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7 Posiedzenie w dniu 15 listopada 2021  

Obrady rozpoczęto 15 listopada 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:44 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Sławomir Czerwiński 

2. Bożena Kalinowska 

3. Agnieszka Oktaba 

4. Aneta Rogucka 

5. Mariusz Rosiński 

Dodatkowo w posiedzeniu wzięli udział: 

1. Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

2. Jakub Szymański – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego 

i Rozwoju 

3. Krzysztof Bońkowski – Radny Rady Miejskiej w Serocku 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński otworzył posiedzenie, powitał wszystkich 

zebranych oraz sprawdził kworum. Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu 

bierze udział 4 członków Komisji, co stanowi kworum przy którym Komisja może 

podejmować prawomocne decyzje.  

(Radna Aneta Rogucka spóźniła się) 
 

2. Omówienie i zaopiniowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy 

Serock na lata 2021 – 2024. 
 

Kierownik Jakub Szymański przedstawił Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy 

Serock na lata 2021-2024. Jest to dokument kierunkowy, który jest podsumowaniem stanu 

faktycznego oraz prowadzonych działań i w oparciu o to wyznacza kierunki działań. Program 

został zaopiniowany przez Konserwatora Zabytków.  

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał czy ewentualne zmiany w Programie 

mogą spowodować to, że cały Program będzie należało jeszcze raz przekazać do 

konserwatora zabytków w celu zaopiniowania. 

Kierownik Jakub Szymański odpowiedział, że zależy to od tego jakie zmiany zostaną 

naniesione. W przypadku rekomendacji nowych obiektów do objęcia ochroną lub 



wprowadzania nowych zadań w obrębie obiektów już będących pod ochroną może być 

potrzeba przekazania programu do konserwatora.  

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński przedstawił swoje uwagi odnośnie literówek, 

błędów gramatycznych które odnalazł w treści programu.  

Radny Krzysztof Bońkowski przedstawił swoje uwagi, pomysły oraz propozycje do treści 

programu m.in.  

- wskazanie w Programie miejsca mordu w Wąwozie oraz upamiętnienie tego wydarzenia w 

rysie historycznym w treści Programu, 

- zagospodarowanie szlaku Napoleońskiego oraz Wałów Napoleońskich 

- rewitalizacja terenu Grodziska – elektronizacja i cyfryzacja danych 

- upamiętanie historycznych wydarzeń przez postawienie tablic informacyjnych z rysem 

historycznym wybranych zabytków – upamiętnienie w ten sposób m.in. mordu w Wąwozie  

- utworzenie tablicy naprowadzającej na cmentarz żydowski w Serocku – dodanie tablicy z 

informacją o wąwozie lub uogólnienie tego punktu np. poprzez zapis o utworzeniu tablic 

naprowadzających na zabytki, ważne wydarzenie itp. 

 

Kierownik Jakub Szymański odpowiedział, że rekomenduje takie rozwiązanie aby w 

przypadku zagospodarowania szlaku Napoleońskiego oraz rewitalizacji Grodziska Barbarka 

nie uszczegółowiał by zapisów jakie inwestycje zostaną poczynione. W przypadku szlaku 

Napoleońskiego wszelkie zagadnienia muszą być uzgadniane z konserwatorem w związku z 

czym kwestia inwestycji na tym terenie jest otwarta.  

 

Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, że w przypadku gdy pewne pomysły i plany 

odnośnie rewitalizacji wałów napoleońskich będą ujęte w różnych programach, może być 

łatwiej przekonać konserwatora zabytków do realizacji inwestycji. Odnośnie cyfryzacji i 

elektronizacji można dodać w programie ogólny punkt, który będzie się odnosił do różnych 

zabytków na terenie gminy. Na Program Opieki nad Zabytkami może powoływać się nie 

tylko gmina, lecz także inne podmioty oraz organizacje pozarządowe, które mogą ubiegać się 

o dofinansowanie pewnych zadań.  

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński przedstawił swoje uwagi odnośnie literówek i 

błędów gramatycznych. Przewodniczący Rady powiedział, że Szlak Napoleoński jest to 

zabytek z dużym potencjałem, który można w ciekawy sposób zagospodarować i udostępnić 

mieszkańcom, jednak problemem jest to, że konserwator zabytków nie wyraża zgody, 

zalecając prowadzenie badań na tym terenie. Kolejnym zabytkiem wartym udostępnienia dla 

zwiedzających jest cmentarz żydowski. W tym przypadku właścicielem terenu jest gmina 

żydowska, która nie okazuje zainteresowania zadbaniem i zagospodarowaniem tego terenu. 

Cieszy fakt, iż pomimo tego gminie udało się uprzątnąć ten teren oraz, że został umieszczony 

w Programie Ochrony Zabytków punkt o postawieniu tablicy informacyjnej.. Kolejnym 

zabytkiem jest kamienica na Rynku w Serocku, która na obecną chwilę stoi pusta. Jest to 

punkt ważny dla mieszkańców Serocka. Program Ochrony Zabytków może umożliwić 

pozyskiwanie funduszy na zakup tej kamienicy, którą można by zagospodarować. 

Budynkiem, który nie został ujęty w Programie, a o który mieszkańcy często pytają jest stara 

apteka na ul. Radzymińskiej. Jest to kolejny punkt na mapie Serocka, który można by było 

pisać i udostępnić zwiedzającym. Kolejnym ważnym miejsce jest Twierdza Zegrze i m.in. 

Fort Dębe, który nie jest udostępniony do zwiedzania. Jest to zabytek z dużym potencjałem i 

warto go udostępnić dla zwiedzających. Miejscem wartym udostępnienia jest również Stary 

Zajazd Pocztowy, który został już ujęty w Programie.  



Kierownik Jakub Szymański powiedział, że wiele z poruszonych kwestii znalazło 

odzwierciedlenie w Programie. Obiekt przywołany przez Przewodniczącego Rady tzw. stara 

apteka nie jest wpisany do rejestru zabytków aby to zrobić właściciel nieruchomości musi 

wyrazić na to zgodę. Budynek ten w ostatnich latach został przebudowany i odrestaurowany 

przez właściciela i na chwilę obecną prowadzona jest tam działalność. Ponieważ obiekt nie 

jest zabytkiem, nie ma też dokumentów historycznych na jego temat.  

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński podsumował dyskusję. Wg. niego jest to 

dobry Program, który pokazuje właściwe kierunki rozwoju. Pojawiły się do niego pewne 

drobne uwagi, poprawki które zostaną naniesione.  

 

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Serock na lata 2021 – 

2024. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 
ZA (5) 

Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Agnieszka Oktaba, Aneta Rogucka, Mariusz 

Rosiński 

 

3. Sprawy różne. 
 

Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, że uczestniczył w przedstawieniu „Kto dziś zginie 

w starym kinie” i jest to format który warto promować. Wg. informacji, które posiada Radny 

Centrum Kultury i Czytelnictwa posiada licencję na ten format i może wystawiać to 

przedstawienie w różnych miejscach, a zgłosiły się firmy i instytucje m.in. z Warszawy, 

zainteresowane wystawieniem u nich tego przedstawienia. Wg. radnego jest to dobra 

promocja gminy i warto wspierać tego typu działania.  

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński powiedział, że jest to temat warty 

przedyskutowania i można poprosić Panią Dyrektor Renatę Mulik o przygotowanie wyceny 

wystawienia tego formatu. Przewodniczący Komisji zapytał również jak wygląda sytuacja w 

szkołach na terenie gminy w związku z kolejną falą koronawirusa. Czy placówki pracują w 

trybie stacjonarnym, czy są już przypadki, że szkoły przechodzą na naukę zdalną.  

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że pojawiły się przypadki koronawirusa 

w szkołach, natomiast są to wyłączenia poszczególnych oddziałów. 

 

4. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i 

zakończył posiedzenie Komisji. 

 

  



Przewodniczący 

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu 

Sławomir Czerwiński 

  

 

Przygotował(a): Patrycja Seroka 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


