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oraz przez Spółkę Serockie Inwestycje 
Samorządowe. Instytucje te po konsul-
tacjach z Powiatową Stacją Sanitar-
no- Epidemiologiczną w Legionowie i 
uzyskaniu pozytywnej opinii, określą 
zasady organizacji pojedynczych wyda-
rzeń kulturalnych i sportowych. 

Odwołane zostały także wszystkie 
zaplanowane na bieżący rok wydarze-
nia sołeckie.

Poniżej zamieszczamy kalendarz 
planowanych przedsięwzięć kultural-
no-sportowych, które odbędą się jeśli 
pozwoli na to sytuacja epidemiologicz-
na w kraju. Prosimy o śledzenie naszej 
strony www.serock.pl oraz stron: www.
kultura.serock.pl i www.sis.serock.pl, 
na których zamieszczane będą aktual-
ne informacje odnośnie nadchodzących 
wydarzeń.

   Redakcja

Informacja dot. kalendarza tegorocznych imprez
Informujemy, że w związku z pande-

mią koronawirusa, decyzją Burmi-
strza, odwołane zostały wszystkie duże 
imprezy plenerowe do końca wakacji. 
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji 
wydarzenia, na których realizację w 
bliskiej przyszłości pozwolą obowiązu-
jące zasady i obostrzenia, będą organi-
zowane tylko i wyłącznie przez jednost-
kę samorządową tj. CKiCz w Serocku 

Spływ kajakowy 07.06.2020 r. (niedziela)
Zbiórka przy budynku SIS Sp. z o.o. ok godz. 8.00 Trasa: Brodowe Łąki  - Czarnotrzew, rzeka Omulew – 
czas spływu ok 5 godzin. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: a.sieminska@sis.serock.pl do 
3 czerwca 2020 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spływ odbędzie się przy min. 23 osobach.
Koszt 80 zł.  Dodatkowe informacje pod nr telefonu 508 550 028 i na stronie www.sis.serock.pl. 

Spływ kajakowy dla rodzin z dziećmi 28.06.2020 r.
Trasa: dla początkujących - idealna dla rodzin z dziećmi już od 4 r.ż
Nowy Lubiel - Zumski Kościelne. Czas spływu: ok 3h. Dojazd: ok/ 1h (50km)
W cenie: instruktaż dla dzieci,  transport, wypożyczenie kajaków, suchy prowiant, ubezpieczenie 
NNW, opieka koordynatora i ratownika,  fotorelacja, dezynfekcja. 
Zapisy i więcej informacji od 08.06.2020 r.

Dzień sportu dla seniora 10.06.2020 r. (środa)
Stadion miejski ul. Pułtuska 47
Wprogramie: - gimnastyka ogólnorozwojowa,  konkurencje sportowo – rekreacyjne, bufet kawowy, 
punkt dietetyczny i medyczny, pakiet uczestnika i drobne nagrody 
 
Limit miejsc – 40 osób. Obowiązują zapisy do 3 czerwca 2020 r. 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: a.sieminska@serock.pl. 
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 508 550 028 i na stronie www.sis.serock.pl.

Z okazji dnia Dziecka wszystkim serockim dzieciakom – małym i dużym 
- życzymy mnóstwa życiowej frajdy! Niech jak najdłużej towarzyszy Wam 
dziecięca beztroska i bezwarunkowa radość. Niech kolejne dni przynoszą jak 
najwięcej pięknych przeżyć i kolorowych wspomnień. Niech Wam towarzyszy 
uśmiech i sympatia dorosłych. Wszystkiego najpiękniejszego. 

 

Z okazji dnia Dziecka wszystkim serockim dzieciakom – małym i dużym - życzymy mnóstwa życiowej frajdy! Niech 

jak najdłużej towarzyszy Wam dziecięca beztroska i bezwarunkowa radość. Niech kolejne dni przynoszą jak naj-

więcej pięknych przeżyć i kolorowych wspomnień. Niech Wam towarzyszy uśmiech i sympatia dorosłych. 

Wszystkiego najpiękniejszego. 
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Drodzy Czytelnicy,

Choć wciąż w życiu codziennym funkcjonujemy w pewnych  
ramach narzuconych społeczeństwu w związku z pandemią koronawi-
rusa, to coraz mocniej wracamy do „normalności”. Normalności ujętej  
w cudzysłów, bo zdaje się, że nic już takie samo nie będzie… Kolejne 
etapy „odmrażania gospodarki” powodują, że coraz więcej instytucji  
i placówek wraca do funkcjonowania. Wciąż jednak obowiązuje wiele  
obostrzeń, które zapobiegają transmisji koronawirusa. Prosimy Pań-
stwa o przestrzeganie obowiązujących nakazów i zakazów, które wpły-
wają na nasze bezpieczeństwo. Apelujemy również o zachowanie po-
rządku i czystości w miejscu, w którym odpoczywamy. 

Jeśli przejrzycie Państwo niniejszy numer Informatora, spostrze-
żecie, jak wiele się w gminie dzieje, pomimo przestoju wymuszonego 
przez epidemię. Wciąż realizowanych jest wiele przedsięwzięć  on-li-
ne. Okazuje się, że ta forma przekazu ma swoje plusy i znalazła rze-
sze sympatyków. Niestety, musieliśmy odwołać wszystkie duże imprezy 
plenerowe do końca sierpnia oraz wszystkie wydarzenia sołeckie do 
końca roku. Mimo to zaprosimy Państwa do udziału w tych wydarze-
niach, które będziemy mogli zorganizować, zachowując obowiązujące 
zasady bezpieczeństwa. 

Dziękujemy Państwu za aktywne włączanie się w samorządowe ini-
cjatywy. Dajecie tym samym świadectwo przynależności do Wspólnoty, 
która w tym roku świętuje 30-lecie samorządności. Z tej okazji za-
chęcamy Państwa do obejrzenia okolicznościowej wystawy na serockim 
rynku. 

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

e-mail: straz.miejska@serock.pl

Informacje dla mieszkańców

PRZEWODNICZąCy RADy MIEJSKIEJ W SEROCKU, Mariusz Rosiński  
będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefo-
nu 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: 
m.rosinski@serock.pl.

W sprawach nagłych, wymagających interwencji Burmistrza, można usta-
lić spotkanie w innym terminie niż poniedziałkowy. W tym celu prosimy o 
zgłoszenie telefoniczne pod nr tel 22 782 88 05.

RADA SENIORóW przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów 
seniorów i osób starszych pod e-miał: serock.radaseniorow@gmail.com.

Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki:
w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali na parterze Urzędu Miasta i Gmi-

ny w Serocku. w godz. 14.00 – 15.00 telefonicznie pod nr 22 782 88 05 lub 
podczas videokonferencji. 

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: 
burmistrz@serock.pl.
Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski będzie przyjmował telefonicznie 

pod nr 22 782 88 05.
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Szanowni Państwo, przypominamy, 
że nadal obowiązują ograniczenia i 
zakazy związane z epidemią koronawi-
rusa. 

Niestety – minione majowe weeken-
dy pokazują, że nie wszyscy przestrze-
gają wytycznych, które ograniczają 
ryzyko zakażenia i transmisji korona-
wirusa. 

Pamiętajmy o konieczności zasłania-
nia usta i nosa, zachowania bezpiecz-
nej odległości oraz nieorganizowaniu 
zgromadzeń. Bądźmy odpowiedzialni 
za siebie i osoby z otoczenia – decy-
dujemy o ich i swoim zdrowiu oraz 
bezpieczeństwie. 

Apelujemy także o zachowanie 
porządku i czystości. Po weekendach 

ogromne ilości odpadów zalegają  
w rowach, lasach i na nabrzeżu. Bądźmy 
odpowiedzialni za miejsce, w którym 
mieszkamy i odpoczywamy. Dbajmy o 
to, aby nasza gmina pozostała czysta. 

Nakazy i zakazy będą egzekwowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

 SP ZOZ

Badania w kierunku COVID-19

Apelujemy o przestrzeganie nakazów

Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Serocku oferuje wyko-
nanie badań serologicznych w kierun-
ku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w 
klasach IgG, IgA i IgM. W ten sposób 
zapewniamy Państwu zalecane podej-
ście diagnostyczne w zakresie testowa-
nia serologicznego (immunologicznego)  
w kierunku COVID-19.

WAŻNE:
• badania te wykrywają obecność 

we krwi specyficznych przeciwciał, co 

wskazuje na kontakt pacjenta z wiru-
sem.

• wykrycie specyficznych przeciwciał 
anty-SARS-CoV-2 jest możliwe po około 
10 dniach od momentu zakażenia, czyli 
np. kontaktu z osobą zakażoną.

• najwięcej informacji na temat 
aktualnego okresu zakażenia, w jakim 
może znajdować się pacjent, uzyskuje-
my oznaczając jednocześnie wszystkie 
trzy klasy przeciwciał anty-SARS-CoV-2 
– IgG, IgA i IgM.

• wykonanie badania oznaczenia 
przeciwciał SARS-CoV 2 zaleca się 
osobom zdrowym, które nie wykazują 
objawów chorobowych COVID-19.

• w przeciwieństwie do tzw. szyb-
kich testów kasetkowych lub pasko-
wych, testy serologiczne (immuno-
logiczne) mogą być przeprowadzane 
jedynie przez wykwalifikowany perso-
nel medyczny

                                     SP ZOZ

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
Warto założyć konto w IKP, bo dzięki 

niemu będziesz mieć dostęp do indywi-
dualnych informacji na temat:

• miejsc, w których możesz się  
leczyć

• świadczeń (wraz z kwotami), 
których udzielono Ci w ramach NFZ

• prawa do świadczeń opieki zdro-
wotnej – czy je masz i na jakiej podsta-
wie

• wyrobów medycznych i leków 
(wraz z wysokością refundacji), które 
były Tobie zlecone

• upoważnień do dokumentacji 
medycznej, które przekazujesz swoim 

bliskim
• zgód na świadczenia zdrowotne, 

które wyrażasz
• zaświadczeń lekarskich w czasie 

choroby i macierzyństwa, które wysta-
wili Ci lekarze

• wysokości składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne, którą płacisz

• e-recept, e-skierowań, e-zwolnień, 
które wystawiają Ci lekarze.

Co zrobisz dzięki IKP
IKP prócz oferty informacyjnej daje 

też możliwość załatwienia różnych 
spraw, np.:

• otrzymasz e-receptę bez wizyty w 

gabinecie (w przypadku choroby prze-
wlekłej i po konsultacji, np. telefo-
nicznej, z lekarzem)

• otrzymasz recepty od pielęgniarki 
lub położnej – zarówno po tradycyjnej 
wizycie, jak i po konsultacji teleme-
dycznej (na odległość)

• upoważnisz inną osobę do dostę-
pu do Twoich danych medycznych lub 
informacji o stanie Twojego zdrowia

• otrzymasz e-receptę SMS-em lub 
e-mailem — wystarczy, że podasz swój 
numer telefonu lub adres e-mail

• wykupisz leki z recepty w różnych 
aptekach nie tracąc refundacji
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Nowy lekarz w przychodni

Na targowisku z zachowaniem ostrożności

Wychodząc naprzeciw Państwa ocze-
kiwaniom, w celu zwiększenia dostęp-
ności usług medycznych  do  zespołu 
lekarzy Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki w Serocku dołączył dr 
Artur Banaszek – specjalista chorób 
wewnętrznych, lekarz z wielolet-

Od poniedziałku 18 maja na targo-
wisku miejskim w Serocku został znie-
siony zakaz handlu produktami tekstyl-
nymi i przemysłowymi. Sprzedający 
mają już możliwość handlu wszelkiego 
rodzaju produktami.

Pobór opłat za stoisko handlowe 
zostaje wstrzymany do końca maja. Z 
dniem 1 czerwca sprzedający zobowią-

• udostępnisz bliskiej osobie lub 
lekarzowi informację o stanie zdrowia 
i historię przepisanych leków

• masz dostęp do danych medycz-
nych swoich dzieci do 18. roku życia

Jak założyć IKP w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej w Serocku?

Po zarejestrowaniu się na platfor-
mie e-PUAP udajemy się z dowodem 
osobistym do punktu potwierdzające-

nim stażem. Dbając o wysoką jakość 
świadczonych porad  i zadowolenie 
pacjentów nieustannie podnosi swoje 
kwalifikacje aktywnie uczestnicząc 
w warsztatach, szkoleniach, kursach, 
konferencjach zarówno w kraju jak i za 

zani będą do uiszczania opłat wyzna-
czonemu przez urząd pracownikowi.

Prosimy wszystkich użytkowników 
targowiska o przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa, tj. zachowywanie 
dwumetrowej odległości oraz zasła-
nianie ust i nosa, a także o korzysta-
nie z rękawiczek oraz o dezynfekcję 
dłoni. Płyny odkażające znajdują się 

granicą. Specjalista chorób wewnętrz-
nych Artur Banaszek udziela świadczeń 
medycznych w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej od poniedziałku do 
piątku. 

   SP ZOZ

w zamontowanych na studzienkach 
dozownikach.Jednocześnie informuje-
my, że od 1 czerwca, przy ul. Kościusz-
ki, pomiędzy budynkiem Zespołu Obsłu-
gi Szkół i Przedszkoli oraz Ośrodka 
Pomocy Społecznej a budynkiem przy 
ul. Kościuszki 13A zostanie ustawiona 
toaleta przenośna dostępna bezpłatnie 
dla każdego. 

Referat Administracyjno – Gospodarczy 
 

W związku z sytuacją epidemiolo-
giczną, w trosce o zdrowie naszych 
Pacjentów oraz w celu ułatwienia 
komunikacji Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej udostępnił 
możliwość uzyskania wyników badań 
laboratoryjnych online. Aby uzyskać 
wynik wystarczy wpisać otrzymany 

Wyniki badań on-line
przy pobraniu krwi kod dostępu na 
stronie www.synlab.pl w zakładce 
WYNIKI ON-LINE. Zachęcamy do ko-
rzystania z nowego narzędzia, które 
przyśpieszy czas otrzymania wyników 
oraz umożliwi wgląd do badań w do-
godnym dla Państwa czasie. Przypo-
minamy:

Informujemy, że od poniedziałku  
18 maja przywrócone zostały wszystkie 
kursy na linii nr 6, które były zawieszone od  
1 kwietnia, tj.:
•  na relacji  Wierzbica – Serock – PKP Legio-

nowo: 05:35, 07:25, 14:50, 16:35
•  na relacji PKP Legionowo – Serock – Wierz-

bica: 06:30, 08:30, 14:00, 15:45, 17:40

Kursy LKA działają w pełni
Od tego dnia zostały także podwyższo-

ne limity liczby pasażerów. Na każdym po-
jeździe będzie zamieszczona informacja 
odnośnie maksymalnej liczby pasażerów, 
jaka może podróżować danym kursem. 

Przypominamy, że w pojazdach komu-
nikacji obowiązuje nakaz zasłaniania ust  
i nosa, zalecane jest również podróżowa-

nie w rękawiczkach ochronnych. 
Zgodnie z zarządzeniem porządkowym 

nr 30/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock z dnia 23 marca 2020 r. Lokalna Ko-
munikacja Autobusowa pozostaje bezpłat-
na do odwołania. 

 Referat  
Administracyjno-Gospodarczy

• Punkt Pobrań czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00 - 9.45

• istnieje możliwość płatności kartą
  

Zapraszamy  SP ZOZ

go. Najbliższy dla mieszkańców Gminy 
Serock znajduje się w Urzędzie Miasta i 
Gminy ul. Rynek 21 (w godzinach pracy 
Urzędu). Tam złożony wniosek  zosta-
nie zweryfikowany oraz nastąpi pełna 
aktywacja konta na platformie e-PUAP 
ważne przez 3 lata. Kolejnym krokiem 
jest aktywacja konta IKP w tym celu 
zapraszamy do Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Serocku ul. A.A. Kędzierskich 2 lub na 

stronę https://pacjent.gov.pl/interne-
towe-konto-pacjenta. 

W celu zapoznania się z instrukcją 
aktywacji IKP zapraszamy na stronę 
SPZOZ w Serocku https://www.zdro-
wie.serock.pl/, na której specjalnie 
dla Państwa opracowaliśmy poradnik 
w którym krok po kroku podpowiemy 
jak założyć Profil Zaufany - poradnik 
dostępny jest  w zakładce " zakres 
działalności”.

   SP ZOZ
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Se-
rocku informuje, że jest możliwość 
przystąpienia do usług teleopieki 
w ramach projektu „Kompleksowe 
usługi społeczne w gminie Serock” 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej IX Wspieranie   włącze-
nia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usłu-
gi opieki zdrowotnej,  poddziałanie 
9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 
społecznych.

Usługa teleopieki polega na korzy-

Usługi teleopieki – dla osób niesamodzielnych
staniu z opaski na nadgarstek.  Przy 
użyciu  jednego przycisku użytkownik 
łączy się z całodobowym centrum mo-
nitoringu.  Ponadto osoba korzystają-
ca z teleopieki ma zapewnioną raz w 
tygodniu (2 godziny)  pomoc opiekuna 
osoby niesamodzielnej.

Usługa teleopieki jest przezna-
czona dla osób niesamodzielnych, 
zwłaszcza tych które zamieszkują 
samotnie. Korzystanie z usługi tele-
opieki jest nieodpłatne.

Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie internetowej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Serocku www.
ops.serock.pl w zakładce Projekty 
współfinansowane ze środków UE – 
Projekt Kompleksowe usługi społecz-
ne w gminie Serock. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt telefoniczny 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 22 
782 61 18 lub   22 782 71 39 w. 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku

Porady już dostępne

Ośrodek Pomocy Społecznej 
informuje, że zostały wzno-
wione porady:

Klub Aktywności Społecznej 
w Serocku ul. Kościuszki 8A
1. Psychologiczne:

18 i 21 maja,
1 i 15 czerwca
2 i 16 lipca
w godz. 15.30 – 18.30

2.Terapeutyczne:
     - wtorek  8.30 – 17.30
     - czwartek   8.00 – 14.00
 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Prawne, czwartek 16.00 – 19.00

Została również przywrócona 
praca Świetlicy Środowiskowej 
w Wierzbicy.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Serocku

Informujemy, że od 1 czerwca 
Urząd Miasta i Gminy w Serocku 
czynny będzie:
pon. w godz. 8.00-18.00
wt-czw 8.00-16.00
pt 8.00-14.00

„Wodociągi” odmrażane
W dniu 25 maja 2020 roku został 

otwarty dla interesantów Miejsko-
Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku 
(ul. Nasielska 21). Obsługa interesan-
tów jest prowadzona tylko w wyzna-
czonych strefach zgodnie z obowiązu-
jącymi wytycznymi z powodu pandemii 
COVID 19. Wejść do budynku można 
tylko w maseczce osłaniającej usta i 
nos. W korytarzu wejściowym znajduje 
się płyn do dezynfekcji rąk. Obiekt jest 
monitorowany.

Od 25 maja czynna jest również 
kasa Zakładu. 

Prosimy stosować się do zamiesz-
czonych w wejściu do budynku pikto-
gramów oraz zwracać uwagę na 
wyznaczone na podłodze strefy obsługi 
interesantów.

 W dalszym ciągu obowiązuje zasada 
#zostańwdomu. 

Jeżeli możecie Państwo załatwić 
sprawę bez kontaktu z pracownikiem 
mamy do dyspozycji:

telefon: 227827358; 227826744
telefon komórkowy po godzinie 15:00 

i w dni wolne od pracy: 501013084
email: mgzw@serock.pl

semea14.webex.com/join/burmistrz 
będzie aktywny w godzinach 14.00 – 
15.00. Użytkownicy korzystający z tej 
formy rozmowy będą zapraszani do 
rozmowy w kolejności zgłoszeń przez 
aplikację.Zapytania i wnioski można 
również kierować na adres e-mail: bur-
mistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbol-
ski będzie przyjmował telefonicznie 
pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Serocku Mariusz Rosiński będzie peł-
nił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 
– 20.30 pod numerem telefonu 798 894 
440. Zapytania i wnioski można rów-
nież kierować na adres e-mail: m.ro-
sinski@serock.pl.

Przyjecia interesantów
Burmistrz przyjmuje interesantów 

w poniedziałki:
w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w 

sali na parterze Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku. Interesantów obowiązuje 
przestrzeganie obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa związanych z transmi-
sją koronawirusa.

w godz. 14.00 – 15.00 telefonicznie 
pod nr 22 782 88 05 lub podczas vide-
okonferencji. 

Link do meetingu  https://meeting-

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /
KaZetBe/SkrytkaESP

Stan wodomierza można podać 
poprzez formularz ze strony www.
wodociagiserock.pl 

Od miesiąca czerwca zostanie przy-
wrócone odczytywanie i rozliczanie 
poprzez inkasentów. Szczegóły zostaną 
podane w późniejszym terminie. 

    Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy
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8 marca 1990 roku 
sejm „kontraktowy” 
uchwalił ustawę 
o samorządzie 
terytorialnym. 

 Zdefiniowano pojęcie gminy, określono jej ustrój i zadania, nadano jej osobo-
wość prawną. 
 27 maja zaś, tego samego roku, odbyły się pierwsze w III Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w pełni wolne i demokratyczne wybory do rad gmin. Samorządy powstały po 
to, aby realizować zadania lokalne i regionalne, które były trudne do wykonania 
przez organy rządowe na poziomie krajowym. 
 Zapoczątkowane przemiany wyzwoliły we wspólnotach lokalnych nową siłę. Mo-
gły one zacząć efektywnie gospodarować mieniem komunalnym i należycie wypeł-
niać zadania publiczne wobec mieszkańców. 
 Reforma samorządowa stworzyła fundament demokratycznego ładu w pań-
stwie. 
 W tym roku mija 30 lat od tamtych wydarzeń. Dziękując Państwu za zaangażo-
wanie w rozwój naszej gminy i odpowiedzialność za Wspólnotę zachęcamy do obej-
rzenia wystawy okolicznościowej, znajdującej się przy serockim ratuszu. 

Kampania społeczna „Światło dla Polski”
W tym trudnym, niecodziennym 

czasie, Legion HDK wraz z partnera-
mi, zorganizował kampanię społecz-
ną wspierającą Publiczną Służbę Krwi 
oraz wsparcie polskie społeczeństwo 
walczące z COVID 19. Wstępne ramy 
czasowe kampanii obejmują okres od 
5 kwietnia 2020 roku do 1 listopada 
2020r. Faktyczne zakończenie będzie 
uzależnione od rozwoju sytuacji w 
Polsce.

Do najważniejszych celów tej 
kampanii należą:

- zbiórka pieniędzy oraz zakup 
najpotrzebniejszych artykułów ochrony 
bezpośredniej dla polskich medyków i 
służb, które ich najbardziej potrzebu-
ją,

- wsparcie Publicznej Służby Krwi 
poprzez zachęcanie do oddawania krwi 
oraz wyróżnianie Odznaczeniem: Serce 
Legionu",

- wsparcie placówek oświaty oraz 
osób będących w domach poprzez 
E-learning Legionu umożliwiający 
zapoznanie się z Ideą Honorowego 
Krwiodawstwa oraz Pierwszą Pomocą 
Przedmedyczną. W ramach działania 
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodsta-
wowych im. Włodzimierza Wolskiego w 
Serocku prowadzi ze swoimi uczniami 
szkolenia e-learningowe.

Pandemia koronawirusa spowodo-
wała, iż krwiodawstwo najpierw na 
moment mocno zwolniło, chroniąc 
dawców i biorców przed zakażeniem 
a następnie w miarę odmrażania - a 
więc i powrotu szpitali do wykonywa-
nia zabiegów i operacji - bardzo przy-
spieszyło. Niestety wciąż krwi bardzo 
brakuje o czym alarmują centra krwio-
dawstwa i krwiolecznictwa. W Naszym 
kochanym Serocku mamy szerokie 

grono krwiodawców, którzy niejedno-
krotnie wspierają mobilne akcje zbiór-
ki krwi. Obecnie, zachęcam do odwie-
dzania RCKiK w Warszawie i Nowym 
Dworze Mazowieckim.

Apelujemy, by w tym trudnym 
czasie, kolejny raz zjednoczyć się i 
wesprzeć potrzebujących. Serdecz-
nie zapraszam do dołączenia do Klubu 
Legion, który działa na terenie naszej 
gminy. Wszystkie informacje na temat 
kampanii znajdują się pod adresem 
www - https://legionhdk.pl/swiatlo-
dla-polski/.

Zachęcamy również do skorzystania 
z E-learningu na temat krwiodawstwa i 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Serdecznie pozdrawiam

Emil Żurawski – koordynator Legion 
Klub HDK – oddział Serock
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Remonty dróg i oznakowanie poziome

Zegrze zyska nowe miejsce do wypoczynku

Remonty cząstkowe dróg o 
nawierzchni bitumicznej oraz oznako-
wanie poziome miasta i gminy 

W bieżących dniach przeprowadzone 
zostały prace polegające na renowacji 
nawierzchni asfaltowej przy Osiedlu 
Nowy Świat w Serocku, polegającej na 
likwidacji ubytków i wybojów powsta-
łych po okresie zimowym.

Jednocześnie odtworzono oznako-
wanie poziome łącznie z malowaniem 
nowo wyznaczonych miejsc parkin-
gowych dla osób niepełnosprawnych.
Oprócz prac na parkingu przy Osiedlu 
Nowy Świat w Serocku odnawiane jest 
oznakowanie poziome dróg gminnych 
Miasta i Gminy Serock.Prace realizowa-
ne są przez firmę Usługi Transportowe 
i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka z 
Wyszkowa – Umowa na remonty cząst-
kowe dróg o nawierzchni bitumicznej 
oraz firmę Almax Arkadiusz Ludwinek z 
okolic Wołomina – Umowa na oznako-
wanie poziome miasta i gminy Serock.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

Już od jakiegoś czasu zastanawiali-
śmy się jak zagospodarować teren po 
dawnej przepompowni ścieków przy 
ul. Pułku Radio. 

Biorąc pod uwagę położenie tego 
miejsca (tuż nad brzegiem Jez. 
Zegrzyńskiego) wydaje się, że jedy-
nym słusznym rozwiązaniem jest stwo-
rzenie tam terenu rekreacyjnego. Za 
takim rozwiązaniem przemawiał także 
funkcjonujący już od pewnego czasu 
plan utworzenia ścieżki pieszo-rowero-
wej biegnącej wzdłuż brzegu jeziora, 
łączącej Zegrze z Jadwisinem. I tak 
właśnie powstał projekt budowy tere-
nu rekreacyjnego wraz z pierwszym 
fragmentem ścieżki Jadwisin – Zegrze. 

Zakłada on wyremontowanie istnie-
jącego tam starego budynku magazyno-
wego i utworzenie w nim pomieszczeń 
mogących pełnić funkcję wypożyczalni 
sprzętu wodnego. Ponadto przewiduje 
się, że dach budynku po odpowiednim 
dostosowaniu będzie pełnił funkcję 
tarasu widokowego. Oprócz tego planu-
jemy wybudować pomost pływający 

przeznaczony do cumowania niewiel-
kich łódek oraz pomost stały zlokalizo-
wany w linii brzegowej mający pełnić 
funkcję siedzisk. Dodatkowo powstanie 
też miejsce do wodowania niewielkie-
go sprzętu wodnego.

Dalej wzdłuż brzegu (w kierunku 
wschodnim) na odcinku około 200 m 

powstanie ścieżka pieszo-rowerowa 
o nawierzchni utwardzonej, będąca 
początkiem szlaku, który w przyszłości 
połączy się z istniejącą trasą rowero-
wą, kończącą się obecnie w Jadwisi-
nie. W ciągu tej ścieżki, na wysokości 
ul. Drewnowskiego, powstanie niewiel-
ki plac zabaw.

Opracowując projekt staraliśmy się 
wygospodarować miejsce na liczne 
ławki, siedziska a nawet hamaki i miej-
sca piknikowe, dzięki którym można 
będzie odpocząć w przyjemnych 
okolicznościach przyrody. Realizując to 
zadanie postawiliśmy na naturalność, 
neutralność i minimalizm zarówno w 
kwestii doboru materiałów, rodzaju 
nawierzchni jak i stylistyki. Dlatego 
też oprócz zachowania już istniejące-
go drzewostanu – projektujemy także 
nowe nasadzenia roślinne, minimalizu-
jemy ilość nawierzchni utwardzonych, 
mała architektura będzie miała charak-
ter prosty – może trochę surowy, ale 
dzięki temu nie odwracający uwagi od 
rzeczywistych walorów tego miejsca. 
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środków LGD Zalew Zegrzyński.
 W tym miejscu po raz kolejny musi-

my wyrazić swoją głęboką nadzieję na 
to, że epidemia, która dotknęła świat, 
nie zmusi nas do zmiany planów i odło-
żenia tego typu zadań na późniejszy 
czas.  

Referat Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji

Nowy wymiar fotowoltaiki
niem ludzi, którzy chcą lokalnie współ-
działać i inwestować. Jest to również 
alternatywa dla polityki modernizacji 
(transformacji) sektora energetycz-
nego, który aktualnie wymaga pilnych 
inwestycji. Zadaniem spółdzielni ener-
getycznych jest produkcja energii w 
ośrodkach rozproszonych i konsumpcja 
tej energii na własne potrzeby spół-
dzielców (np. lokalnych przedsiębior-
ców i gospodarstw domowych) repre-
zentujących gminy miejsko-wiejskie. 
Jak wykazała praktyka gospodarcza, w 
wielu regionach UE, w których powsta-
ły spółdzielnie energetyczne, w istotny 
sposób przyczyniły się one do wzrostu 
zamożności społeczności lokalnych i 
poprawy jakości życia. 

Można w tym miejscu zapytać, jakie 
korzyści płyną dla społeczności lokal-
nych z takich inicjatyw? Odpowiada-
jąc, są to m.in.: budowanie relacji 
gospodarczych w ramach wspólnot 
lokalnych, tworzenie lokalnych miejsc 
pracy, a także wzrost konkurencyjności 
lokalnego biznesu. 

Mówiąc o lokalnym wymiarze współ-
pracy energetycznej w kontekście 
spółdzielni energetycznych, stajemy 
się obecnie świadkami ważnej zmia-
ny jakościowej, tzn. ucząc się na 
doświadczeniach innych, unikamy tym 
samym stwierdzenia „mądry Polak po 
szkodzie”. 

Dlaczego warto rozmawiać o spół-
dzielniach?

Fotowoltaika jest jednym z najpręż-
niej rozwijających się rynków z dzia-
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Miasto i Gmina Serock realizuje 
wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz 
Efektywności im. prof. Krzysztofa 
Żmijewskiego projekt, którego celem 
jest wsparcie wdrożenia idei spółdziel-
ni energetycznych na naszym terenie. 
Jest to odpowiedź na coraz silniej 
rysujący się trend zainteresowania 
odnawialnymi źródłami energii. Zamie-
rzamy również w ten sposób skorzystać 
z możliwości jakie w polskim systemie 
prawnym dają niedawne noweliza-
cje ustawy o odnawialnych źródłach 
energii, które wprowadziły pojęcie 
Spółdzielni Energetycznych. Spółdziel-
nie, co do zasady tworzą członkowie 
społeczności lokalnej. Spółdzielnia 
jawi się jako szansa na lokalne, tanie 
i przyjazne środowisku źródło energii 
elektrycznej dla naszych przedsię-
biorstw i gospodarstw domowych. W 
tym zakresie daje ona podstawy do 
budowy silnego społeczeństwa w opar-
ciu o własne zasoby, co zawsze powinno 
być punktem wyjścia podczas jakiej-
kolwiek dyskusji o samodzielności. 

Spółdzielnia energetyczna jako 
czynnik poprawy konkurencyjności

Dotychczasowe doświadczenia kra- 
jów UE pokazują, że rozwój energety-
ki zmierza w kierunku decentralizacji 
jej wytwarzania i realizacji inwesty-
cji, które mają na celu zabezpieczenie 
energetycznych potrzeb społeczności 
lokalnych. 

Optymalną formą takiej miejscowej 
aktywności mogą być spółdzielnie ener-
getyczne. Cieszą się one dużym zaufa-

Urządzenia placyku zabaw dla dzieci 
będą wykonane z drewna i posadowio-
ne na piasku plażowym. Mamy nadzie-
ję, że miejsce to zdobędzie Państwa 
akceptację.

Jednak aby móc przystąpić do budo-
wy musimy przebrnąć jeszcze przez 
procedury formalno-prawne warunku-
jące uzyskanie niezbędnych pozwoleń. 
Mamy jednak nadzieję, że uda się tego 
dokonać jeszcze w tym roku, tak aby 
wiosną 2021 możliwe było rozpoczęcie 
prac budowlanych. Dodatkowo, aby 
zmniejszyć obciążenie budżetu Gminy 
realizacją takiego obszernego zadania, 
planujemy realizować je przy udziale 

łu odnawialnych źródeł energii. Cały 
świat zaczyna się skupiać na OZE z 
powodu zmian klimatycznych zwią-
zanych z rosnącą emisją CO2 i trud-
ności instytucjonalnych z realizacji 
innych niskoemisyjnych źródeł ener-
gii. Moduły fotowoltaiczne to źródło 
czystej energii elektrycznej, stosun-
kowo proste w montażu i obsłudze, 
dzięki czemu większość gospodarstw 
domowych może pozwolić sobie na 
montaż „prywatnej elektrowni”. Spół-
dzielnia energetyczna jest następnym 
krokiem w tym kierunku. Pozwala ona 
na zagospodarowanie nieatrakcyjnych 
terenów, znaczne obniżenie kosztów 
budowy instalacji (względem instalacji 
na dachu) jak i podłączenia użytkowni-
ków, którzy ze względu na architekturę 
swoich budynków lub rozmiary działek, 
nie są w stanie zamontować paneli u 
siebie, lub źródła indywidualne nie 
pokrywają w pełni własnego zapotrze-
bowania na energię. 

Wybrane zalety i możliwości wyni-
kające z funkcjonowania spółdzielni 
energetycznych:
• wzrost konkurencyjności polskich 

przedsiębiorstw i rolnictwa,
• poprawa sytuacji finansowej miesz-

kańców, przedsiębiorców, rolników i 
ich rodzin,

• poprawa jakości życia gospodarstw 
domowych,

• budowanie relacji gospodarczych w 
ramach wspólnot lokalnych,

• poprawa jakości środowiska natural-
nego,

• tworzenie nowych miejsc pracy i kre-
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owanie nowych usług na poziomie 
lokalnym,

• zwiększenie bezpieczeństwa energe-
tycznego regionu,

• poprawa wizerunku i atrakcyjności 
turystycznej i rekreacyjnej terenu,

• wzrost atrakcyjności dla przyszłych 
inwestorów

Co na to polskie prawo?
Spółdzielnię energetyczną należy 

rozumieć jako spółdzielnię w rozumie-
niu ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
– Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730, 1080 
i 1100) lub ustawy z dnia 4 paździer-
nika 2018 r. o spółdzielniach rolników 
(Dz. U. poz. 2073), której przedmiotem 
działalności jest wytwarzanie energii 
elektrycznej lub biogazu, lub ciepła 
w instalacjach odnawialnego źródła 
energii i równoważenie zapotrzebo-
wania energii elektrycznej lub bioga-
zu, lub ciepła wyłącznie na potrze-
by własne spółdzielni energetycznej  
i jej członków, przyłączonych do zdefi-
niowanej obszarowo sieci dystrybucyj-
nej elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym niższym niż 110 kV lub 
sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci 
ciepłowniczej. Mówimy więc o wytwa-
rzaniu i pokrywaniu zapotrzebowania 
na każde medium energetyczne wytwa-

rzane z odnawialnych źródeł energii. 
W celu uzyskania statusu spółdzielni 

energetycznej spełnić należy następu-
jące kryteria:

Prowadzić działalność na obszarze 
gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej 
lub na obszarze nie więcej niż trzech 
tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsia-
dujących ze sobą.

Liczba członków spółdzielni nie 
może przekroczyć 1000.

W przypadku wytwarzania energii 
elektrycznej łączna moc zainstalowa-
na elektryczna wszystkich instalacji 
OZE nie może przekroczyć 10 MW. Musi 
umożliwić pokrycie w ciągu roku nie 
mniej niż 70% potrzeb własnych spół-
dzielni i jej członków.

W przypadku wytwarzania ciepła, 
łączna moc osiągalna cieplna nie może 
przekroczyć 30 MW.

Podsumowując
Przewidywalnym scenariuszem 

dalszych działań jest uruchomienie 
pilotażowej spółdzielni i wytypowanie 
optymalnej lokalizacji instalacji źródła 
OZE (fotowoltaicznej) dla jej potrzeb. 
Przewidujemy że pilotażowa spółdziel-
nia pozwoli wprowadzić najbardziej 
efektywne standardy jej funkcjono-
wania i przyczyni się do rozwoju tej 
instytucji w skali gminy, służąc tym 

samym interesom społeczności lokal-
nej i włączając ją aktywnie w przed-
sięwzięcie. Wierzymy, że wyniki tej 
pracy i rzetelna analiza wszystkich 
argumentów, pomogą Państwu podjąć 
świadome kroki co do zaangażowania i 
ewentualnej roli w spółdzielni.

Zapraszamy zainteresowanych 
do kontaktu:

konsultacje@serock.pl
Referat GP
Tel. 22 782 88 31, 22 782 88 27

Oprac.:
dr Grzegorz Maśloch, 
mgr Rafał Czaja - Stowarzyszenie na 

rzecz efektywności

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

pisemne wnioski do ww. planu miejsco-
wego, w tym za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej, opatrzone kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym, 
albo opatrzone podpisem potwierdzo-
nym profilem zaufanym ePUAP. Wnioski  
należy składać na piśmie w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy ul. Rynek 21 
w  terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwo-
juLeśna. Zainteresowani mogą składać 
pisemne wnioski do ww. planu miejsco-

wego, w tym za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej, opatrzone kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym, 
albo opatrzone podpisem potwierdzo-
nym profilem zaufanym ePUAP. Wnioski  
należy składać na piśmie w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy ul. Rynek 21 
w  terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock – obszar A

Ogłoszenie o przystąpieniu do 
sporządzenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Serock – obszar A

Referat Gospodarki Gruntami Plano-
wania Przestrzennego i Rozwoju zawia-
damia o podjęciu w dniu 19 lutego 2020 
r. przez Radę Miejską w Serocku uchwa-
ły nr 198/XIX/2020 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Serock – obszar A, obej-
mujący teren w Serocku ograniczony 
ulicami: od zachodu ul. Moczydło i ul. 
Graniczna, od wschodu ul. Pułtuska i 
ul. Zaokopowa, od południa ul. Zakro-
czymska, od północy ul. Pogodna i ul. 
Leśna. Zainteresowani mogą składać 
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Błękitno-zielona infrastruktura - gospodarowanie wodą

Zmiany w programie "Czyste Powietrze” 

niku i wykorzystanie jej do podlewania 
przydomowego ogródka. Podczas dzie-
sięciominutowego deszczu z dachu o 
powierzchni 120 m kw. można zebrać 
ok. 180 litrów wody.

Zbieranie wody deszczowej odcią-
ża kanalizację, obniżając koszty jej 
utrzymania, a jej wykorzystanie może 
ograniczyć zużycie wodny pitnej nawet 
o 50%. Zagospodarowanie wód opado-
wych jest także podstawowym mecha-
nizmem adaptacji do zmian klimatu. 
Wszystkie metody, które zatrzymują 
opad w miejscu jego wystąpienia, 
zmniejszają ryzyko podtopień i łagodzą 
skutki suszy.

Innym przykładem są ogro-
dy deszczowe, które pełnią wiele 
funkcji jednocześnie. Zastosowane  
w ogrodach rośliny hydrofitowe oraz 
budowa samego ogrodu (warstwy żwiru 
i piasku) powodują usuwanie zanie-
czyszczeń z  przepływającej wody 
deszczowej zbieranej z powierzchni 
dróg, placów i dachów. Dodatkowo 
dzięki ogrodom deszczowym mniej 
wody trafia z powierzchni nieprzepusz-
czalnych (chodniki, ulice, parkingi, 
place) do kanalizacji. Rośliny zatrzy-
mują ją, zwiększając w ten sposób 
retencję krajobrazową.

Kolejnym pomysłem na gospoda-
rowanie wodą są kwietne łąki, które 
doskonale wiążą wilgoć w glebie, 
filtrując wodę opadową. Nie wyma-
gają intensywnego podlewania, ani 
częstego koszenia tak jak trawniki. 
Poza tym można je wysiewać niemal 
wszędzie – przed domem, na skwerach, 
przy drogach, a nawet w skrzynkach. 
Kwietna łąka to prawdziwa bioretencja 

Polska znajduje się obecnie wśród 
krajów o najmniejszych zasobach 
wody w Unii Europejskiej a retencja w 
Polsce utrzymuje się na poziomie 6,5 
procent średniego odpływu. Powinna 
być przynajmniej dwa razy wyższa,  
aby zgromadzone zasoby zaspokoiły 
wszystkie potrzeby ludzi, gospodarki i 
środowiska.

Te, z kolei zmieniają się, co jest 
konsekwencją postępującej urbaniza-
cji i zmian klimatycznych. A przecież 
każdy z nas chce mieszkać w strefie 
komfortu wyznaczonego już nie tylko 
dostępnością każdej z możliwych infra-
struktur - drogowej, wodnej i kanali-
zacyjnej, ale także - a może przede 
wszystkim - dostępnością zieleni i 
wody.

Odpowiedzią na tak zdefiniowaną 
potrzebę może być tzw. błękitno - 
zielona infrastruktura. Choć ukierun-
kowana jest na lokalną retencję wód 
opadowych - i o niej w dalszej części 
słów kilka - czasowe magazynowanie 
połączone z infiltracją wód do gruntu 
oraz na wykorzystanie wód opadowych 
np. do celów gospodarczych, może ona 
jednocześnie pochłaniać dwutlenek 
węgla, zmniejszać zanieczyszczenie 
powietrza lub łagodzić efekt miejskiej 
wyspy ciepła.

Racjonalne gospodarowanie woda-
mi, czyli połączenie różnego typu 
przedsięwzięć z zakresu dużej, małej 
i bio-retencji, najskuteczniej zapobie-
ga skutkom skrajnych zjawisk hydro-
logicznych. Sposobów na zatrzymanie 
wody deszczowej jest wiele. Najprost-
szym przykładem takiego rozwiązania 
może być gromadzenie wody w zbior-

Urząd Miasta i Gminy w Serocku in-
formuje, że od dnia 15 maja br. zmienił 
się regulamin programu priorytetowego 
,,Czyste Powietrze”, w związku z czym 
nabór wniosków o dofinansowanie bę-
dzie prowadzony w oparciu o:
• zmienioną wersję programu prioryte-

towego „Czyste Powietrze” (dalej: 
Program),

• nowy wzór formularza wniosku o do-
finansowanie,

i przy okazji siedlisko dla setek gatun-
ków roślin i zwierząt. Namawiamy 
wszystkich, którzy do tej pory, na wsi 
i w mieście pielęgnowali wodolubne 
trawniki, aby zamienili je na kwietne 
łąki. Więcej informacji na temat roli 
łąk kwietnych w artykule: https://
www.wody.gov.pl/mala-retencja/
kwietne-laki-na-okres-suszy/projekt-
wod-polskich-laki-kwietne.

Równie skuteczne, co inwestycje w 
skali makro, (np. budowa dużych zbior-
ników retencyjnych) i pożądane jest 
wykonywanie licznych drobnych reali-
zacji w postaci ogrodów deszczowych,  
beczek na deszczówkę, zielonych 
dachów na garażach czy zastosowanie 
powierzchni przepuszczalnej zamiast 
uszczelnionej. 

Dlatego Miasto i Gmina Serock popie-
ra każdą inicjatywę, której celem jest 
dbałość o zasoby wodne. Jednocześnie 
przyglądając się propozycjom doty-
czącym nowych rozwiązań, w odpo-
wiednim czasie podejmiemy działania 
zapewniające możliwość uzyskania 
wsparcia dla naszych mieszkańców w 
tym temacie.

Pamiętajmy, że działając lokalnie, 
można ograniczyć zagrożenie powo-
dziowe na danym terenie, zredukować 
ilość spłukiwanych  zanieczyszczeń, 
poprawić mikroklimat, wzboga-
cić przestrzeń i uczynić ją bardziej 
przyjazną dla mieszkańców. Efek-
ty takich małych, niskokosztowych 
realizacji mogą być spektakularne  
i sumarycznie przyczynić się do popra-
wy jakości życia w całym mieście.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

• nowy regulamin naboru wniosków.  
 
Główne zmiany w programie  
dotyczą: 

• uproszczenie i skrócenie procesu 
aplikacyjnego w ramach Programu; 

• zmiana i uproszczenie kryteriów do-
chodowych, rezygnacja z powiąza-
nia intensywności dofinansowania z 
siedmioma grupami dochodowymi; 

• wprowadzenie dwóch grup dochodo-
wych: 

 - dla Beneficjentów uprawnionych 
do podstawowego poziomu dofinan-
sowania,

 -  dla Beneficjentów uprawnionych 
do podwyższonego poziomu dofinan-
sowania;

• uproszczony wniosek o dotację, ba-
zujący tam gdzie to możliwe na 
oświadczeniach Wnioskodawcy; 



Informator Gminy Serock

DBAMY O ŚRODOWISKO

12

Zieleń miejska w maju

• możliwość składania wniosków online 
w serwisie gov.pl;

• skrócony czas rozpatrywania wnio-
sków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;

• integracja z programem „Mój Prąd” 
przez możliwość uzyskania dota-
cji na montaż instalacji fotowolta-
icznej, bez konieczności składania 
dwóch osobnych wniosków;

• poziom dotacji powiązany z efektem 
ekologicznym – bonus za niskoemi-
syjność i odnawialność; 

• dotacje na realizację zadań zwią-
zanych z ociepleniem budynku oraz 
wymianą stolarki okiennej i drzwio-
wej dla tych, którzy wymienili już 
źródło ciepła;

• włączenie w kolejnym etapie w reali-
zację Programu sektora bankowego, 
który będzie źródłem finansowania 
uzupełniającego i pomostowego; 

• wzmocnienie współpracy z gminami;
• wyłączenie z dofinansowania przedsię-

wzięć w nowobudowanych budynkach;
• docelowo stworzenie platformy in-

ternetowej z informacjami na te-
mat kwalifikujących się urządzeń, 
materiałów i usług (w tym charak-
terystyk technicznych), które będą 
finansowane w ramach Programu. 

Rozpoczęte i zakończone przed-
sięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowa-
dzona zostaje możliwość finan-
sowania przedsięwzięć rozpoczę-
tych do 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie 
oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. 
Zmieniona wersja Programu umoż-
liwia także dofinansowanie przed-

sięwzięć zakończonych pod warun-
kiem, że nie zostały rozpoczęte 
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie 
oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. 
Obecna zmiana Programu jest efektem 
prowadzonych od kilku miesięcy konsul-
tacji, ustaleń i analiz dotychczasowego 
wdrażania Programu. Wprowadzana 
zmiana wynika z potrzeby przyspiesze-
nia tempa realizacji Programu pozwa-
lającego na wymianę trzech milionów 
nieefektywnych źródeł ciepła na nisko-
emisyjne w okresie jego obowiązywania. 

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie należy 

składać do:
• WFOŚiGW obejmującego swoim 

działaniem teren województwa, w 
którym zlokalizowany jest budynek/
lokal mieszkalny, którego dotyczy 
przedsięwzięcie, 

• lub za pośrednictwem gmin, które 
zawarły porozumienia w sprawie usta-
lenia zasad wspólnej realizacji Progra-
mu z WFOŚiGW. 

Wnioski o dofinansowanie można 
składać:

• poprzez aplikację internetową, tj. 
Portal Beneficjenta dostępny na stronie 
internetowej właściwego wfośigw lub

• poprzez serwis gov.pl. (usługa ta 
będzie aktywowana na przełomie maja 
i czerwca 2020 r.)

Przypominamy, 14 stycznia br. w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
został uruchomiony został Punkt Konsul-
tacyjny rządowego Programu Prioryte-
towego Czyste Powietrze obsługiwany 
przez pracownika Referatu Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny 

ma na celu ułatwienie mieszkańcom 
Miasta i Gminy Serock aplikowanie o 
dofinansowanie w ramach Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze. Utwo-
rzenie punktu jest realizacją zawarte-
go porozumienia pomiędzy Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie a 
Miastem i Gminą Serock.

Szczegółowe informacje o składaniu 
i rozpatrywaniu wniosków o dofinanso-
wanie zawarte są w Regulaminie nabo-
ru wniosków o dofinansowanie przed-
sięwzięć w ramach Programu oraz na 
stronach internetowych: 

https://czystepowietrze.gov.pl/
http://wfosigw.pl/
https://portal.wfosigw.pl/ 

Ważna informacja:
 Wnioski o dofinansowanie złożone 

przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpa-
trywane i realizowane na warunkach 
dotychczasowego Programu, a także 
z zastosowaniem wzorów formularzy 
w brzmieniu obowiązującym na dzień 
złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodaw-
ca złożył wniosek o dofinansowanie 
przed dniem 15.05.2020 r., ale nie 
zawarł umowy o dofinansowanie może 
wycofać wniosek i złożyć go ponownie 
na zmienionych warunkach Programu, 
z zastrzeżeniem spełnienia wymogów 
dotyczących terminu rozpoczęcia i 
zakończenia przedsięwzięcia wskaza-
nych w zmienionej wersji Programu.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

klomby były uporządkowane, zadbane, 
upiększały miasto. W nowych doni-
cach na Rynku oraz w donicach przed 
kościołem w Serocku posadzone zosta-
ły kolorowe stokrotki, a przy ulicy 
Kościuszki, Pułtuskiej i Nasielskiej, 
w kilku miejscach posadzone zostały 
żółte, rozświetlające bratki.

W wielu miejscach m.in. w parku 
miejskim, na trakcie spacerowym, przy 
ulicy Pułtuskiej i Wyzwolenia kwitły 
posadzone jesienią tulipany.  

Kolejnym etapem upiększania miasta 
będzie zawieszanie na latarniach oraz 
ustawianie w miejscach publicznych 
donic z kwiatowymi kompozycjami.

Na bieżąco realizowane jest kosze-
nie terenów zielonych, trawników oraz 
poboczy dróg i ciągów pieszo–rowero-
wych.

Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

Dbałość o zieleń na terenach publicz-
nych to zadanie Miejsko–Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Mimo epidemii i związanych z tym 
ograniczeń i trudniejszych dla nas 
wszystkich chwil, przyroda pokazuje, 
że nie stoi w miejscu, nie zatrzymała 
się, domaga się zabiegów pielęgna-
cyjnych, przycięcia, pielenia, nawo-
żenia… Zazieleniło się, kwitną kwiaty, 
a to daje nam wrażenie normalności, 
pozwala poczuć, że wszystko się odra-
dza,  ma swój porządek... 

Jak co roku dbamy o to, aby miej-
skie trawniki, tereny zieleni, rabaty i 
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Mazowiecki program do zdalnego nauczania 
Miasto i Gmina Serock zostało part-

nerem w unijnym projekcie samorzą-
du Mazowsza pt. „Mazowiecki pro-
gram przygotowania szkół, nauczycieli  
i uczniów do zdalnego nauczania”.

Dzięki środkom z UE placówki za-
kwalifikowane do tego przedsięwzięcia 
mogą otrzymać sprzęt i oprogramowa-
nie niezbędne do prowadzenia zdalnych 
lekcji:  stanowiska komputerowe, ta-
blice multimedialne, monitory interak-
tywne, tablice dotykowe oraz moduły 
i programy edukacyjne. W ramach pro-
jektu odbędą się także szkolenia, przy 
użyciu zakupionego w projekcie sprzę-

tu i oprogramowania, dla nauczycieli 
z prowadzenia nauki w formie zdalnej 
oraz zdalne instruktaże. Wsparciem zo-
staną objęci uczniowie nieposiadający 
warunków technicznych do uczestnic-
twa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

W projekcie weźmie udział Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpiń-
skiej, ponieważ gmina Serock składa-
ła wcześniej wniosek o dofinansowa-
nie pracowni informatycznej dla tej 
placówki, w ramach „Mazowieckiego 
Programu Dofinansowania Szkolnych 
Pracowni Przedmiotowych”. Woje-
wództwo mazowieckie odstąpiło od 

programu, na rzecz projektu unijnego 
wspierającego zdalne nauczanie. Tym 
samym samorządy, które wnioskowa-
ły o dofinansowanie pracowni, zostały 
automatycznie zakwalifikowane jako 
partnerzy projektu unijnego.

Gmina nie musi wnosić wkładu 
własnego, ponieważ województwo 
mazowieckie zapewnia środki, które 
wcześniej zarezerwowało na program 
wsparcia pracowni szkolnych.

Projekt jest realizowany w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

               
ZOSiP Serock

INTEGRUJEMY PRZEZ KULTURĘ

Serockie Biblioteki już czynne! 
W związku z kolejnym etapem od-

mrażania gospodarki Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Serocku wznowiło dzia-
łalność gminnych Bibliotek. 

I tak, od 6 maja zapraszamy do od-
wiedzania biblioteki w Serocku w go-
dzinach 9:00 - 17:00 (pon. – pt.), so-
bota 8:00 – 14:00. Filia w Jadwisinie 
przyjmuje czytelników od 11 maja w 
godz. 10:00 - 15:00. Zgodnie z wy-
tycznymi Ministerstwa możliwe jest 
jedynie wypożyczanie i zwrot pozycji 
książkowych. Do odwołania zamknięte 
pozostają czytelnie oraz wolny dostęp 
do księgozbioru i czasopism. 

Dofinansowanie z MKiDN 
program „Kultura w Sieci” 

  Miło nam poinformować, iż Centrum Kultury i Czytelnictwa 
otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Kultura w sie-
ci”. 
   W ramach dofinansowania będziemy realizować projekt pt. 
„Algorytm Szaniawskiego”, który zakłada organizacje dziewięciu 
warsztatów dziennikarskich on-line.  
    Więcej informacji w CKiCZ w Serocku pod nr. 22 782 80 70 oraz 
na naszej stronie: www.kultura.serock.pl

Użytkownicy zobowiązani są do 
przebywania w placówkach w ma-
seczkach. Rekomendowane jest tak-
że korzystanie z rękawiczek. W celu 
sprawnej obsługi czytelników możliwe 
jest zamówienie książek drogą telefo-
niczną: 22 782 7432 lub 516 397 717 w 
godzinach 8:00 – 16:00 oraz mailowo: 
bibliotekaserock@vp.pl.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo 
wprowadzone rozwiązania zostały 
skonsultowane i pozytywnie zaopinio-
wane przez Powiatową Stację Sanitar-
no-Epidemiologiczną w Legionowie.
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CKIC - DZIAŁAMy ON LINE! 

Cykl słuchowisk i spotkania z bajką 

Pierwsze zajęcia gimnastyki

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku kontynuuje działalność za pośred-
nictwem mediów społecznościowych. 
Cykl „Bądź aktywny w domowej prze-
strzeni - daj się zainspirować...” skupia 
wokół siebie miłośników tańca, śpiewu, 
muzyki oraz innych zajęć artystycznych. 
W sieci pojawiło się już ok. 30 ciekawych 
filmów autorstwa naszych instruktorów.

Oprócz filmów instruktażowych nową 
formą, którą realizują instruktorzy są 
zajęcia w formie czatów. W ten sposób 
realizowane są spotkania naszego Chóru 
„Cantores  Adalberti” pod dyrygenturą 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku kontynuuje działalność za pośred-
nictwem mediów społecznościowych. 
Cykl „Bądź aktywny w domowej prze-
strzeni - daj się zainspirować...” skupia 
wokół siebie miłośników tańca, śpiewu, 
muzyki oraz inn Biblioteka miejska w 
Serocku nadal kontynuuje spotkania on-
line z czytelnikami podjęte w kwietniu. 
Dla najmłodszych czytelników polecamy  
wtorkowe spotkania z bajką w bibliote-

18 maja ruszyły długo oczekiwane za-
jęcia ”gimnastyka dla seniorów”. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
odbywają się one z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeństwa, na świeżym 

XVII Tydzień Bibliotek 
W dniu 8 maja br. obchodziliśmy 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Tego 
dnia rozpoczęliśmy również XVII Ogól-
nopolski Tydzień Bibliotek, którego 
tegoroczne hasło brzmiało „Zasmakuj  
w Bibliotece”. 

Nasi bibliotekarze przygotowa-
li wiele atrakcyjnych wydarzeń i 
zrealizowali je podczas spotkań  
z czytelnikami on-line.  Oferta była skie-
rowana zarówno dla najmłodszych jak  
i dorosłych uczestników.

Pierwszego dnia ogłoszono kon-
kurs „Na fraszkę.. rymowankę...

wierszyk….” nt. serockich bibliotek.  
W kolejnych dniach wysłuchaliśmy słu-
chowisk przygotowanych przez pana 
Zdzisława, m.in. „ Historyczne podró-
że po Mazowszu” - fragment o Jadwisi-
nie, „Spotkanie z życiem i twórczością 
Jerzego Szaniawskiego” oraz „ 110 lat 
działalności serockiej Biblioteki”.

Ponadto pracownicy biblioteki przy-
gotowali „Stolik pełen nowości czyli 
Bibliotekarze polecają…”, czytali dzie-
ciom wiersze m.in. "O Grzesiu kłam-
czuchu i jego cioci" Juliana Tuwima, 
"Pranie" Marii Konopnickiej a także 

przygotowali teatrzyk kukiełkowy, pt. 
„Czerwony Kapturek”.  

Pani Małgosia zainspirowała czytel-
ników jak w prosty sposób można przy-
gotować swoją wymarzoną zakładkę do 
książki. 

Ostatniego dnia rozstrzygnięto kon-
kurs z dnia 8 maja br. Lista laureatów 
dostępna jest na stronie www.kultura.
serock.pl.

Wszystkie nasze działania są dostęp-
ne na profilu Facebookowym  CKiCZ . 
Zapraszamy do odwiedzania serockich 
bibliotek. 

Jana Krutula oraz zajęcia teatralne pro-
wadzone przez instruktorkę Betinę Du-
biel. Kreatywnością wykazała się również 
zawansowana grupa plastyczna, która 
stworzyła wspólne dzieło. Jej członkowie 
odświeżyli obraz „Maskarada” Tadeusza 
Makowskiego pokazując w nim różne sty-
le plastyczne. Natomiast wokaliści Teatru 
Elżbiety Zapendowskiej zaśpiewali ku 
pokrzepieniu serc utwór „Mamy nadzie-
ję”.  Jesteśmy przekonani, że spotkania 
te wzmacniają więzi pomiędzy uczestni-
kami zajęć i pomagają przetrwać trudny 
dla nas wszystkich czas.

ce, pn.  „Poczytanki dla najmłodszych”.  
W ostatnim czasie nasze bibliotekarki 
przygotowały dla dzieci piękne i wesołe 
bajki takie jak: „ Elmer”, „ Słoń, któ-
ry wysiedział jajko”,  „Wielka przygoda 
Jeżyka” itd., a to nie koniec bajkowych 
przygód. Na dzieci czeka wiele nowości  
książkowych.

Miłośników historii i nie tylko zapra-
szamy w każdy piątek na cykl słuchowisk 
pn. „Historyczne podróże po Mazowszu” 

przygotowanych przez pana Zdzisława. 
ych zajęć artystycznych. W sieci po-

jawiło się już ok. 30 ciekawych filmów 
autorstwa naszych instruktorów.

Oprócz filmów instruktażowych nową 
formą, którą realizują instruktorzy są 
zajęcia w formie czatów. W ten sposób 
realizowane są spotkania naszego Chóru 
„Cantores  Adalberti” pod dyrygenturą 

powietrzu tj. na boisku sportowym (przy 
budynku SIS).

W zajęciach bierze udział ograniczona 
liczba uczestników. Zapisy pod nr telefo-
nu 22 7828070.

Liczymy, że w najbliższym czasie, jako 
instytucja kultury, będziemy mieli moż-
liwość uruchomienia kolejnych zajęć,  
o czym niezwłocznie Państwa poinfor-
mujemy.
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Nowa grupa Klubu Chudnijmy Razem w Serocku 

Rejsy 2020 - statek i katamarany

korzystać z obiektów zamkniętych 
wrócimy do zajęć tenisa stołowego i  
piłki siatkowej. 

Wszystkie zajęcia, które wzna-
wiamy odbywają się w bezpiecznych 
warunkach z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa. Do treningów wró-
cili piłkarze, grupa dzieci i młodzieży 
sekcji korfball i tenisa stołowego(Se-
rocki i Zegrze) ,piłki siatkowej, gru-
pa dorosłych sekcja boksu, szachiści 
i KCHR w Serocku. Sytuacja jest bar-
dzo dynamiczna dlatego najświeższe  
informacje, harmonogramy treningów 
i sekcji znajdziecie na naszej stronie  
www.sis.serock.pl.

Dla osób, które jednak obawiają 
się wyjść z domu lub czują się w nim  
bezpiecznie, mamy alternatywę. 
Na stronie sis.serock.pl może-

W maju na terenie Zegrza 
odbyło się spotkanie Przed-
stawicieli Urzędu Miasta 
i Gminy Serock z multi-
medalistami wielu imprez 
międzynarodowych wio-
ślarskich: Agnieszką Kobus 
-Zawojską i Maciejem  
Zawojskim. 

Omawiane były sprawy 
rozwoju wioślarstwo na 
terenie naszej Gminy po-
przez utworzenie rekre-
acyjnej sekcji wioślarskiej 
oraz wykorzystania w tym 
zakresie gminnej infra-
struktury sportowo-rekre-
acyjnej. Nasza medalistka 
Igrzysk Olimpijskich zwią-
zana jest z Ludwinowem 
Dębskim. Wioślarze zade-
klarowali pomoc organiza-
cyjną w zakresie urucho-
mienia sekcji oraz branie 
udziału w eventach w za-
kresie promocji tej pięknej 
dyscypliny sportu.

W okresie od 6 czerwca do 6 wrze-
śnia  2020 r. mieszkańcy i turyści od-
wiedzający Serock będą mogli skorzy-
stać z cieszących się coraz większą 
popularnością - dofinansowanych przez 
Miasto i Gminę Serock - weekendo-
wych rejsów katamaranami Albatros 
1 i Albatros 2 oraz  dofinansowanych 
przez Spółkę Serockie Inwestycje  
Samorządowe Sp. z o.o.  rejsów stat-
kiem Albatros. Jednostki będą wy-
ruszały z serockiego molo przy plaży 
miejskiej w soboty, niedziele i święta.  

Katamarany Albatros 1 i Albatros 2 
– to jednostki dostosowane do obsługi 
lokalnego ruchu turystycznego zwią-
zanego z przeprawą osób i rowerów 
na płytkim szlaku żeglownym dolne-
go Bugu i Narwi w obszarze Jeziora 
Zegrzyńskiego. Te małe statki płasko-
denne, kursujące wg. harmonogramu 
w godz. 10:00 -17:00, zabierają do 
12 pasażerów oraz ich rowery. Pełnią 
też rolę Mobilnych Punktów Informa-
cji Turystycznej. Rejsy katamaranami 
umożliwiają dotarcie z Serocka drogą 
wodną do położonej na przeciwległym 
brzegu Narwi wsi Cupel oraz do leżą-
cych nad Bugiem miejscowości: Kania 
Polska, Popowo, Arciechów i Kuligów. 
Miejscowości te łączy sieć szlaków i 
ścieżek rowerowych, które prowadzą 

Zapraszamy ponownie do Serocka 
na zajęcia KCHR. Grupę prowadzi Ada  
Śledziewska. Klub ćwiczy w ponie-
działki i piątki o godzinie 19:00 na  
korcie SIS Sp. z o.o. lub w terenie. 
Grupa z Woli Kiełpińskiej jeszcze  
nie wznawia zajęć. Więcej informacji 
na stronie sis.serock.pl oraz FB.

Powrót do treningów i niektórych 
zajęć na obiektach SIS.Sp. z o.o. 
Staramy się jak najszybciej reago-
wać na nowe wytyczne Rządu i  
dostosowywać naszą ofertę do danych 
możliwości. Wszystkie zajęcia, które  
wznawiamy odbywają się w bezpiecz-
nych warunkach z zachowaniem zasad  
bezpieczeństwa. Do treningów wró-
cili piłkarze, grupa dzieci i młodzieży  
sekcji korfball, szachiści i KCHR. 
Gdy tylko dostaniemy zgodę by  

cie Państwo znaleźć inspiracje do  
samodzielnych ćwiczeń w domu za-
demonstrowanych przez naszych  
instruktorów. Zapraszamy

 SIS Serock

do lokalnych atrakcji kulturowych, 
przyrodniczych i turystycznych. Opłatę 
dobrowolną - 5 zł od osoby - wnosi się 
wyłącznie u kapitana jednostki bezpo-
średnio przed rejsem (na cele działań 
statutowych armatora - Stowarzyszenia 
na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu 
Zegrzyńskiego z siedzibą w Serocku). 

Statek Albatros – wypływa z se-
rockiego molo w 45 minutowe rejsy 
rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. 
W soboty, niedziele i święta wykonu-
je trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 
13:00. Bilety można kupić  wyłącznie  
u kapitana jednostki bezpośrednio 
przed rejsem – za gotówkę! - odpo-
wiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18  

Nowość! - Dla posiadaczy Karty Seroc-
czanina:

- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Armatorem statku Albatros jest   
Żegluga Mazowieckia Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Serocku. Rozkłady rejsów stat-
ku i katamaranów będą dostępne na 
stronie www.serock.pl

* Rejsy będą realizowane zgodnie z obowią-
zującymi ograniczeniami i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa w czasie epidemii Covid – 19.
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Żartobliwie o Borowej Górze, pomiarach i geodetach.
Nie tylko specjalistów interesowa-

ły prowadzone od 1926 r., przez Biuro 
Triangulacyjne Ministerstwa Robót Pu-
blicznych, prace nad stworzeniem jedno-
litej sieci niwelacyjnej (uwzględniającej 
różnice wysokości pomiędzy punktami w 
terenie), obejmującej cały kraj, która 
byłaby podstawą tworzenia map. 

Podawane przez prasę w tej kwestii 
informacje, czasem zniekształcone lub 

niezrozumiałe, stały się źródłem inspira-
cji dla satyryków. Sytuacja ta dotyczyła 
przede wszystkim mającego odegrać w 
tych pracach znaczącą rolę Centralnego 
Punktu Astronomiczno-Geodezyjnego w 
Borowej Górze, utworzonego w 1929 r.  
Zasłużone, ilustrowane czasopismo „Mu-
cha” w pierwszej połowie 1931 r. dwu-
krotnie pisało w żartobliwej formie o 
pomiarach kraju. 

W numerze 11 „Muchy” opisano po-
wstanie Obserwatorium, którego powo-
dem miał być podobno brak zaufania 
Ministerstwa Robót Publicznych do uni-
wersyteckich uczonych – z tego powodu 
ministerstwo stworzyło własną instytucję 
pomiarową. Nowa instytucja już na po-
czątku, przy oznaczaniu własnej długości 
geograficznej miała się pomylić o kilka-
naście kilometrów. 

Satyryk ze strachem pytał więc: Co 
będzie, jeśli ta pomyłka powiększy się i 
na jej podstawie zrobione zostaną mapy? 
Kontynuując, przedstawiał hipotetyczne 
konsekwencje owej pomyłki i zadawał 
kolejne pytania, np.: Co będzie, jeśli 
Kraków znajdzie się w Azji, a jego kuzyn 
z Krakowa jest mu winien 100 zł? Roz-
ważał też: „Co będzie, jeśli omyłka ta 
oddzieli od Warszawy Nalewki (dzielnica 
żydowska) i rzuci je biedne na odległą 
Saharę? 

Jakże przykro będzie naszej nieszczę-
śliwej mniejszości pośród niesympatycz-
nych plemion arabskich”.

W numerze 16 „Muchy” dla uzyskania 
efektu humorystycznego, wykorzystano 
- nawiązującą do ludowej formy języ-
ka - wierszowaną formę tekstu nazywa-
ną pieśnią dziadowską (chociaż można 
mieć wątpliwości czy użyto „języka” z 
okolic Zegrza i Serocka). W takich pie-
śniach ważne były elementy sensacyjne 
i taki właśnie wybór aktualnych wątków 
społeczno-politycznych  w tym utworze 
się znalazł. Odnosiły się one do dwóch 
wrogich Polsce sąsiadów. W przypad-
ku Niemiec chodziło o prowadzoną od 
połowy lat 20. propagandę w sprawie 
„polskiego korytarza”, podważającą 
przyznane Polsce traktatem wersalskim 
Pomorze Gdańskie i dostęp do Bałtyku.  
W przypadku Rosji Sowieckiej wspomnia-
no m.in. o kołchozach i wielkim głodzie 
na Ukrainie (Hołodomor) z lat 1932-1933 
w czasie, którego rzeczywiście miały 
miejsce przypadki kanibalizmu.

Sławomir Jakubczak  

„Borowa Góra”

Pieśń dziadowska o pomiarach
geodezyjno-astronomicznych

Ministerstwa Robót Publicznych

Poszły omentry na Borową Górę,
Wzieny lunetę, popatrzyły w dziurę,

Coś tam kręciły, coś karkulowały,
Bez tydzień cały.

I tak wypadło, że nieszczęsna Polska
Leży na północ od miasta Tobolska

Zasię Warszawa, bez wielkiego kramu 
Koło Syjamu.

Straśnie omentram dziś wymyśla prasa
Jako je zawsze na hałasy łasa,

Peda, ze zimno trwa cięgiem bez miary,
Przez te psie pary!

Jakoż to można, tak ot, szyto-kryto
Przenieść do Azji Najjaśniejsza Rzplita?!

Toć tam i głodno i pusto i mrozy
No, i … „kołchozy” !

Tera się będziem ubierać w psie skóry,
Jako to czyni tam naród niektóry,

Będziemy z głodu łykać własne dziatki
Niczem – pomadki!

Omentry płaczą, że to jest pomyłka …
Za tę pomyłkę nabiłbym im karku –

- Ładna pomyłka, niech ich kaczki zdepczą! 
Ludziska szepną.

Lecz już jak mylić tyle się potrafią,
Niech nam przemienią całkiem geografją,

Niech Prusy Wschodnie  
do Polski przyłączą I kłopot skończą!

Nasz drogi sumsiad także się ucieszy,
Wszak znieść „korytarz” od dawna się śpieszy

A tak się właśnie sytuacja stwarza –
Przez „korytarza”.

Źródło: ”Mucha” nr 16, 17.04.1932 s.2
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Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości, tym, którzy podjęli pra-
ce pomiarowe ciążyła różnorodność 
map, systemów pomiarów i podziałów 
geodezyjnych pochodzących z trzech 
zaborów. Zamysł podjęcia prac pomia-
rowych pojawił się już w 1919 r., ale 
konkretne działania nastąpiły w 1926 
r, po utworzeniu w Ministerstwie Robót 
Publicznych Biura Triangulacyjnego. 
Sieć triangulacyjna podstawy Polski 
została zaprojektowana w postaci 4 
południkowych i 4 równoleżnikowych 
łańcuchów, nieforemnych trójkątów 
o bokach 25-45 km, tworzących 10 
wieńców-rejonów. Znaki niwelacyjne 
niższego rzędu zostały natomiast roz-
mieszczone na 121 liniach. Na   prze-
cięciach się łańcuchów zostały umiesz-
czone punkty astronomiczne oraz bazy 
powiązane z centralnym punktem 
astronomicznym w Borowej Górze. 
Było to miejsce przecinania się łańcu-
chów triangulacyjnych, południkowego 
i równoleżnikowego, znajdujące się 

Sieć reperów w gminie Serock i ich historia.
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najbliżej Warszawy, spełniające warun-
ki geodezyjne i terenowe. W promieniu 
3 km był to teren równy, otwarty, nie 
mający w pobliżu większych masywów 
leśnych, które mogłyby zakłócać ob-
serwacje, a gleba dawała gwarancję 
długiego okresu zachowania podziem-
nych znaków i urządzeń. Teren o pow. 
2,5 – 3 ha został wykupiony od Radzi-
wiłłów z Zegrza. W listopadzie 1929 r. 
obiekt wyposażony już w 38 metrową 
drewnianą wieżę i podstawowe wypo-
sażenie został zaprezentowany dzien-
nikarzom. Julian Podoski z „Kuriera 
Warszawskiego” żartobliwie napisał, 
że zakończeniem wizyty była kolacja w 
chłopskiej chacie, gdzie „pałaszowano 
geometryczne kurczęta i astronomicz-
ne sardynki” podlewane „czystą” (wó-
deczką). 

W podstawowej sieci niwelacyjnej 
stosowano trzy typy reperów: tablicz-
kowy, bolce i kamienie niwelacyjne. 
Repery tabliczkowe były rozmieszcza-
ne co 8-10 km w ścianach solidnych 
budynków i kościołów, na wysokości 
około 1,80 nad ziemią. Repery-bolce 
umieszczano co 2-3 km na ścianach 
budynków murowanych, przyczółkach 
mostów i przepustów, na wysokości 35-
50 cm od ziemi. W przypadku braku od-
powiednich obiektów stosowano trzeci 
rodzaj repera – kamień niwelacyjny z 
nitem i bolcem. Wykonany był on z gra-
nitu lub twardego piaskowca. Kamienie 
osadzano na fundamencie betonowym 
na skraju szosy obok słupów kilometro-
wych. W górnej powierzchni tych ka-
mieni wpuszczany był na cemencie nit 
z półkolistą główką. Na części kamieni, 
na bocznej ścianie ok. 45 cm poniżej 
nitu umieszczano bolce. Kamienie wy-

Bolec repera

Reper tabliczkowy

stawały ponad ziemię około 15 cm, 
bolce znajdowały się pod ziemią. Jako 
poziom odniesienia przyjęto poziom 
niemiecki tzw. Normal-Nul tj. poziom 
Morza Północnego w Amsterdamie. 

W 1929 r. rozmieszczono repery na 
linii nr 20, pomiędzy Warszawą a Ja-
błonną. W Jabłonnie przy skrzyżowaniu 
dróg Warszawa – Nowy Dwór Mazo-
wiecki i Jabłonna – Pułtusk, na domu 
Wilhelma Grynkego umieszczono 2 re-
pery, bo w tym miejscu zaczynały się 
tu dwie linie: nr 26 Jabłonna – Toruń 
i nr 19 Jabłonna – Szelków. Na linii nr 
19 pomiarów i rozmieszczenia znaków 
niwelacyjnych dokonano w 1930 r., w 
oparciu o szosę, prowadzącą dawnym 
traktem petersburskim. W Serocku i 
gminie Zegrze umieszczono 8 reperów.

W Zegrzu reper typu bolec został 
umieszczony na figurze przydrożnej, 
znajdującej w pobliżu kasyna oficer-
skiego. Nie udało się ustalić, czy figura 
została zniszczona w czasie wojny, czy 
też usunięta w czasach Polski Ludowej 
przez władze wojskowe Zegrza, które 
przecież w różnych okresach splanto-
wały teren dawnego cmentarza i roze-
brały pozostałości kościoła garnizono-
wego.

Następny reper, tabliczkowy, został 
umieszczony w Borowej Górze, na ścia-

     

Kasyno w Zegrzu

Kamień niwelacyjny
Raper przy ul. Warszawskiej, 2012 r.
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nie budynku zegarowego Centralnego 
Punktu Astronomiczno-Geodezyjnego. 
Reper zachował się, a jego istnienie 
potwierdza jedna z najświeższych pu-
blikacji dotycząca prac prowadzonych 
w obserwatorium.

Kolejny, w kształcie betonowego słu-
pa, miał znajdować się niecałe półtora 
km dalej, to jest w Jadwisinie przy szo-
sie i drodze prowadzącej do Zegrzynka, 
koło znaku granicznego pasa fortecz-
nego. Nie wiadomo, czy się zachował, 
bo nie został odnaleziony.

Następny znajduje się już w Seroc-
ku, przy ul. Warszawskiej w pobliżu 
ronda 25-lecia Gminnego Samorządu. 
Ma kształt słupa betonowego z bolcem, 
w ścianie od strony Serocka. Przypusz-
czam, że nie jest to jego pierwotne 
posadowienie i został wydobyty z zie-
mi i przeniesiony w trakcie budowy ob-
wodnicy i pobliskiego ronda. Świadczy 
o tym jego stan z 2012 r., kiedy zwróci-
łem na niego uwagę i oczyściłem nieco 
metalową szczotką bolec. 

Bolec ma średnicę 7 cm, w polu herb 
państwa – Orzeł w koronie, w górnej 
części napis „ZNAK-WYSOKOŚCI”, a w 
dolnej „P.N”, tzn. Precyzyjna Niwela-
cja. Wydaje się, że można wyekspono-
wać ten obiekt, umieszczając tablicz-
kę, że został postawiony w 1930 r. w 
tracie tworzenia sieci triangulacyjnej 
kraju.

Nie zachował się kolejny reper, typu 
bolec, który został umieszczony na ka-
mienicy Dawida Rozenberga, ul.  3-Maja 
róg ulicy Kościuszki (w ścianie od ulicy 
3 Maja). Kamienica została zniszczona 
w czasie niemieckiego bombardowania 
5  września 1939 r., a jej ruiny zostały 

Reper bolec ze ściany serockiego kościoła

Bolec repera przy ul Warszawskiej w 2012  przed oczyszczeniem Bolec repera przy ul Warszawskiej w 2012 po oczyszczeniu

Skrzyżowanie ul. 3 maja i ul.Kościuszki, po pra-

wej stronie fragmenty ścian domu Rozenberga

Ściana kościoła parafialnego w Serocku z reperem 

typu bolec

Reper tabliczkowy na ścianie serockiego kościoła

rozebrane w drugiej połowie lat 50. XX 
wieku. 

Dwa repery zostały umieszczone na 
zabytkowym, gotyckim kościele pa-
rafialnym, przy ul. Farnej. W dobrym 
stanie zachował się reper typu bolec, 
znajdujący się w części zachodniej 
elewacji północnej, w ścianie przy 
wejściu na wieżę. Drugi reper, ale tym 
razem tabliczkowy umieszczony został 
na wysokości około 180 cm też w pół-
nocnej elewacji, jakieś 2 m dalej, przy 
wieży. Znajduje się trochę w gorszym 
stanie ze względu na bardziej zaawan-
sowaną korozję.  

Ostatni reper, którego zachowanie 
nie zostało potwierdzone znajdował 
się na granicy gminy w Wierzbicy, a do-
kładnie na mostku na rzeczce Klusków-
ce, na przyczółku od strony Serocka.

Pojawiające się informacje o znale-
zionych reperach w fosie fortu w Ze-
grzu, czy na poboczu drogi w Karolinie 
należy zdementować. Tereny wojsko-
we były wyłączone z pomiarów kraju, 
a przez Karolino nie przebiegała linia 
niwelacyjna, dlatego nie mogły tam 
być umieszczone żadne.

tekst i udost. zdjęć: Sławomir Jakubczak
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Izba Pamięci ponownie czynna

Zachęcamy do odwiedzenia Izby Pamięci i Tradycji 

Rybackich w Serocku. 

- środy, czwartki - 10:00 – 15:00,

- piątki, soboty i niedziele – 11:30 – 17:30

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Do odwołania będą obowiązywały obostrzenia 

sanitarne uzgodnione z PSSE w Legionowie.

Nowa wystawa o twórczości Jerzego Szaniawskiego

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”

W związku z 50. rocznicą śmierci zna-
nego dramaturga, właściciela dworku 
w Zegrzynku, Jerzego Szaniawskiego,  
przygotowaliśmy wystawę plenerową 
pt. „Miłość i rzeczy poważne. 

Kobiety i mężczyźni w utworach  
Jerzego Szaniawskiego”. Można ją 
obejrzeć przy ulicy św. Wojciecha  
w Serocku.

W życiu Szaniawskiego było kilka ko-
biet, które kochał. Jego relacje z nimi 
nierzadko miały odzwierciedlenie w 
utworach dramaturga. Dialogi cytowa-
ne na wystawie dowodzą, że poważny 
i milczący Szaniawski miał duże poczu-
cie humoru i dystans do relacji dam-
sko-męskich.

               Serdecznie zapraszamy !

Z okazji setnej rocznicy urodzin Ka-
rola Wojtyły/Jana Pawła II, która przy-
pada 18 maja 1920 roku, warszawskie 
Centrum Myśli Jana Pawła II przygoto-
wało wystawę poświęconą życiu papie-
ża. 

Wystawa zabiera w podróż po prze-
łomowych momentach życia Jana Paw-
ła II. Widz uczestniczy w narodzinach 
małego Lolka; poznaje dorosłego Ka-
rola z czasu studiów, okupacji i pracy 
fizycznej w zakładach Solvay; z bliska 
obserwuje powołanie kapłańskie, bi-

skupstwo i obchody Milenium Chrztu 
Polski; wybiera się z biskupem Wojty-
łą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. 
Śledząc kolejne segmenty wystawy, 
wita nowego papieża na balkonie Bazy-
liki św. Piotra, przygląda się jego dzia-
łalności w czasie pontyfikatu, w końcu 
towarzyszy mu w chorobie i ostatnich 
chwilach.

Wystawę można oglądać przy ul. św. 
Wojciecha (pomiędzy kościołem a Izbą 
Pamięci).
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Czy wiesz, że
 Dziś ujście Bugu do Narwi w Serocku znajduje się naprzeciwko wzgó-
rza Barbarka. Kiedyś było inaczej. W dawnych wiekach znajdowało się 
ono mniej więcej naprzeciwko dzisiejszej plaży. Po wielkiej powodzi w 
1888 r. ujście Bugu poszerzyło się i sięgało od plaży do rynku, które były 
naprzeciwko (pośrodku była duża łacha piasku). 
 Dzisiejsze miejsce ujścia Bugu do Narwi wykonano w 1963 r. - w związ-
ku z budową Jeziora Zegrzyńskiego.

Wsparcie dla firm planujących nowe inwestycje
Jeśli pragniesz rozwijać prowadzoną 

firmę, masz możliwość skorzystać ze 
wsparcia, jakie dla serockich przedsię-
biorców przygotowała Łódzka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna. Jeśli myślisz o roz-
woju swojej firmy i nowych inwestycjach, 
sprawdź, czy Twój pomysł ma szansę uzy-
skać wsparcie w formie zwolnienia z po-
datku CIT lub PIT. Dzięki swojemu poło-
żeniu, przedsiębiorcy planujący rozwijać 
swoją działalność w gminie Serock mogą 
skorzystać z najwyższego dostępnego dla 
województwa mazowieckiego wskaźnika 
wsparcia, który dla micro i małych przed-
siębiorstw może osiągnąć nawet 55% 
kosztów kwalifikowanych nowej inwe-
stycji. Co warto odnotować, koszty takie 
poza zakupem technologii czy nakładami 
budowlanymi, mogą obejmować również 
nabycie nieruchomości. Wszystko zaczy-
na się od rozmowy, dlatego dla osób za-
interesowanych skorzystaniem z pomocy 
przy rozwoju swojej firmy, zachęcamy do 
bezpośredniego kontaktu z pracownikami 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
pod adresem info@sse.lodz.pl. 

Informacje na temat wsparcia mo-
żecie Państwo zdobyć kontaktując 
się również z pracownikami Refera-
tu Gospodarki Gruntami, Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju w Urzędzie 
Miasta i Gminy Serock, pod adresem: 
planowanie@serock.pl lub pod nr tele-
fonów:  22 782 88 31; 22 782 88 27.

Referat Gospodarki Gruntami Planowa-
nia Przestrzennego i Rozwoju
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Serocki samorząd wsparł 
placówki medyczne  
w walce z koronawiru-
sem. Maseczki, przyłbi-
ce, kombinezony i inne 
środki ochrony osobi-
stej trafiły do SP ZOZ  
w Serocku, NZOZ w Legio-
nowie, szpitala w Nowym 
Dworze Mazowieckim, 
Szpitala Bielańskiego  
i Bródnowskiego. Radni 
Rady Miejskiej przekaza-
li 1500 zł na zakup środ-
ków ochrony osobistej 
Samodzielnemu Publicz-
nemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Serocku. 
Dziękujemy wszystkim 
Państwu, wolontariu-
szom, harcerzom, funda-
cjom, jednostkom samo-
rządowym za wsparcie  
w walce z epidemią.  
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Partnerzy Programu Karta Serocczanina

SIC- Kinga Wilczyńska-Czyż
sicszkola.wordpress.com
ul. Groszkowskiego 6/5
05-131 Zegrze
Tel. 698-836-822

Wypożyczalnia Sprzętu Sportowego i 
Rekreacyjnego - Kajaki Serock
www.kajakiserock.pl
Ul. Niska 27, 05-140 Serock
Tel. 503 416 220

Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku
Ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock
Tel. (22) 782 80 70 

Restauracja i Hotel Złoty Lin
Wierzbica 9, 05-140 Serock

Sklep Wielobranżowy  
Danuta Dukowska
ul. Pułtuska 29, 05-140 Serock

Diamond Beauty
Kamila Chrzanowska
Jadwisin, ul.Szkolna 9, 05-140 Serock

Kamila Ozdarska PHOTOGRAPHy
Jadwisin, ul. Szkolna 9, 05-140 Serock

Serockie Inwestycje Samorzą-
dowe Sp. Zo.o
Ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Rejsy Statku Albatros
z molo w Serocku
czerwiec-wrzesień
soboty, niedziele, święta
Godzina 11.00, 12.00, 13.00
www.zeglugamazowiecka.pl






