwięcej głosów ważnych otrzymali
kandydaci:
• Błaszczak Mariusz 697 głosów, co stanowi 13,74% głosów oddanych na listę Nr 1
Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości,
• Rosati Dariusz Kajetan 500 głosów, co stanowi 9,86% głosów oddanych na listę Nr 7 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
• Halicki Andrzej Witold 412 głosów, co
stanowi 8,12% głosów oddanych na listę Nr
7 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
• Durka Zenon 364 głosów, co stanowi
8,12% głosów oddanych na listę Nr 7 Komitet
Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
• Piekarska Katarzyna Maria 250 głosów,
co stanowi 4,93% głosów oddanych na listę
Nr 3 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej,
Odsetek ważnych, oddanych głosów na
listę nr:
• 7 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 39,55%,

• 1 Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości 28,29%,
• 4 Komitet Wyborczy Ruch Palikota
10,09%,
• 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 9,40%,
• 3 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 7,74%,
• 2 Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza 2,60%,
• 9 Komitet Wyborczy Nowa Prawica
– Janusza Korwin Mikke 1,95%,
• 6 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
– Sierpień 80 0,35%,
• 10 Komitet Wyborczy Prawica 0,28%.
W wyborach do Senatu RP, w gminie Serock, najwięcej głosów ważnych otrzymali:
• Aksamit Anna Teresa 2509 głosów, co
stanowi 49,27% głosów ważnych,
• Andrzejewski Piotr Łukasz 1396 głosów,
co stanowi 27,42% głosów ważnych,
• Błaszczak Marek Aleksander 598 głosów, co stanowi 11,74% głosów ważnych.
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji informuje:
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
W dniu 11 października ogłoszono trzy
przetargi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Serock:
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębe. W zakres przedsięwzięcia wchodzi
budowa wodociągu z rur PVC o średnicy 160
i 110 mm o łącznej długości ok. 440 mb, oraz
rur PE o średnicy 160 mm i długości 382 mb.
2. Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu. Inwestycja obejmuje budowę wodociągu z rur PE o średnicy 160 mm i długości ok.
300 mb.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej- Serock,
ul. Miłosza. Zadanie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy
200 mm na długości ok. 200 mb.
Realizacja zadań przyczyni się do uporządkowania gospodarki w zakresie zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci wodociągowej nieruchomości, zlokalizowanych wzdłuż
wybudowanych wodociągów. Przedmiotowe
inwestycje realizowane będą w sąsiedztwie
Jeziora Zegrzyńskiego. Wybudowanie kanalizacji wstrzyma proces przenikania zanieczyszczeń do gruntu, a w konsekwencji do
Zalewu.
W piątek, 14 października 2011 r. nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę sieci
wodociągowej w Borowej Górze. Inwestycja
polegać będzie na budowie wodociągu z rur
PVC o średnicy 160 i 110 mm, o łącznej długości ok. 150 mb.
Ponownie ogłoszono przetarg na budowę boiska do piłki nożnej w ramach zadania
,,Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku”. Otwarcie ofert - 4 listopada 2011 r.
UMOWY:
W dniu 21 października podpisano
umowę z ﬁrmą, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego - Zakład Usługowo-Budowlany ,,INWOKAN” z siedzibą
w Wyszkowie, na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Prusa w Serocku.
Wprowadzenie na budowę jest planowane na
2 listopada 2011 roku. Zakończenie budowy
- koniec maja 2012 roku.
INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI:
Gmina przystąpiła do realizacji kolejnej
inwestycji w ramach rozbudowy placówek
edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy
Serock. W dniu 30 września 2011 r., została podpisana umowa na roboty budowlane,
polegające na rozbudowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego wraz z zagospodarowaniem

6

INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

terenu i budową oświetlenia boiska szkolnego
w Woli Kiełpińskiej. Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe
,,ZAMBET” S.A. z siedzibą w Pułtusku, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.
Ogólna wartość robót budowlanych wynosi
705 064,22 zł. Rozpoczęcie robót miało miejsce 12 października br., zaś zakończenie planowane jest na dzień 30 czerwca 2012 roku.
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę budynku szkoły od strony północnowschodniej o część środkową, obejmującą
dwa pomieszczenia dydaktyczne na piętrze,
z wydzielonym zapleczem na przechowywanie pomocy naukowych, 1 dużą salę z zapleczem i przedsionkiem na parterze wraz z niezbędnymi instalacjami. Zostanie wykonane
również oświetlenie boiska, zlokalizowanego
za budynkiem szkoły, powstaną utwardzone
miejsca parkingowe oraz przeprowadzony
będzie remont ogrodzenia.
Rozbudowa budynku ZSP w Woli Kiełpińskiej przyczyni się do podwyższenia standardu warunków do nauki i pracy, a zwiększenie ilości sal dydaktycznych umożliwi
przyjęcie większej ilości uczniów.
Trwają prace przy rozbudowie Ośrodka
Kultury w Serocku. Wykonano ławy i ściany
fundamentowe budynku, ﬁrma przystępuje
do budowy ścian parteru.

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE:
Od ponad miesiąca działa już zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Wierzbicy. Modernizacja SUW została zrealizowana ze środków własnych gminy oraz ze
środków Unii Europejskiej z doﬁnansowania przyznanego dla projektu pn. „Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego
w mieście i gminie Serock, rejon Serock
– Wierzbica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowity koszt inwestycji wraz z dokumentacją projektową wyniósł 3 220 000 zł.
W ramach modernizacji został wykonany

nowy odwiert głębinowy w celu zwiększenia wydajności stacji. Woda surowa ze studni za pomocą pomp głębinowych tłoczona
jest do stacji uzdatniania. Tam poddawana
jest procesowi napowietrzania, a następnie
jednostopniowej ﬁltracji na ﬁltrach ze złożami kwarcowymi. W ramach modernizacji
został wybudowany również budynek technologiczny, w którym umieszczone zostały
urządzenia do uzdatniania wody. Stacja zaopatruje w wodę Wierzbicę, miasto Serock
oraz miejscowości sąsiednie.
W dniu 10 października 2011 roku sporządzono protokół odbioru wykonanych
robót na gruncie oraz końcowego odbioru
zadania dotowanego ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
a mianowicie przebudowy drogi gminnej
nr 180405W w Woli Smolanej. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i przedmiotem robót. Obecnie czekamy na zwrot środków w ramach przyznanej dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 44 000 zł.
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Serock - do wglądu
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiadamia o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Serock
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” w dniach od 3 listopada do 6
grudnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, pok.

44 w godzinach 8.00 - 16.00 (poniedziałki
w godz. 8.00 – 18.00).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22
listopada 2011 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu miasta w Serocku. Osoby
prawne i ﬁzyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi, dotyczące projektu zmiany

studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Serock, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2011 r.

Kochasz dzieci - nie pal śmieci
Proceder spalania śmieci w piecach domowych jest nielegalny i niebezpieczny dla
zdrowia.
Jak co roku, przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego, gmina Serock prowadzi akcję
„Nie pal śmieci”, w której wskazujemy, że
spalanie śmieci to najdroższa, ze względu na
skutki zdrowotne, forma zagospodarowywania odpadów.
W naszym kraju spalanie śmieci w piecach domowych jest bardzo powszechną
metodą oszczędzania węgla oraz oszczędzania na przekazywaniu śmieci specjalistycznej firmie. Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu papier, kartony, mieszane
materiały z opakowań (tworzywa sztuczne
– plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare umeblowanie.
W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest niewłaściwa (zbyt niska) w emitowanych spalinach
powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie
ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200–500°C). Procesowi temu
towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak:
• pył (suchy),
• związki organiczne oznaczone jako węgiel całkowity,
• tlenek węgla,
• nieorganiczne związki chloru,
• nieorganiczne związki ﬂuoru,
• tlenki azotu,
• dwutlenek siarki ,
• metale ciężkie zaliczane do klasy I
(kadm, rtęć, tytan), do klasy II (arsen,
kobalt, nikiel, selen) i do klasy III (ołów,
chrom).

Spalając plastikowe butelki i folie wytwarzamy chlorowodór, który z parą wodną
tworzy kwas solny (kwaśne deszcze), powoduje też choroby górnych dróg oddechowych,
astmę i alergie.
W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy, szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia
ludzi niosą tlenki azotu, dwutlenek siarki,
tlenek węgla, a także drobny pył, zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza
toksycznego ołowiu i kadmu). Ich szkodliwość jest tym większa, iż są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich
kominów domostw lub małych lokalnych
kotłowni. W sytuacji takiej uniemożliwione
zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże
wysokości i ich rozproszenie przez wiatr,
czego efektem jest lokalny wzrost poziomu
substancji zanieczyszczających w powietrzu

atmosferycznym. Stan ten szczególnie nasila
się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze
względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń
czynniki. Są to głównie: niska temperatura
oraz duża wilgotność względna powietrza.
W wyniku samorzutnych reakcji chemicznych, z emitowanych pyłów, zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne
chlorki, w obecności metali ciężkich (głównie miedzi) jako katalizatora oraz tlenu
i pary wodnej z powietrza, powstają inne
– szczególnie groźne – związki zwane dioksynami i furanami, których stężenie, w wydobywającym się z domowych kominów
dymie, może wynosić nawet 100 nanogramów/m3, podczas gdy dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3 (norma dla
spalarni śmieci).
Zgodnie z ustawą o odpadach i z kodeksem wykroczeń – zakazane jest spalanie śmieci (odpadów) w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu.
W gospodarstwach domowych można
spalać tylko:
• papier, tekturę i drewno,
• odpady z gospodarki leśnej - resztki
kory, korka, trociny, wióry i ścinki,
• mechanicznie wydzielone odrzuty
z przeróbki makulatury.
Nie wolno palić starych mebli, ponieważ
zawierają szkodliwe kleje, farby i powłoki,
z których podczas spalania wydzielają się
szkodliwe substancje.
PAMIĘTAJMY! Spalanie odpadów to
najgorsza i najbardziej szkodliwa dla zdrowia
forma „zagospodarowania” odpadów.
Jadwiga Szymańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Tlenek węgla – cichy zabójca
Zrobiło się chłodniej i rozpoczął się okres
grzewczy, a wraz z nim wzrosło zagrożenie
zatrucia czadem. Każdego roku na skutek
zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt
osób. W głównej mierze wynika to z niewłaściwej eksploatacji budynków mieszkalnych i znajdujących się wewnątrz obiektów
urządzeń i instalacji grzewczych. Zarządcy
oraz właściciele obiektów budowlanych, powinni sobie zadać pytanie, czy należycie zadbali o drożność przewodów kominowych

• raz na trzy miesiące – w obiektach opalanych paliwem stałym,
• raz na sześć miesięcy – w obiektach opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,
• raz w roku - z przewodów wentylacyjnych – jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
Niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa może sprowadzić ryzyko utraty
życia i zdrowia. Kierując się troską o bezpieczeństwo własne oraz mieszkańców, do reali-

i otworów w drzwiach. W trosce o własne
bezpieczeństwo warto zamontować czujniki
tlenku węgla w pomieszczeniach, w których
znajduje się piec.
Tlenek węgla to cichy zabójca. Nie posiada zapachu, smaku, barwy oraz nie szczypie
w oczy. Objawy zatrucia tlenkiem węgla, które powinny nas zaniepokoić to duszności, bóle
i zawroty głowy, nudności, uczucie osłabienia,
przyspieszenia czynności serca i oddychania.
Kiedy się pojawią - pomieszczenie powinno

oraz wentylacyjnych? Powyższy obowiązek
nakłada na nich art. 62 ust. 1 p. 1, lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r.
Nr 74, poz. 836 z późn. zm.). Zgodnie z § 26
w/w rozporządzenia, kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny
być utrzymane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich
funkcjonowanie, a w okresie ich użytkowania
należy zagwarantować ich drożność i szczelność. Stosownie natomiast do treści § 34 ust.
1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się
proces spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w trakcie
ich eksploatacji w następujących okresach:
• raz w miesiącu – paleniska zakładów
zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

zacji tych obowiązków powinien poczuwać się
każdy właściciel lub zarządca obiektu, z uwagi na fakt, że głównym powodem zatrucia jest
niesprawność przewodów kominowych oraz
wentylacyjnych, wynikająca z ich wad konstrukcyjnych oraz braku konserwacji. Nie jest
to jednak jedyna przyczyna. Powodem zaczadzenia może być również niedostosowanie
istniejącego systemu wentylacji do szczelności
stosowanych okien oraz drzwi. Zapewnienie
prawidłowej cyrkulacji powietrza zapobiega
kumulowaniu się produktów spalania (CO
– czad) oraz niebezpieczeństwu powstania
ciągu wstecznego, kiedy dym cofa się z przewodu kominowego do wnętrza lokalu. Aby
tego uniknąć, należy kontrolować szczelność
i drożność przewodów kominowych oraz zapewnić dostateczny ciąg powietrza. Czynności te najlepiej wykona kominiarz.
Bardzo wiele zależy jednak od nas samych. Aby zminimalizować ryzyko zatrucia
czadem, w trakcie okresu grzewczego, należy stosować sprawne techniczne urządzenia grzewcze, spełniające wymagane normy
i eksploatować je zgodnie z instrukcją producenta. Istotne znaczenie w zapewnieniu prawidłowego przebiegu spalania ma właściwy
obieg powietrza. W tym celu należy uchylać
okna i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych

być natychmiast wywietrzone. Wskazane jest
także zasięgnięcie porady lekarza. Szczególną
troską należy otoczyć noworodki i niemowlęta, a także kobiety w ciąży. Czad, z uwagi na
swoje właściwości, przenika również z krwią
matki do płodu, powodując nieodwracalne
zmiany, a nawet prowadząc do śmierci. Stopień zatrucia tlenkiem węgla zależy również
od aktywności ruchowej człowieka. Zmęczenie wpływa bowiem na szybkość wchłaniania
tlenku węgla do organizmu poprzez przyspieszenie częstotliwości oddechu.
Jeśli jednak dojdzie do zatrucia tlenkiem
węgla - poszkodowanego należy wynieść w bezpieczne miejsce, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla osoby ratującej, i dobrze okryć nie dopuszczając do utraty ciepła. W przypadku, gdy
zatruciu towarzyszą wymioty, chory powinien
zostać ułożony na boku. Do pomocy należy
wezwać służby ratownicze. Poszkodowanemu
jak najszybciej należy podać tlen. Jeżeli osoba
zaczadzona nie oddycha i akcja serca uległa
zatrzymaniu - stosuje się sztuczne oddychanie
metodą usta – usta oraz masaż serca.
Aby nie dopuścić do dramatu, należy
rygorystycznie przestrzegać podstawowych
zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji
urządzeń grzewczych.
Krzysztof Kita
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Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM przypomina
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie przypomina, że przez teren powiatu
przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia, dla
którego wymagania dotyczące odległości
obiektów budowlanych od istniejących gazociągów określa Rozporządzenie Ministra
Przemysłu i Handlu z dn. 14 listopada 1995 r.,
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe.
W pasie o szer. 2.00 m z obu stron

osi gazociągu nie należy nasadzać drzew
i krzewów. System korzenny może uszkodzić izolację gazociągu, powodując niebezpieczeństwo wybuchu i zagrożenie dla ludzi
i mienia. To zagrożenie musi być brane pod
uwagę przy opiniowaniu zmian przeznaczenie gruntów rolnych na leśne. Wszystkie decyzje odnośnie lokalizacji zabudowy,
zadrzewień oraz infrastruktury technicznej
w pasie gazociągu przesyłowego, tj. 40.00 m
(od osi gazociągu), muszą być poprzedzo-

ne opinią OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział
w Rembelszczyźnie – opinia jest bezpłatna.
W przypadku stwierdzenia naruszenia odległości podstawowych gazociągu, koszty
przywrócenia stanu zgodnego z przepisami
ponosić będzie organ wydający decyzję, na
podstawie której przeprowadzona była inwestycja.
Na terenie gminy Serock gazociąg przebiega przez teren dwóch wsi - przez Dębe
i Ludwinowo Dębskie.

LGR Zalew Zegrzyński otrzymała środki ﬁnansowe
Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński,
zarejestrowana jako stowarzyszenie specjalne
19 lutego 2010 r., otrzymała środki ﬁnansowe
na realizację zaplanowanych przedsięwzięć,
związanych z poprawą jakości życia mieszkańców, w okresie 2007-2013. Wysokość doﬁnansowania wynosi 17 675 552,90 zł. Środki te
przeznaczone są w 90% na realizację projektów
dla 3 sektorów – publicznego, społecznego i go-

spodarczego. Większość zaplanowanej kwoty
będzie rozdysponowana w latach 2012 i 2013.
Jeszcze w grudniu tego roku zostanie ogłoszony
pierwszy konkurs wniosków. Z chwilą uruchomienia ﬁnansowania rozpoczną się spotkania
informacyjne i szkoleniowe dla przedstawicieli
sektora publicznego, organizacji społecznych
i podmiotów gospodarczych.
Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyń-

ski jest jedyną tego rodzaju grupą, działającą
na Mazowszu i będzie realizować strategię
rozwoju, obejmującą gminy, będące członkami
LGR, położone wokół Zalewu Zegrzyńskiego.
Środki ﬁnansowe przekazane do dyspozycji
LGR zostaną spożytkowane na poprawę stanu
środowiska naturalnego, podniesienie jakości
życia mieszkańców gmin oraz polepszenie warunków funkcjonowania społeczności.

60 lat temu Radzionków uzyskał prawa miejskie

Właśnie w tym roku mija okrągła rocznica 60 lat od momentu, kiedy zaprzyjaźniony
z Serockiem Radzionków otrzymał prawa
miejskie. W uroczystej sesji Rady Miasta Radzionków, która odbyła się 19 października,
uczestniczył także burmistrz Serocka, Sylwester Sokolnicki. W swych życzeniach, składanych na ręce burmistrza miasta Radzionków,
Gabriela Tobora oraz przewodniczącego Rady
Miasta – Bernarda Skibińskiego podkreślał,
że 60 lat w wieku miasta to jeszcze głęboka
młodość. Życzył nadal intensywnego rozwoju, w którym to, co nowe umiejętnie łączy się
ze spuścizną minionych pokoleń.
Radzionków położony jest na Wyżynie
Śląskiej w powiecie tarnogórskim. Miasto jest
dość atrakcyjnie usytuowane pod względem
komunikacyjnym, a jego unikalny charakter,
kształtowany przez wieki i burzliwą historię, tę atrakcyjność niewątpliwie podnosi.
Ze względu na swe położenie geograﬁczne
Radzionków był świadkiem i uczestnikiem
wielu europejskich burz historycznych, któ-

re zmieniały mapę Europy. Wpływy polskie,
czeskie i niemieckie mieszały się tu tworząc
swoisty tygiel kulturowy.
Najstarsze wzmianki o Radzionkowie pochodzą z I-szej poł. XIV wieku (1326-1357)
i pochodzą z list opłat podatku, zwanego
„świętopietrze”, co pozwala przypuszczać, że
Radzionków jako osada musiał powstać kilkadziesiąt lat wcześniej. Prawa miejskie mia-

sto otrzymało pierwszy raz w 1951 r. Jednak
w połowie lat 70-tych, na skutek reformy administracyjnej, Radzionków został włączony
do Bytomia. W latach 90-tych zawiązało się
Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które swymi aktywnymi działaniami
doprowadziło do tego, że 1 stycznia 1998 r. Radzionków na nowo otrzymał status miasta.
D.S.
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SEROCKI

MIEJSCOWNIK
KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 19 - ZALESIE BOROWE

Za lasem, za borem
Jedną z trzech wsi, powstałych w XV w. na zachodnim krańcu gminy Serock – jest Zalesie Borowe. Nazwa ma wyraźny charakter topograﬁczny
i wskazuje na położenie wsi za lasem właśnie, w stosunku do Serocka, który ówcześnie, będąc ważnym ośrodkiem administracyjnym tej części
Mazowsza, służył za pewien punkt odniesienia w orientacji przestrzennej.
Dla odróżnienia od innych miejscowości o tej samej
nazwie, występujących w ziemi zakroczymskiej (głównie
na terenie paraﬁi Gzy), jeszcze w okresie staropolskim dodano wsi drugi człon nazwy „Borowe”, który związany był
z wielką i prastarą puszczą serocką. Podobnie rzecz się miała z pobliskim - także drobnoszlacheckim - Popowem Borowym. Zalesie Borowe, jak i niedługo po nim powstała Wólka
Zaleska, początkowo zwana Zaleską Wolą lub Wolą Zaleską,
były wsiami zamieszkałymi przez drobną szlachtę mazowiecką. W rejestrach podatkowych z XVI w. nazywano takie

Wejście do starej piwnicy
wsie „villae nobilium propriae culturae”, których właściciele
z reguły nie posiadali poddanych chłopów, gospodarując
jedynie z pomocą czeladzi. W 1576 r. w Zalesiu podatek
był opłacany tylko z 1 i ¼ łana (nawet jeśli był to tzw. łan
duży, to Zalesie miało wówczas powierzchnię zaledwie 30
ha), podczas gdy z Zabłocia z 8 łanów, Jaskułowa z 5 łanów,
Popowa Borowego z 4 łanów i Wólki Zaleskiej z 1,5 łana.
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W drugiej połowie XVIII w. doszło do konﬂiktów szlachty
z Zalesia Borowego, a także z Wólki Zaleskiej, Popowa Borowego i Jaskułowa, prowadzącej intensywny wyrąb lasów na
spław do Gdańska, z sąsiadami. Szczególnie silny spór toczył
się między szlachtą a potężnym właścicielem dóbr zegrzyńskich, Kazimierzem Krasińskim, który wówczas porządkował
sprawy własnościowe. Konﬂikt z klasztorem w Czerwińsku,
właścicielem Powielina, nie miał już takiego natężenia.
W tym czasie w Zalesiu nie ma już nikogo o nazwisku „Zalewski”, natomiast „Regestr Diecezjów, czyli właściciele ziemscy
w Koronie 1783-1784” Franciszka Czaykowskiego, wymienia Gzowskich, Klukowskich, Łempickich i Tyskich. Wkrótce
pojawią się tu też przedstawiciele licznych mazowieckich
rodzin: Glinickich, Kozarzewskich, Jaskłowskich i Nałęczów.
W źródłach z XIX w., w odróżnieniu od warstwy chłopskiej, ich
status społeczny, wynikający ze szlacheckiego pochodzenia,
był określany terminem „właściciel cząstkowy” lub „właściciel
części szlacheckiej”. Nie kwaliﬁkowali się jednak do grupy
ziemiańskiej, nawet jeśli posiadali więcej niż 50 ha. Zdarzało
się jednak, że w Zalesiu mieszkali przedstawiciele tej grupy,
przywołując choćby postać zarządcy sąsiedniego majątku
Powielin w 1879 r., Wincentego Sachnowskiego.

Budka myśliwych

W związku z rozdrobnieniem działów ziemi, w 1936 r.
przeprowadzono komasację gruntów. Przeprowadzono ją
równolegle w Zalesiu Borowym i Wólce Zaleskiej, bowiem
w wyniku działów rodzinnych, niektóre gospodarstwa
składały się z cząstek położonych w obu wsiach. W Zalesiu
było liczbowo mniej gospodarstw, ale zdecydowanie były
one większe. Przed komasacją największe gospodarstwa
(o pow. 51,0626 ha) w Zalesiu należały do Stanisława Glinickiego oraz sukcesorów Bronisława Jaskłowskiego (pow.
26, 8665 ha). W Wólce natomiast gospodarzem na blisko 30
ha był Józef Glinicki, a Feliks Sokolnicki był właścicielem 26,
8679 ha (po komasacji 36 ha).
Jesienią 1944 r. miały miejsce na terenie Zalesia tragiczne wydarzenia. W wyniku walk na przyczółku serocko-pułtuskim zostały zniszczone wszystkie domy i budynki gospodarcze. Jeszcze na przełomie 1945/1946, w czasie ostrej
zimy, wielu mieszkańców Zalesia wciąż żyło w ziemiankach
i bunkrach. Później przenieśli się do przydzielonego wsi
dużego baraku mieszkalnego. Wiele rodzin rozdzieliło się
– kobiety i dzieci zamieszkały u krewnych, w mniej zniszczonych rejonach, a mężczyźni w tym czasie podjęli trud
odbudowy. Nie było łatwo. Brak materiałów budowlanych,
słynne przydziały, na które musiano długo czekać doprowadzały do sytuacji, w której rozbierano drewniane, wojenne
umocnienia, znajdujące się na polach i wożono odzyskane
drewno do tartaku w odległym Pułtusku, otrzymując deski, używane do obijania ścian stodół. Szczególnie aktywny przy odbudowie Zalesia był Wacław Czerwiński, który
wszedł w skład rady gminy Zegrze i przez pewien czas był
prezesem gminnym Samopomocy Chłopskiej
Na uwagę zasługują:
 Figurka przy skrzyżowaniu drogi Serock-Nasielsk
z drogą do wsi. Powstała ona po II wojnie światowej staraniem ówczesnego sołtysa wsi, Zygmunta
Tyskiego, który po postawieniu na serockim cmentarzu nowego nagrobka swego ojca wykorzystał
stary, jako przydrożną kapliczkę.

CIEKAWOSTKI

Konie Józefa Tyskiego
 Gospodarstwo Józefa Tyskiego. Zachowały się tu stare budynki gospodarcze, jak choćby stodoła z okresu
powojennej odbudowy, czy jeszcze starsza, przedwojenna piwnica, a przede wszystkim powóz typu kocz,
odremontowany i odrestaurowany przez właściciela,
który kontynuuje w ten sposób szlacheckie tradycje
rodziny, osiadłej w Zalesiu od 250 lat.
Tekst i zdjęcia:
Sławomir Jakubczak

W Zalesiu urodził się Gerwazy Gzowski (1812-1888),
wybitny działacz niepodległościowy, jeden z organizatorów tajnego Związku Narodu Polskiego. Aresztowany
w 1843 r. został skazany na 20 lat zesłania na Syberię,
gdzie karę odbywał pracując w kopalniach Nerczyńskich.
W 1859 r., po amnestii, wrócił do kraju i ponownie rozpoczął działalność konspiracyjną. W czasie Powstania
Styczniowego był członkiem Komisji Wykonawczej, a
następnie sekretarzem Wydziału Spraw Zagranicznych
Rządu Narodowego. Jesienią 1863 r. został aresztowany i skazany na 15 lat ciężkich robot, które odbył w
Irkucku. Paradoksalnie przymusowe pobyty na Syberii
wykorzystał naukowo, stając się wybitnym badaczem
tego rejonu.
W 1879 r. w Zalesiu Borowym, w domu swojej córki Izabeli
Nałęczowej, zmarł Antoni Archutowski (pochodzący z sąsiedniej Wólki Zaleskiej). Był on dziadkiem wyniesionego
na ołtarze przez Jana Pawła II błogosławionego Romana
Archutowskiego z Karolina.

Stodoła z okresu powojennej odbudowy i stary wóz konny w gospodarstwie J. Tyskiego

Kapliczka przydrożna w Zalesiu Borowym
z poł. XX w.

Kocz (z języka węgierskiego „kocsi”, tzn. pochodzący z miasta Kocs) Józefa Tyskiego
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Borowa Góra wśród najaktywniejszych
Kiedy pod koniec kwietnia tego roku,
ogłoszony został konkurs na „Najaktywniejsze sołectwo”, w naszej gminie trwały właśnie wybory do jednostek pomocniczych.
Bycie sołtysem jest sprawą niełatwą i wymagającą ogromnego zaangażowania, energii
i co tu dużo mówić – pewnej charyzmy też,
aby zintegrować lokalną społeczność i razem
działać. I właśnie te aspekty pracy sołtysa
i sołectw były mocno akcentowane w konkursowych celach. Organizatorzy - Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski, wspólnie
z Województwem Mazowieckim, Związkiem
Stowarzyszeń Leader, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Warszawie oraz Gazetą Sołecką - mieli na
celu promowanie najlepszych przykładów,
zrealizowanych projektów i inicjatyw oddolnych w sołectwach, a także promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują
na rzecz społeczności lokalnej, podniesienie

świadomości mieszkańców wsi oraz aktywizację społeczności wiejskich.
Dokładnie po 5 miesiącach od ogłoszenia
konkursu, odbyła się uroczysta gala ﬁnałowa
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
W konkursie wzięło udział 36 sołectw. Wyróżniono 10 innowacyjnych projektów w dwóch
kategoriach: projekty „miękkie” i projekty
infrastrukturalne. Wśród aktywnych sołectw
znalazło się również jedno z terenu gminy Serock – sołectwo Borowa Góra.
Mieszkańcy Borowej Góry wraz z sołtysem,
Stanisławą Wroniak, zagospodarowali i przygotowali plac zabaw dla dzieci. Własnymi siłami,
w ramach tzw. czynu społecznego, uporządkowali teren. Lokalne ﬁrmy przekazały - na drodze darowizny - część funduszy na zakup zabawek. Jeden z mieszkańców, posiadający własny
zakład stolarski, zrobił drewniane ławeczki.
Z placyku korzystają dzieci nie tylko z Borowej
Góry, ale również ze Stasiego Lasu i Dosina.

Prace nad placem zabaw, rozpoczęte jeszcze
w 2010 r., zakończyły się w maju tego roku.
Udało się również pozyskać fundusze na siatkę,
którą dwaj mieszkańcy ogrodzili placyk. Kolejną inicjatywą był zakup 20 koszy na śmieci (ﬁnansowanych z funduszu sołeckiego), z których
13 ustawiono na ul. Lipowej i Nasielskiej. Kolejne 7 czeka jeszcze na swoje miejsce. Mieszkańcy
Borowej Góry podkreślają, że wspólne działania
naprawdę integrują i faktycznie nakładają odpowiedzialność za wspólne miejsce, w którym
się mieszka.
Za udział w konkursie sołtys wsi, Stanisława Wroniak, odebrała z rąk Wojewody
Mazowieckiego dyplom. I choć w tej edycji
konkursu, Borowa Góra nie zdobyła nagrody,
to jednak już samo działanie i znalezienie się
w gronie najaktywniejszych sołectw woj. mazowieckiego zasługuje na uznanie i gratulacje,
co też niniejszym czynimy.
J.S.

Piknik Rodzinny - Bezpieczne Jezioro Zegrzyńskie
pomocy i zaangażowaniu służb ratunkowych
z terenu powiatu legionowskiego. To one odpowiadają za bezpieczeństwo mieszkańców
powiatu i turystów, wypoczywających w rejonie Zalewu. I to służby właśnie nie ukrywają, że większa świadomość oraz lepsza
znajomość pewnych mechanizmów postępowania w nagłych, nieszczęśliwych wypadkach
znacznie zwiększają szanse poszkodowanych

W sobotni początek października, na plaży miejskiej w Serocku, odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem – Bezpieczne Jezioro Zegrzyńskie. Impreza była organizowana przez
Starostwo Powiatowe w Legionowie i Komisariat Rzeczny w Nieporęcie, przy współpracy
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Sobotni
festyn wpisał się w realizację szerszego programu edukacyjnego, „Bezpieczeństwo nad
Jeziorem Zegrzyńskim na lata 2011 - 2014”,
którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie Zalewu Zegrzyńskiego,
zmniejszenie liczby utonięć i nieszczęśliwych
wypadków oraz podniesienie świadomości
dotyczącej bezpieczeństwa nad wodą, poprzez kształtowanie umiejętności przewidywania zdarzeń i odpowiedniego reagowania.
Piknik zorganizowano przy ogromnej
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na zdrowie i życie. Bardzo ważna jest także
prawidłowa współpraca ze służbami. Podsumowując – im więcej wiemy – tym lepiej,
szybciej i skuteczniej możemy pomóc. I to
jest bardzo ważne.
Podczas pikniku uczestnicy mieli okazję
poznać wszelkie niuanse pracy ratowniczej.
Odbył się pokaz ratownictwa wodnego. Swój
sprzęt zaprezentowały także jednostki pożarnictwa oraz policja.

Edukacja poprzez zabawę – tak można
krótko podsumować sobotni festyn na plaży. Licznie przybyli uczestnicy mieli możliwość udziału w rozmaitych konkursach,
które miały jeden wspólny cel – jak najlepiej
i najskuteczniej edukować. Zabawy konkursowe, adresowane do najmłodszych, cieszyły
się niemałym powodzeniem. Wypracowanie
u dzieci dobrych nawyków, dotyczących zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą,
ma ogromne znaczenie - najmłodsi stają się
samodzielniejsi i bardziej odpowiedzialnie
się zachowują. To nie jest tak, że tylko kontrola dorosłych jest ważna. Ważna jest także
wiedza i odpowiedzialność samego dziecka
– i dzięki takim akcjom, jak ta sobotnia w Serocku, dzieci i młodzież mają okazję, w sposób bezpieczny i kontrolowany, poznać najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa
własnego i innych.

Gminne manewry jednostek OSP – PLAŻA 2011
W dniu 15 października, o godz. 10.00,
mieszkańców domków rekreacyjnych nieopodal plaży zaskoczył dźwięk syren strażackich. Na szczęście okazało się, że to tylko
ćwiczenia. Poprawa sprawności i skuteczności działania strażaków ochotników na
akwenie wodnym oraz gaszenie płonących
pojazdów samochodowych - to główny cel,
który przyświecał tegorocznym manewrom
gminnych jednostek OSP. Organizatorem
tegorocznych ćwiczeń był Komendant Miejsko - Gminny Straży Pożarnych, dh Marian
Malinowski. Ćwiczenia odbywały się pod
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Serock, Sylwestra Sokolnickiego. Coroczne
manewry gminnych jednostek OSP to już
tradycja. Tegoroczne miały wyjątkowy charakter, ze względu na miejsce prowadzonych działań ratowniczych. W konsekwencji przyjętych założeń, ćwiczenia odbyły się
na Jeziorze Zegrzyńskim i jego nabrzeżu.
Zgodnie
z przyjętym
scenariuszem,
o godz.10-tej, na miejsce zdarzenia błyskawicznie przybyli strażacy z 4 gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Manewry podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich
obejmował prowadzenie akcji gaśniczej samochodu osobowego, zaparkowanego nieopodal
plaży. W likwidacji tego zdarzenia brała udział
jednostka OSP Stanisławowo przy wsparciu
OSP Serock. W związku z rozszczelnieniem
zbiornika paliwa w pojeździe powstało realne
zagrożenie rozprzestrzeniania się i zanieczyszczenia Jeziora Zegrzyńskiego substancjami ropopochodnymi. W celu zażegnania niebezpieczeństwa OSP Serock, OSP Gąsiorowo i OSP
Wola Kiełpińska użyły łodzi ratowniczych do
rozstawienia zapór na wodzie.

W trakcie pozorowanych działań ratowniczych doskonalono łączność radiową, współpracę pomiędzy poszczególnymi

obsadami łodzi ratowniczych oraz umiejętność obsługi sprzętu ratownictwa wodnego. Ponadto, w trakcie akcji na akwenie

wodnym, zaistniała potrzeba podjęcia na
pokład tonącego strażaka i udzielenia pomocy medycznej poszkodowanemu. Nad
realizacją planu manewrów czuwał Komendant Miejsko - Gminny Straży Pożarnych,
dh Marian Malinowski oraz przedstawiciel
Komendanta Powiatowego PSP, mł. bryg.
Robert Walkowski.
Zmagania strażaków z imitowanym pożarem oraz działaniami ratowniczymi na
akwenie wodnym obserwowali burmistrz,
Sylwester Sokolnicki oraz jego zastępca, Józef Zając. Gdy umilkły dźwięki syren wozów
strażackich oraz zacumowano łodzie nadszedł czas na podsumowanie manewrów.
Zdaniem Komendanta Miejsko – Gminnego
Straży Pożarnych, dh Mariana Malinowskiego, zasadnicze cele tegorocznych ćwiczeń
zostały zrealizowane w 100 %. Korzystając
z okazji burmistrz, Sylwester Sokolnicki,
podziękował strażakom za oﬁarną, pełną
poświęcenia służbę na rzecz lokalnej społeczności. Wyraził swoje uznanie dla profesjonalizmu działania gminnych jednostek
OSP oraz podkreślił wagę ich współpracy
w walce z zagrożeniami. Słowa podziękowania do strażaków skierował również
przedstawiciel Komendanta Powiatowego
PSP i Prezes OSP Gąsiorowo dh Robert
Walkowski Według jego oceny manewry
przebiegły sprawnie i przyniosły zamierzony efekt szkoleniowy. W swoim wystąpieniu
podkreślił rolę współdziałania pomiędzy
jednostkami w trakcie prowadzonych działań ratowniczych.
Krzysztof Kita
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Przysięga zegrzyńskich elewów
Przysięga wojskowa jest najwyższym zobowiązaniem żołnierza wobec państwa i narodu,
a także jednym z najważniejszych wydarzeń
w służbie każdego żołnierza. Jest to moment
doniosły i posiada głębokie tradycje w dziejach oręża polskiego. Pierwsza zachowana
w źródłach polska przysięga wojskowa pochodzi z 1557 r. Jest to Przysięga Puszkarska, ustanowiona przez króla Zygmunta Augusta.
W piątek, 21 października br. w Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI)
w Zegrzu odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej do
Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).
W tej podniosłej uroczystości wzięli
udział żołnierze IV-go w tym roku turnusu
służby przygotowawczej do NSR. Pod koniec
września rozpoczęli oni, jako ochotnicy, czteromiesięczne szkolenie w Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu. Słowa roty
przysięgi wypowiedziało 122 elewów, w tym

26 kobiet. To ich kolejny krok na drodze do
służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Na uroczystość do Zegrza przybyło wielu
znakomitych gości, wśród których byli Szef
Oddziału Szkolnictwa Wojskowego Wojsk
Lądowych, płk Zbigniew Błażewicz, Szef
Oddziału Personalnego Zarządu Zasobów
Osobowych (G-1) Dowództwa Wojsk Lądowych, pł Grzegorz Gocajna, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Józef Zając.
W przysiędze uczestniczyli również żołnierze
i pracownicy Centrum, rodziny oraz znajomi,
składających przysięgę elewów.
Uroczystością dowodził mjr Cezary Semeniuk, który punktualnie o godz. 10.00 złożył
meldunek Komendantowi Centrum, płk Markowi Stolarzowi. „Przed Wami milowy krok
na drodze do służby w Narodowych Siłach
Rezerwowych. Kolejnym będzie czekające Was
intensywne szkolenie, w trakcie którego po-

znacie podstawy żołnierskiego rzemiosła i nauczycie się wojskowego abecadła. Z pewnością
nie będzie łatwo, być może przyjdą też chwile
zwątpienia i niepewności. W takich momentach wracajcie wspomnieniami do dzisiejszej
uroczystości, czerpiąc motywację z wypowiedzianych słów przysięgi wojskowej. Mają one
bowiem w sobie ogromną wartość i przesłanie,
są symbolem poświęcenia, patriotyzmu oraz
bezgranicznego oddania sprawom Ojczyzny.
Pamiętajcie o tym w każdym dniu Waszej służby” – mówił płk Stolarz do elewów.
Była to już siódma w historii Centrum
przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej do NSR. Dotychczas szkolenie
w Zegrzu ukończyło blisko 570 żołnierzy,
uzyskując specjalności wojskowe takie jak
m.in. obsługa radiostacji małej i średniej
mocy oraz obsługa wozu dowodzenia.
Tekst i zdjęcia
kpt. Krzysztof Baran

Seroccy Seniorzy
Starzejemy się. Wszyscy razem i każdy
z osobna. Jak donosi Eurostat, w 2060 r. odsetek osób po 65 r.ż. w Polsce będzie wynosił
nawet ok. 35%. Brzmi to może niepokojąco,
ale z drugiej strony…
Nie bez kozery się mówi, że ludzie starsi są
skarbnicą wiedzy. Znacie powiedzenie – gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła?
Coś w tym jest. Nie ukrywajmy, że najlepsze
rady na infekcje to te babuni, a najciekawsze
historie przy kubku gorącej herbaty opowiada dziadek. Do sąsiadki, uroczej starszej pani
z naprzeciwka, daję się zapraszać na herbatę.
Takiego spokoju w sobie nie ma żadna z moich znajomych, po spotkaniach z którymi
czuję, że muszę w życiu jeszcze szybciej biec
do przodu. A Pani Lidia mówi kojąco – po
najważniejsze zdążysz. I ma rację.
Ci, którzy z szacunkiem, dyskretną pomocą podchodzą do seniorów w swoim otoczeniu,
którzy nie narzucają pomocy zakładając bez-
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radność, nie ignorują rad i wskazówek – nawet
jeśli trącą myszką – zyskują wiele. Zapewne
jest tak jednak, że owa wymiana dóbr jest obustronna. Starsi państwo, żyjący w otoczeniu
młodszych od siebie, angażowani we wspólne
działania, niewykluczeni z życia – jeszcze chętniej się w to życie włączają. Na szczęście zmiany w naszym społeczeństwie nie są tylko złe.
Wyraźnie zauważa się trend, wskazujący na
stopniowo rosnącą aktywność naszych seniorów. Coraz częściej osoby w starszym wieku są
wręcz przekonane, że teraz to jest dobry czas –
co trzeba było zrobić – zostało zrobione. Dzieci
są dorosłe i samodzielne. Aktywność zawodowa już nie tak absorbująca i przemyślanie ustawiona na odpowiednim miejscu w hierarchii
priorytetów. Teraz jest czas na zadbanie o siebie. Na spotkania. Na przypomnienie zaniedbanych pasji. Na rozwijanie zainteresowań.
Na własne przyjemności. I nagle okazuje się, że
ten III wiek nie oznacza smutku, wykluczenia,

marazmu, regresu. Dużo zależy od młodszego
pokolenia – niech nas nie dziwią kijki do nordic walking, stojące tuż przy samych drzwiach
mieszkania naszych dziadków czy rodziców.
Niech nie zaskakuje zajęte popołudnie, bo wuj,
dziadek, ojciec mają spotkanie przy brydżu,
a ciocia, mama, babcia szykują się na spotkanie
klubu literackiego. Nie irytujmy się, że nie każde popołudnie jest do naszej dyspozycji. Mnie
cieszy, kiedy moja osiemdziesięcioletnia babcia
mówi czule – zadzwoń kochanie po 20-tej, teraz wychodzę. Przy odrobinie szczęścia, kiedyś
sama doświadczę tego, że jesień jest dobra.
Dbajmy o seniorów. Poszukajmy tego
czasu dla nich, który wiecznie w niedoborze.
I pozwólmy im cieszyć się życiem…
A naszym Serockim Seniorom dziękujemy za wspólne spotkanie z okazji ich święta,
za rozmowy i za czas, który spędziliśmy w ich
towarzystwie.
D.S.

Harmonogram zajęć serockiej ﬁlii Legionowskiego
Uniwersytetu III Wieku w semestrze zimowym 2011/2012
Wykłady ogólne odbywają się w czwartki, w godz. 18.00 – 19.00 w serockim ratuszu,
w sali nr 33.
Harmonogram wykładów ogólnych
w semestrze zimowym
24.11.2011 Biologia – Życie jest formą
białka. Forma poetycka czy prawda naukowa
- wykład dr Marii Harasymowicz
8.12.2011 Ocalić od zapomnienia. Tradycje stołu polskiego – wykład dr Barbary
Ogrodowskiej
12.01.2012 Medycyna – Medycyna ludowa – wykład dr Barbary Ogrodowskiej
9.02.2012 Afrykanistyka – Kobiety czarnej
Afryki – wykład mgr Jolanty Koziorowskiej
Tematyka zajęć może ulec zmianie.
Zajęcia fakultatywne (płatne dodatkowo)
Rok akademicki 2011/2012 obejmuje 32
tygodnie szkoleniowe, w dniach od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia.
Warunkiem uruchomienia zajęć fakultatywnych jest zebranie minimum 10-osobowej
grupy chętnych.

Gimnastyka rehabilitacyjna
zajęcia: wtorek godz. 10.00- 11.00. Od 3
listopada również w czwartki 10.00 - 11.00
(za dodatkową opłatą ).
prowadząca: mgr Kinga Frąckiewicz
opłata: 30 zł miesięcznie
miejsce: sala widowiskowa Ośrodka Kultury, ul. Pułtuska 35
Zajęcia komputerowe
zajęcia: wtorek 15.00 - 17.00
prowadzący: mgr Janusz Nożykowski
opłata: 30 zł miesięcznie
miejsce: gimnazjum w Serocku, sala 48,
ul. Pułtuska 68
Przerwy w zajęciach
22.12.2011 r. - 03.01.2012 r. - zimowa
przerwa świąteczna
16.01.2012 r. - 29.01.2012 r. - ferie zimowe – przerwa w zajęciach fakultatywnych
05.04.2012 r. - 11.04.2012 r. - wiosenna
przerwa świąteczna

Informacje dodatkowe
Opłaty semestralne obowiązują wszystkich słuchaczy i nie podlegają żadnym
zwolnieniom. Opłaty fakultatywne muszą
być wnoszone w trybie kwartalnym lub
półrocznym.
Słuchacze Filii mogą korzystać ze wszystkich zajęć, wycieczek, wykładów i innych
przedsięwzięć, prowadzonych w Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i zaplanowanych w informatorze LUTW. Każdy
słuchacz, po złożeniu 2 fotograﬁi, otrzymuje
legitymację członkowską Filii Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Serocku.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w sekretariacie LUTW, tel. 22 784 05 15
w dniach pn. - czw. w godz. 9.00 – 13.00,
na stronie internetowej www.lutw.net oraz
w Ośrodku Kultury w Serocku 22 782 73 50,
pn. - pt. 10.00-15.00.
Dyrektor Legionowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
dr Roman Biskupski

Podsumowanie akcji badań proﬁlaktycznych
Działania zapobiegające chorobom są
podstawową formą dbałości o zdrowie swoje
i bliskich. Higieniczny tryb życia oraz badania proﬁlaktyczne znacznie zwiększają szanse
na życie w zdrowiu. Warto zatem korzystać
z takich akcji jak ta, która miała miejsce
w Serocku, w dniach 10-14 października.
Wówczas na rynku stacjonował mobilny gabinet, zwany cytomammobusem, gdzie bez
wcześniejszych zapisów, panie mogły wykonać bezpłatną cytologię oraz mammograﬁę.
Początkowo okoliczności nie sprzyjały całej

akcji, bo awaria sprzętu uniemożliwiła wykonywanie mammograﬁi w poniedziałek 10
października, jednak już od wtorku badania
przebiegały bez zakłóceń.
Z danych, które otrzymaliśmy po zakończeniu badań bezpośrednio z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego, prowadzącego
Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Proﬁlaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
wynika, że tym razem postój cytomammobusu w Serocku był niesamowicie pracowi-

ty. Z badań mammograﬁcznych skorzystało
212 pań, cytologię wykonało 68. Porównaliśmy dane uzyskane po majowej wizycie
mammobusu. Wówczas z mammograﬁi skorzystało 59 kobiet, a cytologii – zaledwie 32.
Różnica jest ogromna. Tak znaczący wzrost
liczby zainteresowanych proﬁlaktycznymi
badaniami, Ośrodek Koordynujący upatruje
w skutecznej akcji informacyjnej. Tym razem, oprócz tradycyjnych metod promocji,
do pań kwaliﬁkujących się na badania wysłano imienne zaproszenia.

Nagrodzeni uczniowie
Podczas ostatniej - wrześniowej Rady
Powiatu Legionowskiego, zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla uczniów,
rodziców i nauczycieli z powiatowych
szkół ponadgimnazjalnych. Wśród wyróżnionych znalazła się Małgorzata Jaworska z Serocka, z Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych. Warunkiem
otrzymania nagrody była średnia ocen za
rok nauki nie niższa niż 4.90, co najmniej
bardzo dobra ocena z zachowania oraz

akceptacja rady pedagogicznej i samorządu. Małgorzata Jaworska, ze średnią 4.92,
ten warunek spełniła i w towarzystwie rodziców, dla których ufundowane zostały
pamiątkowe medale z hasłem „dla Rodziców uczniów na medal”, odebrała nagrodę
pieniężną z rąk Przewodniczącego Rady
Powiatu w Legionowie, Szymona Rosiaka, Starosty Legionowskiego Jana Grabca,
Wicestarosty Roberta Wróbla i Członka
Zarządu Waldemara Jaronia. Starosta Le-

gionowski złożył również gratulacje dyrektorom i wychowawcom uzdolnionych
uczniów, którzy poprzez swoją codzienną
pracę wychowawczą i dydaktyczną wspierali młodzież w dążeniu do uczniowskiej
perfekcji. W przypadku uczennicy z Serocka wyrazy uznania skierowane były
do dyrektora Lesława Kozania oraz mgr
Grażyny Zaremby. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
www.powiat-legionowski.pl
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Gminne Święto Edukacji Narodowej
W piątek, 14 października 2011 r.,
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika oraz Gimnazjum im. Romualda Traugutta
w Serocku, odbyła się gminna uroczystość,
zorganizowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie której nauczycielom zostały
wręczone nagrody oraz złożono podziękowania emerytowanym pracownikom oświaty
z terenu Miasta i Gminy Serock.
W uroczystości uczestniczyli nauczyciele
czynni zawodowo, jak również emerytowani
pracownicy oświaty, dyrektorzy placówek
oświatowych z terenu gminy Serock oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych – burmistrz Serocka, Sylwester
Sokolnicki, zastępca burmistrza, Józef Zając,
sekretarz, Tadeusz Kanownik, skarbnik, Monika Ordak oraz radny Marek Szajda. Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowały
- Elżebieta Pazio, pełniąca funkcję Prezesa
Oddziału Powiatowego ZNP w Legionowie
oraz Krystyna Mataczyńska – wiceprezes.
Wśród zaproszonych był także ks. ppłk Waldemar Rawiński, proboszcz paraﬁi garnizonowej w Zegrzu.
Gości powitały wspólnie Krystyna Affek, dyrektor SP w Serocku oraz Małgorzata
Szczerba – dyrektor serockiego gimnazjum.
Po oﬁcjalnym rozpoczęciu uroczystości głos
zabrał burmistrz, Sylwester Sokolnicki, który
w okolicznościowym wystąpieniu podkreślał
istotną rolę nauczycieli, pedagogów i całego
środowiska oświatowego w życiu współczesnego społeczeństwa. Padały słowa o wyzwaniach, jakie stawia dynamicznie zmieniająca

się rzeczywistość, o konieczności towarzyszenia dzieciom i młodzieży w niełatwym wchodzeniu w życie. Z nieukrywaną satysfakcją
burmistrz podkreślał, że kadra pedagogiczna serockich placówek wypełnia swoją misję
z ogromnym zaangażowaniem i z niemałymi sukcesami, co należy wyróżnić i docenić.
Święto Edukacji Narodowej stało się doskonałą okazją, aby tym najbardziej zaangażowanym wręczyć wyróżnienia. Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Serock otrzymały:
1. Barbara Tomczak – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Serocku, 2. Gabriela
Wierzbicka – Dybek – nauczyciel Gimnazjum w Serocku, 3. Monika Krajewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, 4.
Teresa Dytyniak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Serocku, 5. Ewa Bella -Więcka
– nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, 6. Dorota Perczyńska
– wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, 7. Anna Jaskulska

– nauczyciel Zespołu Szkolnego w Zegrzu,
8. Danuta Kuźmińska – nauczyciel Gimnazjum w Serocku.
Swoje nagrody przyznawali także dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych,
którzy podkreślali ogromny wkład pracy i zaangażowanie swoich pedagogów. Wychowywanie dzieci i młodzieży oraz prowadzenie
ich przez długi proces kształcenia wymaga
oddania – i tego serockim nauczycielom odmówić nie można. Nagrodzeni pedagodzy
nie ukrywali satysfakcji, choć zaznaczali, że
wychowanie mądrego, odpowiedzialnego
i ciekawego świata młodego człowieka, który
potraﬁ sobie poradzić w życiu, zachowując
szacunek do drugiego człowieka – to jest ta
największa satysfakcja.
Obecna prezes oddziału powiatowego
ZNP, Elżbieta Pazio, złożyła wszystkim nauczycielom gratulacje z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz podziękowała za pracę
całemu gronu. Z jej rąk, Złotą Odznakę ZNP
odebrała Maria Woźniak, z Zespołu Szkół
w Zegrzu, za swoją pełną oddania pracę
społeczną. Tegoroczne święto stało się także
okazją do reﬂeksji nad kalendarzem, z którego wynika, że 2011 to rok wielu ważnych
osobistych jubileuszy zawodowych. Dyrektor
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Alicja
Melion, gratulowała i dziękowała jubilatom
za wieloletnią pracę w szkole.
Uroczystości towarzyszył chór szkolny ze
Szkoły Podstawowej w Serocku, pod kierownictwem Mariana Różyckiego.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Historia Święta Edukacji Narodowej
Popularnie zwane Dniem Nauczyciela, Święto Edukacji Narodowej ma odległe
w czasie początki i sławetne tradycje. Odwołuje się bowiem do działalności Komisji
Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego
z dnia 14 października 1773 r. Była to pierwsza w Europie oświatowa instytucja państwowa o charakterze odrębnego ministerstwa, której podlegały wszystkie szkoły - od
szkół paraﬁalnych po akademie, z wyjątkiem
Szkoły Rycerskiej. Hasłem naczelnym Komisji była powszechność nauczania oraz takie
wychowanie obywateli „aby młodź nabyła
na wiek dalszy potrzebne światła, które by
ją kierowały w życiu prywatnym i życiu pu-
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blicznym do zupełnego wykonania, co powinien człowiek, chrześcijanin i obywatel, aby
i sobie, i drugim stał się pożytecznym”. Po
raz pierwszy - nie tylko w dziejach Rzeczypospolitej, ale i Europy – stworzono jednolity system kształcenia na trzech poziomach,
opracowano regulaminy szkolne, zajęto się
przygotowaniem nowych podręczników
i programów nauczania. Komisja funkcjonowała bez większych przeszkód aż do 1793 r.
Konfederacja Targowicka, zmierzająca do
zniszczenia ustroju politycznego, wprowadzonego w Rzeczypospolitej Konstytucją 3
maja, którego znaczącą częścią stała się KEN
– nie miała jednak odwagi jej rozwiązać.
Ograniczono zatem jej kompetencje i podzielono na komisję koronną i litewską.

Zamierzeniem światłych, działających
w Komisji Edukacji Narodowej, była próba
ratowania bytu Rzeczypospolitej poprzez
świadome kształcenie młodego pokolenia
obywateli. I choć tego zamiaru nie udało się
zrealizować, to jednak dwa dziesięciolecia
działalności KEN przyczyniły się do wychowania znacznej liczby nowocześnie, jak na
owe czasy – wykształconych Polaków.
Ustanowione na 14 października święto polskiej edukacji ma podkreślać, jak
ogromne znaczenie dla państwa i narodu
ma wychowanie i edukacja - jak najbardziej
nowoczesna, odpowiedzialna, obywatelska.
Cytując Andrzeja Frycza Modrzewskiego
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Projekt „Przedszkole na 5”
W ramach projektu „Przedszkole na 5”,
który realizowany jest już od roku w zegrzyńskiej placówce, oddany został do użytku plac
zabaw. Jest to kolejna inicjatywa zaplanowana
w projekcie, sﬁnansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Kapitał
Ludzki. Wykonawcą prac była ﬁrma Mevius,
wybrana w drodze procedury przetargowej.
Koszt inwestycji to prawie 50 000 zł. W okresie wakacyjnej przerwy przedszkole zostało
wyposażone w nowe meble i pomoce dydaktyczne, a we wrześniu na przedszkolnym placu
zabaw zamontowane zostały nowe zabawki.
Już od pierwszych chwil funkcjonowania, plac
znalazł swoich małych entuzjastów. Mamy nadzieję, że nowe urządzenia będą długo służyły
najmłodszym użytkownikom.

Projekt „Przedszkole na 5”, to nie tylko
działania inwestycyjne, ale również kompleksowe wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, udzielane dzieciom, uczęszczającym do
przedszkola oraz otwarcie na rodzica z profesjonalną opieką metodyczną.
Dzięki realizacji projektu, w latach 2010-2013, zespół pedagogiczny Samorządowego
Przedszkola w Zegrzu, obok nauczycieli wychowania przedszkolnego, tworzą również
specjaliści – logopeda i psycholog, którzy
służą pomocą nie tylko dzieciom i nauczycielom, ale także rodzicom.
Udział specjalistów w projekcie jest nieodzowny. Okazuje się bowiem, że dzieci potrzebują wsparcia zarówno psychologicznego,
jak i logopedycznego. Na czym ono polega
- najlepiej przedstawić prezentując pracę obu
specjalistów. Dziś o logopedzie.
Problem z nieprawidłową motoryką aparatu artykulacyjnego jest bardzo powszechny
i dotyczy coraz większej liczby dzieci. Jeśli
problemy w tej sferze nie zostaną odpowiednio wcześnie zdiagnozowane i nie rozpocznie
się prawidłowa terapia, istnieje duże ryzyko,
że przekształcą się w poważne trudności,
ograniczające dziecko i utrudniające dalszą
edukację. Spotykamy na co dzień osoby, które
mówią niewyraźnie lub niepoprawnie wymawiają różne głoski, co często staje się powodem do ośmieszania ich przez innych.
Świadomi problemów logopedycznych, jakie coraz częściej występują u dzieci, wyszliśmy
im na przeciw i zabezpieczyliśmy w projekcie

środki na sﬁnansowanie pracy logopedy w zegrzyńskiej placówce. O tym, że nasza decyzja
była słuszna, świadczą przeprowadzone przez
logopedę badania przesiewowe wszystkich
dzieci. Dzięki takiej diagnozie, w roku szkolnym 2010/11 pomocą logopedyczną zostało
objętych ponad 60 % dzieci, uczęszczających
do zegrzyńskiego przedszkola, a w roku bieżącym jest to 40% całej populacji naszych przedszkolaków. Przeważającą grupę w każdym
roku stanowią chłopcy – ponad 60%. W grupie
sześciolatków, która w bieżącym roku rozpoczęła edukację w szkole podstawowej, z terapii
korzystało 18 dzieci, a tylko u 6 nie stwierdzono żadnych wad wymowy.
Terapia logopedyczna to żmudna i mozolna
praca, wymagająca zaangażowania dziecka, rodzica i nauczyciela. Polega na przeprowadzaniu
regularnie szeregu ćwiczeń, usprawniających
percepcję słuchową i motorykę aparatu artykulacyjnego. Wymaga ogromnej cierpliwości od
dziecka, które nie zawsze rozumie potrzebę takich zajęć. Wymaga również wiele inwencji od
logopedy, który musi wykazać się pomysłowością, by zachęcić dziecko do udziału w zajęciach
oraz przekonać rodzica do współpracy.
Terapia, przeprowadzona przez logopedę w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu
w minionym roku szkolnym, przyniosła
zadowalające efekty. Na zakończenie roku
szkolnego terapię z pozytywnym wynikiem
zakończyło ponad 60% dzieci. W niektórych
przypadkach wystarczało kilkakrotne ćwiczenie z logopedą, by niuanse rozwojowe zosta-

ły wycofane, u innych konieczna była ścisła
współpraca z rodzicem i intensywne wykonywanie zaleceń logopedy w domu.
W bieżącym roku szkolnym do terapii zakwaliﬁkowanych zostało 41 dzieci, z czego 14
to dzieci, które kontynuują terapię, rozpoczętą w roku ubiegłym.
Jak twierdzą nauczyciele z Samorządowego Przedszkola w Zegrzu, efekty pracy logopedy i dzieci są zauważalne i słyszalne. Dzieci
znacznie ładniej i wyraźniej mówią, potraﬁą
słuchać i lepiej komunikują się z rówieśnikami. Pozytywnym efektem prowadzonych
działań jest także to, że sześciolatki z zegrzyńskiego przedszkola, które rozpoczęły edukację w szkołach podstawowych, nie muszą
korzystać z pomocy logopedycznej w szkole,
dzięki czemu szkolni logopedzi mogą skupić
się na pracy z dziećmi, które nie korzystały
z edukacji początkowej w przedszkolu.
Czego możemy sobie życzyć w bieżącym
roku szkolnym? Przede wszystkim większego zaangażowania rodziców we współpracę
z logopedą i pracę z własnymi dziećmi. Z doświadczenia logopedy wynika, że na efekty
terapii ogromny wpływ ma zaangażowanie
rodzica i jego wspólna praca z dzieckiem
w domu, zgodnie z zaleceniami specjalisty.
Mamy nadzieję, że liczby i fakty mówią
same za siebie. Pomoc logopedy jest naszym
dzieciom niezbędna, jeśli chcemy uniknąć
kłopotów w przyszłości. Następnym razem
– o roli psychologa w naszym zespole.
Biuro Projektu „Przedszkole na 5”
INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK
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Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów
w Wędkarstwie Spinningowym

Organizowane w Serocku zawody wędkarskie miały dotychczas charakter grand
prix Polski. Tegoroczna edycja to już Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów
w Wędkarstwie Spinningowym. Zawody
rozpoczęły się 6 października uroczystym
otwarciem, z udziałem najwyższych władz
Polskiego Związku Wędkarskiego. Organizatorem tegorocznych zawodów na Jeziorze
Zegrzyńskim był Mazowiecki Okręg PZW.
Polski Związek Wędkarski jest kontynuatorem historii i tradycji zorganizowanego
wędkarstwa, istniejącego w Polsce od ponad

130 lat. Sam PZW funkcjonuje od ponad lat
sześćdziesięciu i zrzesza na chwilę obecną
ok. 600 tys. członków.
Po tradycyjnych życzeniach połamania
kija, skierowanych do uczestników zawodów
przez prezesa Okręgu Mazowieckiego PZW,
Zbigniewa Bedyńskiego, wędkarze dostali do
dyspozycji ponad dwa dni i łowisko, obejmujące obszar od zapory w Dębem do miejscowości Pogorzelec.
Podczas konkursowych połowów zawodnicy złapali ponad 1800 sztuk wymiarowych
ryb, które natychmiast po zmierzeniu wracały
w wody Jeziora Zegrzyńskiego. Prowadzona
skrupulatnie przez komisję sędziowską klasyﬁkacja wyłoniła mistrzów. W kategorii juniorów Mistrzem Polski został Dariusz Błaszczyk
(Okręg PZW Wałbrzych). Pierwszym wicemistrzem Polski – Radosław Hutnik (Okręg
PZW Opole), natomiast drugim wicemistrzem
– Mateusz Gontarczyk – Mazowiecki Okręg
PZW. Wśród seniorów medalowa trójka to Sławomir Czajkowki (Okręg Zielona Góra), z tytułem Mistrza Polski Seniorów w dyscyplinie

spinningowej, Radosław Śmiejkowski (Okręg
Częstochowa) – wicemistrz, Dariusz Wowra
(Okręg Katowice) - drugi wicemistrz.
W zawodach wzięło udział - w kategorii
seniorów 129 wędkarzy, w kategorii juniorów
15 wędkarzy, pochodzących z całej Polski. Łowiono głównie okonie (1533 sztuk), szczupaki (169 sztuk) oraz pojedyncze sztuki boleni
(3 szt.) i sandacza (2 szt.).
Najdłuższą rybę zawodów, szczupaka
długości 84,8 cm, złowił Arkadiusz Waluga
z Okręgu Katowickiego, zdobywając tym samym pamiątkowy puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Serock.

IV Wrześniowy Rajd Pamięci

- wyjątkowo w październiku, ale z pamięcią o przeszłości

Tradycja rajdów pieszych w Polsce jest
dość bogata. Piesze poznawanie kraju to
sposób nie tylko na wycieczkę krajoznawczą, ale także szeroko rozumianą edukację.
Wędrówki szlakami pamięci, ścieżki edukacyjne, historyczne trakty. W Serocku także
utarł się zwyczaj jesiennego wędrowania.
Zwyczajowo wrześniowy rajd pamięci, odbył
się wyjątkowo w tym roku w pierwszy weekend października, nie tracąc jednak nic na
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swym celu i znaczeniu. Trasa wiodła z Wierzbicy, przez Moczydło, Wolę Smolaną do Woli
Kiełpińskiej. Celem rajdu, założonym przez
organizatorów, było propagowanie wiedzy historyczno-krajoznawczej, dotyczącej terenu
miasta i gminy Serock.
W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba
61 uczestników, w tym 15 zespołów we współzawodnictwie w kategorii uczniowie. Były to reprezentacje gimnazjów z Serocka, Zegrza i Woli
Kiełpińskiej oraz Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku. O zaciętości
rywalizacji niech świadczy fakt, że 3 drużyny na
maksymalną możliwą ilość 10 punktów za pytania teoretyczne otrzymały 9 punktów. Wskutek
tego nastąpiła dogrywka, polegająca na sprawdzeniu praktycznych umiejętności pożarniczych, która była możliwa dzięki uprzejmości
komendanta OSP w Woli Kiełpińskiej, Mariana
Malinowskiego. W wyniku rywalizacji 3 miejsce
zajął zespół z gimnazjum w Serocku w składzie:
Emilia Kamola kapitan, Adrianna Socha i Adrianna Sienkiewicz – członkowie. Na 2 miejscu
znalazła się reprezentacja gimnazjum z Woli

Kiełpińskiej, w składzie: Jakub Korytkowski kapitan, Klaudia Jończyk i Klaudia Marchlewska
– członkowie. Zwycięzcami IV Wrześniowego
Rajdu Pamięci okazała się drużyna PZSP z Serocka w składzie: Magdalena Ostrzeniewska
kapitan, Patrycja Pakieła i Katarzyna Zasońska
– członkowie. Na zasadzie swobodnego przemarszu w rajdzie wzięli udział państwo Jadwiga
i Dariusz Stradomscy – przedstawiciele Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom rajdu osobiście pogratulował zastępca burmistrza, Józef
Zając. Specjalne podziękowania należą się komendantowi OSP w Woli Kiełpińskiej, Marianowi Malinowskiemu oraz przygotowującemu
pyszną grochówkę, Januszowi Rogozińskiemu.
Organizatorami rajdu byli członkowie Stowarzyszenia „Nasze Zegrze” Mirosław Pakuła
i Piotr Kijak, na punktach kontrolnych wiedzę
uczestników sprawdzali Tadeusz Kowalewski,
Andrzej Szeniawski, Tadeusz Małkiewicz oraz
Jerzy Dąbrowski, a wsparcie organizacyjne zapewnili pracownicy OSiR w Serocku.
OSiR

Złote Gody 2011
Długa podróż przez życie. Razem. Dłoń
obok dłoni. Serce obok serca.
Początek lat 60-tych ubiegłego wieku, to
był szczególny czas dla piętnastu serockich
par. Wówczas bowiem podejmowały ważną
życiową decyzję, by w 1961 r. rozpocząć swą
wspólną, małżeńską drogę. W tym roku obchodzą uroczysty jubileusz złotych godów.
Pół wieku razem – na dobre i złe, bez względu
na okoliczności, wspólnie pokonując kolejne
etapy życia małżeńskiego i rodzinnego, razem
dzieląc troski i mnożąc radości. W dzisiejszym świecie, kiedy pewne – wydawałoby się
- wartości absolutne dewaluują się, długi małżeński staż musi budzić szacunek. I budzi.
Jubileuszowe pary to państwo:
Wacław i Halina Godlewscy
Mirosław i Jadwiga Jarosińscy
Witold i Zenobia Jaskłowscy
Tadeusz i Halina Jończyk
Ryszard i Wiesława Kacperscy
Andrzej i Elżbieta Margiel
Józef i Emilia Matuszewscy
Edward i Zoﬁa Mięgoć
Czesław i Karolina Miniszewscy
Jan i Danuta Paczkowscy
Bogumił i Janina Pakieła
Jan i Marianna Pawlak
Krzysztof i Elżbieta Samson

Tadeusz i Maria Zakrzewscy
Benedykt i Marianna Zdunek
W piątek, 14 października, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Serocku, z jubileuszowymi parami spotkał się burmistrz miasta
i gminy Serock, Sylwester Sokolnicki, zastępca
burmistrza, Józef Zając oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Serocku, Magdalena
Łoniewska. Spotkanie miało charakter bardzo
uroczysty. Jubilatów odznaczono medalami
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego, z dn. 31
marca 2011 roku. Świętowanie złotych godów
zwane jest często i symbolicznie „złotym we-

selem”, nie mogło więc zabraknąć weselnego
„Marsza Mendelssohna”. Był szampan i okazjonalny tort. I wiele wzruszeń, i satysfakcji
nieukrywanej też. Jak podkreślał burmistrz,
Sylwester Sokolnicki – w dzisiejszych czasach,
kiedy upadają pewne wartości, kiedy rodzinie trudno się bronić w tej zmieniającej się
rzeczywistości – obecność par małżeńskich,
z wieloletnim stażem jest dobrym przykładem,
że przez życia łatwiej idzie się razem, że warto
się potrudzić, że nie można zapominać o tym,
co ważne. Jubilaci, pytani o przepis na udane
wspólne życie, podkreślali przyjaźń, wzajemne
zrozumienie, tolerancję i kompromis. I przy
tym pozostańmy, bo oni wiedzą najlepiej.

się już błyskawicznie, bo czas był okolicznością najistotniejszą – należało go wykorzystać
w chwili tak ogromnego osłabienia zaborców.
Wkrótce powstaje w Lublinie Tymczasowy
Rząd Ludowy Republiki Polskiej, pod kierownictwem Ignacego Daszyńskiego, w którego
skład weszli przedstawiciele PPS, PPSD i PSL
„Wyzwolenie”. Równocześnie podległe rządowi
oddziały przystąpiły do rozbrajania wojsk okupacyjnych na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie.
W tym czasie powrócił do Polski Józef Piłsudski, internowany w Magdeburgu od lipca 1917 r.
Jego powrót do Warszawy 10 listopada wywołał
entuzjazm. Rozpoczęło się masowe rozbraja-

nie okupantów na terenie całej Kongresówki.
Następnego dnia, po powrocie Piłsudskiego
do Warszawy, Rada Regencyjna przekazała mu
Naczelne Dowództwo nad formującym się wojskiem polskim, a trzy dni później również władzę cywilną. Dzień wcześniej podporządkował
mu się także lubelski Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Józef Piłsudski powołał
zatem jeden centralny rząd, który już 21 listopada wydał swój pierwszy manifest, zapowiadający zmiany i reformy. 22 listopada Piłsudski
ogłosił się Naczelnikiem Państwa.
Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest symbolicznym nawiązaniem do chwili, w której Piłsudski przejął
władzę. Od tego dnia istniał jeden, stołeczny
ośrodek władzy i jednolite dowództwo nad
armią. Warszawa, Kraków i Lublin były już
wolne. To jednak był dopiero początek polskiej
drogi do pełnej suwerenności. Zaczynała się
walka o odzyskanie reszty kraju. W zasadzie
dopiero Bitwa Warszawska była ostatecznym
dowodem na siłę polskiej państwowości.
D.S.

11 listopada
Jesień 1918 r. była dość burzliwa w Europie. Dobiegała końca I wojna światowa, niosąc klęskę trzem mocarstwom, które od 123
lat trzymały Polskę w rozbiorowym niebycie.
Rosja pogrążała się w wewnętrznej rewolucji,
Austro-Wegry rozpadały się, a Niemcy nie
mogły dać odporu wojskom ententy. I to był
optymalny czas, aby taką niepewną sytuację
wykorzystać na przeprowadzenie ostatecznych działań, zmierzających do odzyskania
przez Polskę niepodległości i suwerenności.
Koniec października był czasem, kiedy
działania te przybrały charakter zdecydowany i wyraźnie było widać, że nic już nie jest
w stanie Polaków powstrzymać. Po ponad
wiekowej niewoli, Polska była na najlepszej
drodze do wolności. W Krakowie powstała
28 października Polska Komisja Likwidacyjna, która realnie zaczęła przejmować władzę
od Austriaków na terenie Galicji i Śląska
Cieszyńskiego. Kilka dni później doszło do
rozbrojenia austriackiej załogi przez członków konspiracyjnej Polskiej Organizacji
Wojskowej. I od tej chwili wszystko toczyło
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