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Drodzy Czytelnicy!

Niepostrzeżenie wkroczyliśmy w sierpień. Połowa wakacji za nami. Waka-

cji nietypowych, bo przebiegających w reżimie sanitarnym. Pomimo jednak,  

że w zasadzie wszędzie nadal obowiązują ograniczenia związane z sytuacją  

epidemiologiczną w kraju i na świecie, udało nam się sprawić najmłodszym przed-

stawicielom lokalnej społeczności trochę frajdy poprzez zorganizowanie dla nich 

półkolonii. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji! W sierpniu ruszają kolejne 

turnusy i jesteśmy przekonani, że ich uczestnicy będą równie zadowoleni, jak ci, 

którzy wzięli udział w turnusach lipcowych. 

W aktualnym numerze Informatora opowiadamy także o realizowanych inwe-

stycjach, poruszamy kwestie związane z powołaniem spółdzielni energetycznej 

na terenie gminy, opowiadamy o planach budowy Kolei Północnego Mazowsza.  

W sposób szczególny zwracamy Państwa uwagę na sierpniową 100-rocznicę  

Bitwy Warszawskiej. Na początku tego roku planowaliśmy uczcić ją w wyjątkowy 

sposób, między innymi poprzez zorganizowanie wielkiego pikniku historycznego 

na serockim rynku. Ze względu na epidemię zostaliśmy postawieni przed koniecz-

nością zweryfikowania tych planów. Zamiast pikniku powstał film dokumentalny,  

opowiadający o wydarzeniach Bitwy Warszawskiej, które rozgrywały się 

na ziemi serockiej. Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu, ale rów-

nież do udziału we wszystkich planowanych uroczystościach, związanych 

z tą rocznicą. 1 sierpnia natomiast, jak co roku uczcimy pamięć uczestników  

Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00 na serockim rynku złożymy sym-

boliczne wiązanki i zapalimy znicze. Pamiętamy. Nie zapominamy także o 40. 

rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które dały początek Solidarności  

i przyczyniły się do upadku komunizmu w Europie Wschodniej.

Życząc Państwu udanych wakacji, owocnego odpoczynku, złapania oddechu, 

mnóstwa urlopowej radości zachęcamy do lektury Informatora Gminy Serock. 
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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.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest: w poniedziałki w godzinach 
8-18, od wtorku do czwartku w godzinach 8-16, w piątki w godzinach 8-14.

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. 

Pamiętajmy o konieczności zasła-
niania usta i nosa, wszędzie tam, 
gdzie jest to konieczne, zachowania 
bezpiecznej odległości oraz nieorgani-
zowanie zgromadzeń. 

Bądźmy odpowiedzialni za siebie i 
osoby z otoczenia – decydujemy o ich i 
swoim zdrowiu i 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 pozosta-
ła czysta. 

Nakazy i zakazy będą egzekwowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

 

zmiany w pracy przychodni

Apelujemy o przestrzeganie obowiązujących nakazów
i zakazów

Przypominamy, że w celu mini-
malizacji ryzyka transmisji COVID-19 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej w Serocku przy ul. A.A. 
Kędzierskich 2 wprowadził  zmiany w 
organizacji pracy przychodni:  

NA TERENIE PRZYCHODNI OBOWIĄ-
ZUJE ZASŁANIANIE UST I NOSA, PROSI-
MY O ZAKŁADANIE MASECZEK OCHRON-
NYCH 

1. Udzielamy świadczeń w postaci 
teleporad w zakresach lekarza POZ, 
pielęgniarki POZ i położnej POZ od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 19.00.

2. Rejestracja czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 7.00 – 
19.00.

3. Zamawianie e-recept na leki stałe 
odbywa się drogą elektroniczną przez 
stronę internetową: www.zdrowie.
serock.pl oraz pod adresem e-mail: 
recepty@zdrowie.serock.pl

4. Osoby, które potrzebują kontak-
tu bezpośredniego z lekarzem, mogą 

umówić się na wizytę telefonicznie w 
godz. 7.00 – 19.00. Pacjenci przyjmo-
wani są na bieżąco.

5. Punkt pobrań jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00 – 9.45  udostępniliśmy możliwość 
odbioru wyników on-line.

6. W Gabinecie USG realizujemy 
usługi zarówno w ramach kontraktu 
NFZ, jak również komercyjnych.

7. W Poradni Położniczo - Gineko-
logicznej realizujemy usługi zarówno 
w ramach kontraktu NFZ, jak również 
komercyjnych porad, diagnostyki i 
zabiegów.

8. W Pracowni Fizjoterapii realizuje-
my usługi zarówno w ramach kontraktu 
NFZ, programu zdrowotnego finanso-
wanego przez Urząd Miasta i Gminy 
Serock, jak również komercyjnych 
porad i zabiegów udzielanych przez 
wykwalifikowany personel.

9. W Gabinecie Stomatologicznym 
realizujemy usługi zarówno w ramach 
kontraktu NFZ, jak również komercyj-

nych porad, diagnostyki i zabiegów.
10. Istnieje możliwość przesła-

nia badań wykonywanych na zlecenie 
SPZOZ w Serocku, ze względów ochro-
ny danych wysłany przez nas plik jest  
zaszyfrowany. 

Aby go odczytać konieczna jest 
instalacja programu 7-zip dostępna na 
stronie https://7-zip.org.pl/. 

Programu 7-zip możesz używać na 
każdym komputerze, włączając w to 
komputery w przedsiębiorstwach. 

Za 7-Zip nie musisz płacić ani go 
rejestrować.

Zachęcamy do korzystania ze stro-
ny internetowej SPZOZ w Serocku  
https://www.zdrowie.serock.pl/ 
na której znajdą Państwo wszystkie 
aktualne informacje oraz do kontak-
tu telefonicznego z rejestracją pod 
numerami telefonów: 22 782 66 00,  
22 782 66 01, 793 875 536.
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Serocku informuje o ter-
minach  składania wniosków 
na:

- dobry start 
- Fundusz alimentacyjny
- Świadczenia rodzinne

od 01.07.2020 r - online  
(Empatia, bankowość  
elektroniczna, PUE zUS)

od 01.08.2020 r. – drogą 
tradycyjną (wersja papie-
rowa osobiście w Ośrodku 
Pomocy Społecznej lub 
pocztą).

Okres zasiłkowy na świad-
czenie wychowawcze 500+  
z wniosków złożonych 
od 01.07.2019 r. trwa do 
31.05.2021 r.

Szanowni Pacjenci 
będąc użytkownikami IKP możemy 

sami wybrać sposób w jaki chcemy 
otrzymywać powiadomienia o wy-
stawionych przez lekarza nowych e-
Receptach. Wystarczy zalogować się 
do Internetowego Konta Pacjenta i po 
kliknięciu zakładki "Moje konto" wy-
brać sposób powiadomienia: SMS-em, 

Dyrektor Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Se-
rocku informuje, że zgodnie z art. 6  
ust 3 ustawy z dnia 27 października 2017r.  
o podstawowej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. z 2020. Poz.172) – lekarz pe-
diatra może sprawować opiekę nad 

Absolutorium dla burmistrza!

Internetowe konto pacjenta 

Komunikat dla pacjentów SPzOz w Serocku

W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyła 
się XXIV sesja, w trakcie której Rada 
Miejska w Serocku wyraziła pozytywną 
ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock w wydatkowaniu publicznych 
pieniędzy, głosując za udzieleniem 
absolutorium z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Serock za 2019 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 
roku nowelizacją ustawy o samorzą-
dzie gminnym, procedurę udzielenia 
absolutorium rozpoczęło przedstawie-
nie przez Burmistrza Raportu o stanie 
Miasta i Gminy Serock na 2019 rok. 
Dokument ten obejmuje podsumowanie 
działalności Burmistrza, a w szczegól-
ności realizacji polityki gospodarczej, 
społecznej, oświatowej, kulturalnej i 
sportowej gminy. 

Zgodnie z procedurą, przedstawie-
nie Raportu zakończyła debata na jego 
temat, w której radni zajęli swoje 
stanowisko. 

Następnie w wyniku przeprowadza-
nego głosowania Radni jednomyślnie 
udzielili Burmistrzowi wotum zaufa-
nia. 

Rada Miejska przed podjęciem 
uchwały w sprawie udzielenia absolu-
torium Burmistrzowi z tytułu wykona-
nia budżetu za 2019 rok, zatwierdziła 
uchwałą Nr 249/XXIV/2020 sprawoz-
danie finansowe za 2019 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2019 rok – 15 głosami za.

Przed zatwierdzeniem sprawozdań 
radni zostali zapoznani z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Warszawie o przedłożonym 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2019 rok.  

Przed głosowaniem nad udzieleniem 
absolutorium Burmistrzowi Miasta  
i Gminy Serock, radni zostali zapozna-
ni:  ze stanowiskiem Komisji Rewizyj-
nej, obejmującym pozytywną opinię 
Komisji o wykonaniu budżetu Miasta i 
Gminy Serock za rok 2019 oraz wnio-
skiem Komisji o udzielenie absolu-
torium Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Serock z tego tytułu, jak też z pozy-
tywną opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w sprawie zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej w Serocku w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta  
i Gminy Serock za 2019 rok.

Następnie po przewidzianej  
w porządku obrad sesji dyskusji, radni 
podjęli uchwałę  Nr 250/XXIV/2020 – 
jednogłośnie 15 głosami za, udzielając 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 rok.

Prezentację dotyczącą sprawozda-

nia z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Serock za 2019 rok znaleźć można na 
stronie www.serock.pl.

e-mailem lub w obydwu formach. W 
momencie wystawienia  e-Recepty, na 
nasz telefon przyjdzie wiadomość SMS 
lub e-mail z czterocyfrowym kodem do 
dalszej realizacji w aptece. Aby zre-
alizować e-Receptę konieczny jest ów 
kod e-Recepty oraz numer PESEL.

WAŻnE!!!
Zamawiając recepty przez formu-

pacjentem wyłącznie do ukończenia 
przez niego 18 roku życia. 

W związku ze zmianą przepisów pro-
simy o kontakt pacjentów SPZOZ w Se-
rocku  oraz Ośrodka Zdrowia w Dębe 38 
którzy ukończyli 18 lat w celu spraw-
dzenia i weryfikacji deklaracji do leka-

larz dostępny na stronie www.zdro-
wie.serock.pl lub pod adresem e-mail 
recepty@zdrowie.serock.pl prosimy 
o wpisanie w uwagach informacji czy 
korzystają Państwo z IKP. Informacja 
ta jest niezbędna aby usprawnić pra-
cę Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Serocku.

rza pierwszego kontaktu. Dopełnienie 
przez Państwa formalności umożliwi 
uniknięcie problemu z dostępem do 
udzielanych przez SPZOZ w Serocku  
i Dębe świadczeń zdrowotnych.
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Jezioro zegrzyńskie w roli głównej
O walorach turystyczno-rekreacyj-

nych okolic Jeziora Zegrzyńskiego niko-
go przekonywać nie trzeba, ale warto 
o nich przypomnieć, zwłaszcza, że jest 
co reklamować. Tego zadania podjęła 
się Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Przystań w sercu Mazowsza”, która 
realizuje właśnie projekt „Zakochaj się 
w Jeziorze Zegrzyńskim”.

Jezioro Zegrzyńskie i jego sąsiedz-
two oferują nie tylko doskonałe warun-
ki do wypoczynku, uprawiania spor-
tów, relaksu i zabawy. To także obszar 
intensywnie rozwijający się z nieogra-
niczonym niemal potencjałem. Miej-
scowi znają i doceniają tutejsze możli-
wości w zakresie turystyki i rekreacji,  
a turyści coraz chętniej odwiedzają 
ten region.

Projekt „Zakochaj się w Jeziorze 
Zegrzyńskim – promocja regionu Jezio-
ra Zegrzyńskiego poprzez jego dziedzic-
two kulturowe związane z rybactwem, 
historią i regionalną kuchnią oraz 
walory naturalne i ofertę turystyczną” 
zakłada podjęcie działań, które w pełni 
zaprezentują ofertę regionu, a także 
podniosą świadomość społeczności 
lokalnej odnośnie rybackiego dziedzic-

twa kulturowego i znaczenia sektora 
rybackiego na Jeziorze Zegrzyńskim. 
Cel zostanie zrealizowany dzięki szero-
ko zakrojonej kampanii promocyjnej w 
mediach społecznościowych, a także 
produkcji dwóch filmów informacyjno-
promocyjnych oraz wydaniu publikacji 
tematycznej o charakterze albumu, 
które stanowić będą bogate źródło 
informacji i inspiracji dla przebywają-
cych na terenie LOT „Przystań w sercu 
Mazowsza” lub planujących wizytę. 
Aby nie można było odmówić przedsię-
wzięciu rozmachu, zarówno film, jak i 
książka zostaną zaprezentowane jesie-
nią na największych w Polsce targach 
turystycznych World Travel Show, które 
gromadzą wystawców i gości z Polski 
oraz z zagranicy. Pierwszy wariant filmu 
jest już do obejrzenia na stronie inter-
netowej (zegrze.org) i profilu LOT na 
Facebooku oraz pod tym artykułem.

Projekt, na realizację którego 
pozyskano dofinansowanie z funduszy 
unijnych, realizowany jest na obsza-
rze Lokalnej Grupy Działania "Zalew 
Zegrzyński", obejmującej powiat legio-
nowski (gminy Jabłonna, Serock, Wieli-
szew i Nieporęt), powiat wołomiński 

(gminy Radzymin i Dąbrówka) oraz 
Gminę Somianka w powiecie wyszkow-
skim.

Projekt został dofinansowany  
w zakresie działania „Realizacja lokal-
nych strategii rozwoju kierowanego 
przez społeczność” w ramach Prioryte-
tu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spój-
ności terytorialnej”, objętego Progra-
mem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 
z wyłączeniem projektów grantowych. 
Instytucja Zarządzająca Programem 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” - 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej.

Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Przystań w sercu Mazowsza”, która 
powstała w 2017 roku z inicjatywy 
samorządów i LGD, wspiera promocję 
oraz rozwój regionu Jeziora Zegrzyń-
skiego, lokalnej przedsiębiorczości, 
turystyki i ekologii. Stowarzyszenie 
jest otwarte na współpracę z przedsię-
biorcami, instytucjami i organizacjami. 
Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie internetowej LOT „Przystań 
w sercu Mazowsza” (zegrze.org) oraz 
na fanpage’u na Facebooku.

powiat-legionowski.pl

Kąpielisko
Letnia pogoda sprzyja odpoczyn-

kowi na serockim kąpielisku. Przy-
pominamy, że nad  bezpieczeństwem 
wszystkich osób korzystających  
z kąpieliska czuwają ratownicy  
z Legionowskiego Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratowniczego przez 
siedem dni w tygodniu, w godzinach 
10:00 – 18:00. 

Prosimy jednak pamiętać, że to 
przede wszystkim każdy z nas jest 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
swoje, swoich bliskich i osób z naj-
bliższego otoczenia. 

Niestety ze względów bezpieczeń-
stwa, zgodnie z decyzją Głównego 
Inspektora Sanitarnego, nie zostanie 
uruchomiony wodny plac zabaw dla 
dzieci, choć mamy nadzieję, że jesz-
cze w tym sezonie będziemy mogli 
udostępnić najmłodszym tę atrak-
cję.

Przypominamy, że wciąż obowią-
zują obostrzenia epidemiologiczne. 

Podczas przebywania na terenie ką-
pieliska prosimy o stosowanie się do 
wymienionych wytycznych: 

1. Należy zachowywać dystans 
społeczny i minimalną odległość od 
osób postronnych, zgodnie z obowią-
zującymi regulacjami prawa na całym 
obszarze obiektu, także podczas ką-
pieli w wodzie, jak również w czasie 
oczekiwania na wejście na teren ką-
pieliska;

2. Należy unikać zatłoczonych 
plaż/miejsc lub zgromadzeń na tere-
nie kąpieliska;

3. Należy stosować środki ochrony 
zgodnie z regulacjami obowiązujące-
go prawa;

4. Zaleca się szczególnie staranne 
zasłanianie ust i nosa (z użyciem chu-
steczki) podczas kaszlu i kichania;

5. Należy korzystać z własnego 
sprzętu turystycznego, przyborów to-
aletowych (koce, pledy, leżaki, maty, 
ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwie-

nia pływania, sprzęt ochronny);
6. Zaleca się szczególną dbałość  

o higienę rąk – częste mycia rąk wodą 
z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, 
po skorzystaniu z toalety, także po 
kontakcie z wszelkimi powierzchnia-
mi/urządzeniami publicznego użyt-
ku;

7. Należy zachowywać czystość  
w otoczeniu, wyrzucać odpady do 
właściwych pojemników, zgodnie  
z zasadami segregacji o ile to moż-
liwe;

8. Nie należy korzystać z kąpie-
lisk w przypadku złego samopoczucia  
i podwyższonej ciepłoty ciała, infek-
cji oraz objawów chorobowych suge-
rujących chorobę zakaźną.

Wszelkie informacje dotyczące ką-
pieliska mogą się Państwo znaleźć na 
stronie: https://sk.gis.gov.pl/index.
php/kapieliska.
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TRZECIA RATA PŁATNOŚCI PODAT-
KÓW LOKALNYCH    

Przypominamy, że do dnia 16 wrze-
śnia 2020 roku  należy dokonać płat-
ności III raty podatków lokalnych. 

W tym terminie płacimy: 

Podatek od nieruchomości:
Termin płatności: osoby fizyczne  

do 16 września 2020 roku. 
Termin płatności: osoby prawne  do 

15 dnia każdego miesiąca roku 2020.
  
Podatek rolny:
Termin płatności: osoby fizyczne 

do 16 września 2020 roku. 

W związku z prowadzonymi pra-
cami związanymi z przebudową DK 
61, od poniedziałku 20 lipca 2020 
r. na czas nieokreślony zamknięte  
zostało skrzyżowanie ulic Zegrzyń-
skiej z Piaskową.

Zmiana organizacji ruchu dotyczy 
linii 7 i 8 Lokalnej Komunikacji Au-
tobusowej, przejeżdżających m.in. 
obok Starostwa Powiatowego. Dla-
tego od 20 lipca 2020 r. ww. linie 
kursują na nieco zmienionej trasie, 
tj. zamiast, jak dotychczas skręcać  
w ul. Piaskową z ul. Zegrzyńskiej, 
wjeżdżają w al. Sybiraków i dojeż-
dżają nią do ul. Piaskowej.

Wiąże się z to z czasowym za-
wieszeniem funkcjonowania na tych  
liniach przystanków autobusowych: 
„Legionowo Os. Piaski 02” oraz  
„Legionowo Zegrzyńska IMGW 02”.

Aktualny przebieg wspomniane-
go fragmentu linii prezentujemy na  
załączonym obrazku:

Podatki

zamknięcie skrzyżowania z ul. Piaskową w Legionowie

Termin płatności: osoby prawne do 
16 września roku 2020.  

Podatek leśny:
Termin płatności: osoby fizyczne 

do 16 września 2020 roku. 
Termin płatności: osoby prawne  do 

15 dnia każdego miesiąca roku 2020.

Podatek od środków trans-
portowych:

Termin płatności: osoby fizyczne i 
prawne  do 16 września 2020 roku.

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Termin płatności osoby fizyczne do 

16 września 2020 roku. 

zWROT POdATKU AKCyzO-
WEGO zAWARTEGO W PALI-
WIE  

Każdy rolnik, który w terminie od  
1 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020r. 
złożył do Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock wniosek o zwrot podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego  otrzyma wypłatę  środ-
ków w terminie od  01 października 
2020 –do dnia  31 października 2020 
r.  przelewem na wskazany rachunek 
bankowy.

Czy wiesz, że
na schodach przy ul. Wąskiej w Serocku znajduje się mural, przedstawiający spływa-
jącą kaskadami wodę i pływające w niej ryby?
Mural widoczny jest tylko dla osób znajdujących się u stóp schodów, przy ulicy  
Niskiej. Inicjatorem muralu był Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy, a wykonawczy-
nią Karolina Bieńkowska – Pugacz, od urodzenia mieszkanka Serocka.
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dyskusje o transformacji energetycznej miast i gmin

Przedstawiciele samorządu województwa i samorządów 
gmin o „Kolei Północnego Mazowsza”

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2020 
r. w Serocku odbyło się seminarium pn. 
„Transformacja energetyczna miast i 
gmin – mitygacja i adaptacja do zmian 
klimatu”, podczas którego omówione 
zostały zagadnienia dotyczące trans-
formacji niskoemisyjnej w miastach w 
kontekście europejskiego celu neutral-
ności klimatycznej oraz kwestie doty-
czące finansowania lokalnych działań 
na rzecz łagodzenia zmian klimatu i 
adaptacji do nich. Uczestnicy mieli 
okazję nie tyko wysłuchać prezenta-
cji ekspertów i wziąć udział w panelu 
dyskusyjnym, ale również skorzystać z 
konsultacji i wymiany doświadczeń w 
małych grupach podczas interaktywnej 
sesji dobrych praktyk.

Otwierając seminarium w dniu 30 
czerwca 2020 r. uczestników przy-
witali: Artur Borkowski – burmistrz 
Miasta i Gminy Serock, Leszek Drogosz 
– prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin 
Polska Sieć „Energie Cités” i dyrektor 
Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. 
Warszawy oraz Anna Jaskuła – dyrek-
tor biura Stowarzyszenia Gmin Polska 

24 czerwca 2020 roku w Przasny-
szu podpisane zostało porozumienie 
między miastami wspólnie zaintereso-
wanymi realizacją nowego połączenia 
kolejowego między Zegrzem a Przasny-
szem. 

Miastami sygnatariuszami porozu-
mienia są: Serock, Pułtusk, Maków 
Mazowiecki i Przasnysz. Przyjęcie 
dokumentu jest konsekwencją procesu 
zapoczątkowanego przyjęciem przez 
zarządcę narodowej sieci kolejowej, 
spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
dokumentu ramowego pt. „Master Plan 
dla transportu kolejowego w aglomera-
cji warszawskiej” wskazującym potrze-
bę budowy nowego szlaku kolejowego 
na kierunku północnym. Konsekwencją 
Masterplanu było  pismo Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock zapraszające 
do współpracy przy tym zagadnieniu 
miasta – potencjalnych beneficjen-
tów nowej infrastruktury kolejowej i 
spotkanie z dnia 13 marca 2020 roku, 

Sieć „Energie Cités”. Wprowadzeniem 
do sesji pn. "Miasta i gminy liderami 
działań na rzecz ochrony klimatu” była 
prezentacja przedstawicielki europej-
skiej sieci miast Energy Cities Kristina 
Dely, która podjęła temat transforma-
cji energetycznej miast i ich rozwoju 
w kierunku neutralności klimatycznej 
wobec konieczności odbudowy gospo-
darki i koniecznych zmian w dotych-
czasowych działaniach w obsza-
rze produkcji i konsumpcji energii. 

zorganizowane w Makowie Mazowiec-
kim. 9 lipca 2020 roku w Urzędzie 
Miejskim w Pułtusku odbyło się kolej-
ne spotkanie poświęcone inicjatywie 
budowy wspomnianego połączenia 

Następnie Patrycja Płonka przedstawi-
ła koncepcję Europejskiego Zielonego 
Ładu, który ma stać się centralnym 
elementem strategii naprawy po kryzy-
sie COVID-19, a także jego wpływ na 
działania na poziomie lokalnym. 

O wspieraniu transformacji nisko-
emisyjnej w miastach i programie finan-
sowania Miasto z klimatem opowiedział 
przedstawiciel Ministerstwa Klimatu 
Piotr Czarnocki. 

kolejowego. W spotkaniu uczestniczy-
li: Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego, Pan Adam Struzik z Dyrektorem 
Mazowieckiego Biura Planowania Regio-
nalnego w Warszawie, Panią Elżbietą 
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I spotkanie w sprawie spółdzielni za nami
W dniu 13 lipca mieliśmy przyjem-

ność gościć Państwa na Sali Widowisko-
wej Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Serocku, podczas spotkania poświęco-
nego dyskusji o perspektywach założe-
nia pierwszej w Mieście i Gminie Serock 
spółdzielni energetycznej. Spotkanie 
było transmitowane na profilu Urzę-
du Miasta i Gminy Serock na portalu 
Facebook, gdzie istnieje możliwość 
zapoznania się z materiałem również 
teraz.

Spotkanie było okazją do nakreśle-
nia scenariuszy powstania i funkcjono-
wania spółdzielni, korzyści jakie może 
ona dać zarówno indywidualnym człon-
kom, jak i całej społeczności gminnej, 
wśród których na pierwsze miejsce 
wysuwa się niższy koszt inwestycyjny, 
względem indywidualnych rozwiązań 
fotowoltaicznych. Spotkanie stało się 
również przestrzenią do merytorycznej 
dyskusji, podczas której staraliśmy się 
znaleźć odpowiedź na wszystkie poja-
wiające się pytania, za które serdecz-
nie dziękujemy.

Na spotkaniu zaprezentowano 
również wzór deklaracji zainteresowa-
nia uczestnictwem w spółdzielni. Jest 
on również możliwy do pobrania poni-
żej, lub w Biurze Obsługi Interesanta 
na parterze Urzędu Miasta i Gminy 
Serock, stanowisko nr 3. Wszystkich 
zainteresowanych tą inicjatywą zachę-
camy do wypełnienia deklaracji i jej 
dostarczenia do Urzędu Miasta i Gminy 
Serock (pocztą tradycyjną, papierowo 

w kancelarii Urzędu lub pocztą elek-
troniczną na podany poniżej adres). 
Dostarczone deklaracje pozwolą na 
kalkulację kosztów uczestnictwa w 
spółdzielni i dzięki temu przedstawie-
nie pełnych informacji, co do ewen-
tualnych korzyści, wynikających z 
uczestnictwa w tej inicjatywie. Wzór 
deklaracji dostępny jest na stronie 
www.serock.pl. 

Na wypełnione deklaracje czekamy 
do 31 sierpnia 2020 roku. Z osobami 
deklarującymi chęć uczestnictwa w tej 
inicjatywie zorganizujemy dodatkowe 
spotkania, podczas których, w miarę 
posiadanych możliwości, odpowiemy 

Kozubek, włodarze: Pułtuska, Seroc-
ka – Artur Borkowski, Makowa Mazo-
wieckiego – Tadeusz Ciak i Przasnysza 
– Łukasz Chrostowski, a także przed-
stawiciele samorządu powiatu pułtu-
skiego: Starosta Pułtuski Jan Zalewski i 
Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz 
Nalewajek.

Spotkanie było okazją do zaprezen-
towania „Wstępnych założeń projektu 
budowy nowego szlaku komunikacyj-
nego Zegrze – Przasnysz”. Podkreślano, 
że realizacja przedmiotowego projek-
tu to: dźwignia i warunek rozwoju, 
wzrost jakości życia mieszkańców gmin 
północnego Mazowsza, pozbawionych 
infrastruktury kolejowej, poprawa 
bezpieczeństwa, polepszenie jakości 
środowiska, zmniejszenie obciąże-

nia i poprawa przepustowości innych 
szlaków kolejowych (LK nr 9 Warsza-
wa-Gdańsk), wzrost bezpieczeństwa 
państwa, wzrost atrakcyjności tury-
stycznej.

Marszałek Adam Struzik zapewnił 
o wsparciu inicjatywy samorządow-
ców, uznając celowość tego projektu. 
Zostanie on wpisany do dokumentów 
planistycznych województwa mazo-
wieckiego. Ponadto nowy szlak komu-
nikacyjny Zegrze – Przasnysz został 
ujęty w master planie Warszawskiego 
Węzła Kolejowego. Realizacja inwesty-
cji możliwa jest jedynie przy udziale 
funduszy unijnych. Marszałek zapro-
ponował, aby   samorządy zawiązały w 
tej sprawie   stowarzyszenie, zawarły 
umowę partnerską oraz zleciły opra-

cowanie specjalistycznej analizy, 
która wskazywałaby najkorzystniej-
sze rozwiązanie w zakresie transportu 
niskoemisyjnego w tym pasie/koryta-
rzu. W lipcu budowa kolei była także 
tematem rozmów podczas spotkania w 
Serocku z Panem Zbigniewem Grygla-
sem – Podsekretarzem Stanu w Minister-
stwie Aktywów Państwowych, Panem 
Jackiem Ozdobą – Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Klimatu oraz Posłem 
Dariuszem Olszewskim. W najbliższych 
tygodniach przewidywane są kolej-
ne rozmowy zarówno przedstawicieli 
wspomnianych miast, jak i potencjal-
nych nowych partnerów wspierających 
realizację przedsięwzięcia. O etapach 
prac będziemy Państwa informować. 

na wszystkie pytania. Złożenie dekla-
racji nie ma charakteru zobowiązania, 
osoby deklarujące zainteresowanie 
będą miały możliwość wycofać się z 
uczestnictwa w procesie tworzenia 
spółdzielni również na późniejszych 
etapach.

Gorąco zachęcamy do włączenia 
się do inicjatywy założenia spółdzielni 
energetycznej. Wszystkie pytania doty-
czące spółdzielni prosimy kierować do 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pod 
nr tel. 22 782 88 27 lub 22 782 88 31 
lub na adres poczty elektronicznej: 
konsultacje@serock.pl
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dofinansowania na zadania sołeckie 
w ramach MIAS MAzOWSzE 2020

9 lipca br. przedstawiciele Miasta i 
Gminy Serock wzięli udział w uroczy-
stym podpisaniu oraz wręczeniu umów 
o dofinansowanie dla zadań, które 
zrealizowane zostaną dzięki finansowe-
mu wsparciu z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach “Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020”.

Miasto i Gmina Serock złożyła łącz-
nie pięć wniosków o dofinansowanie, 
z których każdy zakwalifikował się do 
udzielenia dofinansowania.

Pierwsze cztery wnioski dotyczą 
dofinansowania wnioskowanego na 
budowę oświetlenia dróg gminnych w 
Kani Nowej ul. Spacerowa, w Dosinie 
ul. Oliwkowa, w Gutach oraz w Zabło-
ciu.  Budowa energooszczędnych punk-
tów świetlnych we wskazanych miej-
scowościach bez wątpienia wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu drogowego oraz 
przyczyni się do zapewnienia porząd-
ku publicznego. Wysokość przyznanej 

pomocy finansowej z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego wynosi po 
10 000,00 zł. na realizację każdego z 
zadań.

Ostatni wniosek dotyczy dofi-
nansowania realizacji zadania pn. 
“Rewitalizacja placu zabaw w Mary-
ninie w ramach funduszu sołeckiego.”  
W ramach zadania zaplanowano doposa-
żenie istniejącego placu zabaw poprzez 
montaż nowych zabawek ogrodowych 
w miejsce starych i zużytych, co przy-
czyni się do  poprawy warunków korzy-
stania z obiektu, utrzymania ładu prze-
strzennego oraz do promowania działań 
wspierających tworzenie warunków 
dla integracji mieszkańców.  Wysokość 
wnioskowanej pomocy finansowej z 
budżetu województwa mazowieckiego 
wynosi również 10 000,00 zł.

Zadania te zostaną zrealizowa-
ne w najbliższych miesiącach, a ich 
realizacja przyczyni się do tworzenia 
istotnych elementów infrastruktu-
ry służącej użyteczności publicznej, 

poprawy bezpieczeństwa na drogach 
oraz promowania działań wspierają-
cych tworzenie warunków dla rozwoju 
kapitału społecznego i poczucia tożsa-
mości regionalnej i integracji wśród 
mieszkańców.

Na Mazowszu jest ok 7,3 tys. sołectw. 
To z myślą o nich zainicjowano Mazo-
wiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. 
Dofinansowanie z budżetu Mazowsza 
wspiera niewielkie, ale ważne dla 
lokalnych społeczności inwestycje. 
W tym roku na granty dla mazowiec-
kich sołectw samorząd województwa 
przeznaczył 13,9 mln zł. Gminy do 50 
sołectw mogły złożyć do 5 wniosków  
i uzyskać dofinansowanie do 10.000 zł 
dla jednego projektu, na jedno sołec-
two. Tak jak wspomnieliśmy wyżej 
Miasto i Gmina Serock otrzymała dofi-
nansowanie na wszystkie złożone w tej 
edycji wnioski.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji
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Inwestycje oświetleniowe na terenie Miasta i Gminy Serock

Inwestycje wodno – kanalizacyjne
na terenie Miasta i Gminy Serock

Trudny czas dla samorządów zwią-
zany z pandemią COVID-19 nie prze-
szkodził w realizacji kolejnych inwe-
stycji mających zdecydowany wpływ 
na bezpieczeństwo i komfort życia 
mieszkańców.

Na przełomie czerwca i lipca zostały 
zakończone roboty związane z budową 
oświetlenia drogowego ulic: Błękitnej 
i Słoneczna Polana w miejscowości 
Serock, Tęczowej w miejscowości Stasi 
Las oraz drogi gminnej nr 180466W  
w miejscowości Bolesławowo, natomiast 
na koniec sierpnia przewidywane jest 
zakończenie trwającej obecnie budowy 
oświetlenia w pasie drogi wojewódzkiej 
nr 632 na odcinku od zapory wodnej  
w miejscowości Dębe do skrzyżowania 
z ul. Zegrzyńską. Zakres powyższych, 
to przede wszystkim budowa linii ener-
getycznych oświetlenia drogowego, 

W czerwcu br. Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock podpisał umowę na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Pogodnej w Stasim Lesie z firmą 
KOW-KAN Daniel Kowalewski z siedzibą 
Jaskółowo 57, 05-190 Nasielsk. Wyko-
nawca w ramach zawartej umowy 
wybuduje kanał z rur PVC o średnicy 
200 mm o długości 450 m. 

Ponadto wykona przyłącza do grani-
cy działki, a mieszkańcom, którzy 
podpiszą umowy z Gminą do pierwszej 
studzienki na działce licząc od kana-
łu głównego. Wartość umowy to 318 
570,00 zł. Termin zakończenia zada-
nia przewidziano na dzień 30.10.2020 
roku.

W lipcu br. Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock podpisał umowę na budowę 
sieci wodociągowej w drodze powia-
towej nr 1807W i 1805W miejscowo-
ści Marynino i Karolino. Wodociąg ten 
stanowi element dużego projektu sieci 
wodociągowej w ul. Żytniej w Serocku 
i w drogach powiatowych w miejsco-
wościach Karolino i Marynino. Z uwagi 
na obszerny zakres - jego realizacja 
została podzielona na kilka etapów. W 
związku z rozpoczętymi pracami przez 
Powiat Legionowski przebudowy drogi 
powiatowej nr 1807W w m. Karolino/

montaż na słupach stalowych nowo-
czesnych opraw w technologii LED oraz 
przebudowa szafy sterowania oświe-
tleniem w miejscowości Dębe. 

Po zrealizowaniu ostatniego z wy- 
mienionych wcześniej zadań przybę-
dzie Gminie łącznie 47 nowoczesnych 
punktów świetlnych na kwotę około 
270 000 zł. 

Ponadto 10 lipca br. nastąpiło otwar-
cie ofert w przetargu nieograniczonym 
na budowę oświetlenia ul. Dosińskiej 
w miejscowości Jachranka, zaś jeżeli 
zostaną wyłonieni wykonawcy z kolej-
nych ogłoszonych zamówień publicz-
nych to dzięki współfinansowaniu ze 
środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020” po wakacjach  zyska-
ją oświetlenie ulice: Oliwkowa w miej-

Marynino jako pierwszy etap budowy 
wodociągu został rozpoczęty odcinek 
w ciągu tej drogi od skrzyżowania  
z drogą nr 1805W aż do skrzyżowania 
z ul. Cedrową oraz fragment w ulicy 
Cedrowej (do połączenia z istnieją-
cym już wodociągiem). Wykonawcą 
robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane 
Dariusz Nalewajk z siedzibą Dzbenin 
85C, 07-410 Ostrołęka. 

W ramach umowy zostaną wybudo-
wane  sieci wodociągowe o średnicy  
Ø 160 mm, Ø 110 mm, Ø 90 mm  
o łącznej długości 867 m i po trasie 
zostaną przepięte istniejące przyłą-
cza wodociągowe. Wartość umowy 
to 183 850,00 zł. Termin zakończenia 
całości zadania przewidziano na dzień 
14.10.2020 roku.

Ponadto trwają prace przy budowie 
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 
Wiosennej w Wierzbicy oraz w ulicy 
Królewskiej w Jadwisinie. Termin 
zakończenia obydwu inwestycji mija 
30.10.2020 roku.

Budowa kanalizacji w ulicy Jaśmi-
nowej w Serocku wraz z przepompow-
nią ścieków oraz budowa kanalizacji 
w ulicy Słonecznej w Stasim Lesie, 
w drogach wewnętrznych w Borowej 
Górze oraz ulicy Prostej w Stasim Lesie 

została zakończona. Obecnie trwa-
ją prace odbiorowe przez przyszłego 
eksploratora Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w m. st. 
Warszawie S.A. 

Budowa stacji uzdatnia wody wraz 
z budynkiem administracyjnym przy 
ulicy Nasielskiej w Serocku cały czas 
trwa. 

Do chwili obecnej został wybudo-
wany budynek administracyjny wraz  
 z częścią technologiczną (roboty ziem-
ne, fundamentowe, murowe, dach, 
stolarka drzwiowa i okienna), zostały 
odwiercone dwie studnie głębinowe 
w celu zasilania stacji, zbiornik wody 
czystej, odstajnik popłuczyn, wiata 
dla potrzeb Miejsko-Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, hala magazy-
nowa dla M-GZGK. Została rozebrana 
wiata oraz budynek dyżurki. 

W chwili obecnej trwają prace przy 
wykonywaniu instalacji wewnętrz-
nych (elektrycznych, c.o, sanitarnych)  
w budynku, sieci międzyobiektowe. 

Zakończenie robót nastąpi w 2021 
roku.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

scowości Dosin, Spacerowa w miejsco-
wości Kania Nowa oraz drogi gminne  
w miejscowościach Guty i Zabłocie. 

Przy okazji warto również wspo-
mnieć, iż opracowana została komplet-
na dokumentacja projektowo – kosz-
torysowa dla budowy oświetlenia 
drogowego ulic: Nad Wąwozem w miej-
scowości Jadwisin, Szafirowej w miej-
scowości Skubianka oraz drogi gminnej 
nr 180406W w miejscowości Zalesie 
Borowe. 

Na ukończeniu jest także projekt 
oświetlenia ulicy Zegrzyńskiej w miej-
scowości Izbica, gdzie planowana jest 
wymiana wyeksploatowanych sodowych 
opraw oświetlenia drogowego na ener-
gooszczędne oprawy LED oraz dobudo-
wa nowych punktów świetlnych.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji
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Powszechny Spis Rolny od 1 września do 30 listopada 2020 r. 
Spis rolny zostanie prowadzony  

w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach 

indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niema-

jących osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są 
do udzielania dokładnych, wyczerpu-
jących i zgodnych z prawdą odpowie-
dzi w formie samopisu internetowego, 
wywiadu telefonicznego lub bezpo-
średnio w trakcie rozmowy z rachmi-
strzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informa-
cji o gospodarstwach rolnych poprzez:

• Samospis internetowy przeprowa-
dzony za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji, która będzie dostępna na tej 
stronie internetowej;

• Telefonicznie – dzwoniąc na infoli-
nię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw ro- 
lnych, którzy nie spiszą się samodziel-
nie skontaktują się rachmistrzowie 
spisowi:

• Telefonicznie, w celu przeprowa-
dzenia spisu w wywiadzie telefonicz-
nym,

• Bezpośrednio – w celu przeprowa-
dzenia spisu w wywiadzie bezpośred-
nim w miejscu dogodnym dla użytkow-
nika gospodarstwa rolnego.

Rolniku, Twoje dane są u nas 
bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajemni-
cy statystycznej. Przed przystąpieniem 
do pracy rachmistrzowie są pouczani o 
istocie tajemnicy statystycznej i sank-
cjach za jej niedotrzymanie. Następnie 
na ręce właściwego komisarza spiso-
wego składają pisemne przyrzeczenie 
następującej treści: „Przyrzekam, że 
będę wykonywać swoje prace na rzecz 
statystyki publicznej z całą rzetelno-
ścią, zgodnie z etyką zawodową staty-
styka, a poznane w czasie ich wykony-
wania dane jednostkowe zachowam w 
tajemnicy wobec osób trzecich.”

Nie masz w domu dostępu do Inter-
netu? Jest na to sposób!

W gminnych biurach spisowych 

Statystyka publiczna zapewnia 
rzetelne, obiektywne i systematyczne 
informowanie społeczeństwa, orga-
nów państwa i administracji publicznej 
oraz podmiotów gospodarki narodowej 
o sytuacji ekonomicznej, demograficz-
nej, społecznej oraz środowiska natu-
ralnego. Wypełnienie tego zobowiąza-
nia gwarantuje m.in. realizacja spisów 
rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym 
źródłem, które pozwala dokładnie 
scharakteryzować polskie rolnictwo. 
Służą władzom lokalnym i centralnym 
do podejmowania trafnych decyzji 
strategicznych, opartych na analizie 
danych.

Obowiązek realizacji spisów nakła-
da na państwa członkowskie Unii Euro-
pejskiej rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady, jak również 
wynika on z rekomendacji FAO, zawar-
tych w dokumencie pn. Światowy 
program spisów rolnych rundy 2020 r. 
W państwach członkowskich ONZ pełne 
badanie realizowane jest raz na 10 lat 
i obejmuje wszystkie gospodarstwa 
rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny 
odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny 
będzie prowadzony w całej Polsce od 
1 września do 30 listopada 2020 r., 
według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje 
zakres, formę i tryb przeprowadzenia 
przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego powszechnego spisu rolnego 
w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb 
prac związanych z przygotowaniem i 
opracowaniem wyników spisu.

Realizacją spisu rolnego kierują 
kolejno:

• Generalny Komisarz Spisowy – 
Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;

• Zastępca Generalnego Komisa-
rza Spisowego – dyrektor Centralne-
go Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz 
Dygaszewicz;

• Wojewódzki komisarz spisowy 
– wojewoda w wojewódzkim biurze 
spisowym, którego zastępuje dyrektor 
właściwego urzędu statycznego;

• Gminny komisarz spisowy – wójt/
burmistrz/prezydent w gminnym biurze 
spisowym.

zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do 
pomieszczeń wyposażonych w sprzęt 
komputerowy.

Spisz się przez telefon!
Od 1 września na infolinii spisowej 

(pod numerem 22 279 99 99) będzie 
również możliwość spisania się przez 
telefon. Po połączeniu się z numerem 
wybierz „1” – zostaniesz skierowany na 
infolinię spisową. Następnie wybierz 
opcję „Spisz się przez telefon”, połą-
czysz się z naszym rachmistrzem – to 
doskonale przygotowana osoba do 
przeprowadzenia z Tobą spisu przez 
telefon.

(Koszt połączenia jest zgodny  
z cennikiem operatora).

Obecnie trwają prace organizacyj-
ne i przygotowawcze do spisu rolnego. 
PSR będzie promowany na poziomie 
ogólnopolskim, regionalnym i lokal-
nym poprzez media tradycyjne (radio, 
telewizję, prasę) oraz Internet (stronę 
www.spisrolny.gov.pl, media społeczno-
ściowe, serwisy informacyjne on-line). 
Zostanie przeprowadzona ogólnopol-
ska kampania informacyjna „Spiszmy 
się, jak na rolników przystało”. W jej 
ramach rolnicy zostaną poinformowa-
ni o obowiązku spisowym, możliwych 
metodach spisu i bezpieczeństwie 
danych.

Źródło: https://spisrolny.gov.pl/warto-
wiedziec#ospisie
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zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek 
oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock

nalne oczyszczacze powietrza, które 
zostaną przekazane do przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych działają-
cych na terenie gminy Serock. 

Miasto i Gmina Serock od wielu lat 
aktywnie podejmuje działania na rzecz 
ochrony powietrza. 

Zdecydowana większość tych dzia-
łań skierowana jest do dorosłych miesz-
kańców gminy. 

Zakup profesjonalnych oczyszczaczy 
powietrza będzie idealnym uzupełnie-

niem tych działań.
Przede wszystkim będzie on skie-

rowany do najmłodszych miesz-
kańców gminy, czyli do dzieci  
w wieku przedszkolnym i uczniów  
„zerówek”.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

9 lipca 2020 r. została zawarta umo-
wa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2519/2020  
pomiędzy Województwem Mazowiec-
kim a Miastem i Gminą Serock.

Przedmiotem tej umowy jest udzie-
lenie pomocy finansowej na dofinanso-
wanie zadania pn. „Zakup oczyszcza-
czy powietrza dla wybranych placówek 
oświatowych z terenu Miasta i Gminy 
Serock”. 

W ramach zadania Miasto i Gmina 
Serock planuje zakupić 22 profesjo-

Umowy KSOW podpisane! 
W/UMWM-UF/UM/RW/1699/2020 na 
operację pn. „Udział w Targach Tury-
stycznych Wypoczynek 2020 Toruński 
Festiwal Smaków” kwota refundacji 
kosztów nie przekroczy 14 194,20 zł, 
zaś na drugą operację pn. „Budowa 
produktu turystyki wiejskiej szansą na 
rozwój obszarów wiejskich gminy Se-

rock”, zgodnie z umową nr W/UMWM-
UF/UM/RW/1700/2020 kwota refunda-
cji kosztów nie przekroczy 24 500,00 
zł. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

21 lipca 2020 r. zostały zawarte 
umowy pomiędzy Miastem i Gminą Se-
rock, a Województwem Mazowieckim 
na realizację dwóch operacji w ramach 
Planu Działania Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan 
operacyjny na lata 2020-2021. 

Zgodnie z zawartą umową nr  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Fontanna Muzyki
Pierwszy tegoroczny koncert z cyklu 

Fontanna Muzyki odbył się 5 lipca. Na 
rynku w Serocku mieliśmy okazję zrelak-
sować się przy pięknych melodiach Trio 
Delicamente, w czasie koncertu pt. „Let-
nie impresje”. Swoją muzyką i umiejęt-
nościami zachwyciły nas: Anna Boniecka, 
grająca na skrzypcach, Anna Wróbel na 
wiolonczeli oraz Magdalena Delimat na 
harfie. To był niezapomniany wieczór, 
a zarazem idealny sposób na spędzenie 
wspólnego czasu wraz z rodziną i przyja-
ciółmi przy dobrej muzyce.

19  lipca na serockim rynku odbył się 
kolejny  koncert z cyklu Fontanna Muzy-
ki. Tym razem „Na Góralską nutę” zagrał 
zespół „Góralska Hora”, sięgający po 
oryginalne i unikatowe instrumenty gó-
ralskie. Mieliśmy okazję usłyszeć zespół 
w wersji klasycznej z dżwiękami cym-
bałów węgierskich, skrzypiec, altówki i 

I turnus półkolonii artystycznych w Serocku
W dniach 6-10 lipca odbył się I turnus 

półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży 
zorganizowany przez Centrum Kultury  
  i Czytelnictwa w Serocku. Tych kilka 
dni spędziliśmy na wspólnych artystycz-
nych działaniach, animacjach sporto-
wych oraz licznych zabawach. Nasi mali 
uczestnicy podczas warsztatów rzeź-
biarskich, teatralnych i sportowo-re-
kreacyjnych mieli możliwość lepiej się 
poznać i zintegrować. Poprzez zabawy 
nabyli także wiele nowych umiejętno-
ści. Dotyczyło to również warsztatów 
bębniarskich, malarskich i tanecznych, 
na których pokazali swoją artystyczną 
duszę. Pamiątką po wakacyjnej przy-
godzie były również bransoletki własno-
ręcznie wykonane przez dzieci podczas 
warsztatów tworzenia biżuterii. Wspól-
nie czerpaliśmy też wiele radości z po-
bytu na serockiej plaży. Na zakończenie 
półkolonii uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i upominki.

Półkolonie zorganizowało Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku we 
współpracy z Serockimi Inwestycjami  
Samorządowymi, Zespołem Obsługi  
Szkół i Przedszkoli - w oparciu o bazę  
Integracyjnego Centrum Opieki, Wy-
chowania, Terapii KKWR w Serocku.

Dziękujemy uczestnikom za wspólną 
zabawę, a partnerom i instruktorom za 
wsparcie.

kontrabasu oraz dodatkiem góralskiego 
wokalu. Duża dawka  pozytywnej i skocz-
nej muzyki, wykorzystująca żywiołowe 

i porywcze bałkańskie rytmy, porwała 
publiczność do zabawy i wprowadziła 
serdeczną góralską atmosferę.
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Warsztaty bębniarskie
Odbywające się 8 lipca br. warszta-

ty bębniarskie, to muzyczna metafora 
pracy zespołowej, a zarazem jeden  
z najskuteczniejszych i najbardziej  
uniwersalnych sposobów na integra-
cję. 

W ten bębniarski świat wprowadziła 
nas Anika Kamińska, prowadząca  warsz-
taty. Uczestnicy uczyli się budować  
„wielką orkiestrę”, w której każdy 

„Pracownia Sztuk Wszelkich”
W lipcu rozpoczęliśmy realizację 

projektu „Pracownia Sztuk Wszelkich”. 
Ma on przekonać uczestników, że pro-
ces uczenia się jest potrzebny na każ-
dym etapie życia, a nabyte umiejętno-
ści i zdobyte kompetencje są przydatne 

uczestnik i instrument miał odegrać 
własną rolę. Celem „orkiestry” jest 
opracowanie i wspólne zaaranżowanie 
perkusyjnego utworu. Można tego do-
konać wyłącznie poprzez interakcję i 
współpracę w grupie. I tak właśnie się 
stało. Uczestnicy warsztatów świetnie 
poradzili sobie z tym zadaniem. Na ko-
niec powstała ciekawa kompozycja, w 
której każdy miał swój udział.

w codziennym życiu. Projekt polega 
na organizacji siedmiu kilkudniowych, 
bezpłatnych dla uczestników warszta-
tów artystycznych o różnym charakte-
rze. W ramach projektu przeprowadzi-
liśmy warsztaty: biżuterii, malarskie, 

witrażu, wikliniarskie, rzeźbiarskie 
oraz ceramiczne dla dzieci i dorosłych. 
Warsztaty potrwają do końca wakacji. 
W zależności od zajęć uczestniczyć  
w nich mogą dzieci i młodzież w wieku 
od 7 lat, dorośli  i seniorzy.

Warsztaty tworzenia biżuterii

Warsztaty witrażu

Projekt „Pracownia Sztuk Wszelkich” 
rozpoczęty został 2 lipca br. warsztata-
mi tworzenia biżuterii. 

Na zajęciach uczestnicy poznali 
podstawowe techniki wyrobu biżuterii. 
Bransoletki były plecione techniką ma-
kramy, wiązania i regulowane na bazie 
sznurkowej.

Kreatywne i barwne warsztaty odby-
ły się  7 i 14 lipca 2020 roku. 

Zajęcia umożliwiły uczestnikom zdo-
bycie wiedzy o wykonywaniu ozdób ze 
szkła oraz zapoznanie się z procesem 
powstawania witrażu. 

Warsztaty poprowadziła legionowska 
pracownia witrażu i mozaiki K2online.
pl. 

Uczestnicy wykonali jeden wspólny 

Kolejne spotkanie odbyło się 9 lipca. 
Tego dnia zapoznaliśmy się z makra-
mą - dwurzędową plecionką ze sznurka  
i koralików. Uczestnicy warsztatów mo-
gli zagłębić się w tajniki tego rękodzie-
ła. 

witraż Serocka oraz samodzielnie two-
rzyli inne mniejsze kreacje. 

Poznali też tworzenie witrażu meto-
dą Tiffany`ego. 

Podczas tych warsztatów uczestnicy 
mieli możliwość stworzenia pięknych, 
oryginalnych ozdób, którymi ozdobią 
swoje domy.

Warsztaty malarskie
W piątek 3 lipca br. wyruszyliśmy  

w malarski plener „Nad brzegiem Na-
rwi” do miejscowości Łacha. Warsztaty 
malarskie były okazją na wyrażenie sie-
bie poprzez sztukę. 

Obrazy malowaliśmy z pomocą Pani 
Agaty Dutkiewicz – malarki i nauczyciel-
ki. Na płótnach uczestników ukazały się 
barwne i kreatywne malunki. Zajęcia 

miały na celu rozwinąć u uczestników 
wrażliwość estetyczną, a także nakar-
mić ich artystyczne dusze. 

Powstałe dzieła będzie można po-
dziwiać we wrześniu podczas wystawy 
podsumowującej projekt podczas III 
Nadnarwiańskich Spotkań ze Sztuką.
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Warsztaty wikliniarskie
15 i 16 lipca odbyły się warsztaty z 

zakresu plecionkarstwa, wyplatania ko-
szy, mis lub tacek z wikliny. Uczestnicy 
nauczyli się różnych splotów i technik 
plecionkarskich. Przedmioty wykonywa-

ne były indywidualnie, a także wspól-
nie. Integracja pozytywnie wpływała 
na relacje, współpracę oraz nastroje 
uczestników.

Warsztaty rzeźbiarskie
30 lipca, to dzień warsztatów rzeź-

biarskich z  artystą rzeźbiarzem Janu-
szem Dłużniewskim. 

W ruch poszły dłuta, młotki rzeźbiar-

Przedsięwzięcie „Pracownia sztuk wszelkich”  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020 jest 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestu-
jąca w obszary wiejskie”.

skie, papier szlifierski. Na topolowym 
drewnie powstały prace na miarę moż-
liwości uczestników. 

Były to nie tylko warsztaty facho-

Świętujemy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 
Walki na ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku są ciągle słabo znanym epizodem Bitwy Warszawskiej. Aby 

uczcić poległych w Bitwie, ale także aby przybliżyć mieszkańcom Serocka wydarzenia, które rozegrały się na 

terenie dzisiejszej gminy Serock, zainicjowaliśmy szereg przedsięwzięć w ramach obchodów 100-lecia wielkiego 

zwycięstwa. 

12 sierpnia złożymy symboliczne wiązanki na grobie sierżanta Kazimierza Kozłowskiego, który jest pocho-

wany na cmentarzu parafialnym w Woli Kiełpińskiej. na cmentarzu w Serocku upamiętnimy lokalnych bohaterów 

poległych w 1920 roku; mostowi w Wierzbicy nadamy imię Obrońców ziemi Serockiej 1920 roku a na serockim 

rynku odsłonimy tablicę pamiątkową. Materiał filmowy z tych uroczystości zaprezentujemy na fanpejdżu Izby 

Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku 15 sierpnia o godzinie 15.00. Tego dnia także, w kościele garnizonowym 

w zegrzu, o godzinie 9.00, odbędzie się uroczysta msza święta z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 

Święta Wojska Polskiego. 

17 sierpnia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (ul. Pułtuska 35) o godzinie 18.00 referat wygłosi 

prof. Janusz Odziemkowski (transmisja z prelekcji będzie dostępna na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybac-

kich). Tuż po nim odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Obrona ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku”. 

Warto wspomnieć, że ów film, w czterech częściach będzie można także obejrzeć na fanpejdżu Izby od 10 do 17 

sierpnia. Spotkanie w Centrum Kultury zakończy promocja książki „Serockie drogi do niepodległości”. Będzie to 

okazja do otrzymania bezpłatnego egzemplarza publikacji oraz do porozmawiania z jej autorami. ze względu na 

ograniczoną ilość uczestników, którą możemy przyjąć na Sali Widowiskowej, w związku z obostrzeniami epide-

miologicznymi, udział w uroczystości możliwy będzie po zgłoszeniu telefonicznym 22 782 88 43 lub mailowym: 

izbapamieci@serock.pl. na zgłoszenia czekamy do 10 sierpnia. Od 1 sierpnia na serockim rynku będzie można 

obejrzeć wystawę outdoorową „Bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej w sierpniu 1920”.  na jej podstawie 

oraz na podstawie narracji filmu dokumentalnego, wspomnianego wyżej, opracowany został konkurs wiedzy  

o Bitwie Warszawskiej. zostanie on przeprowadzony na facebooku w dniach 1-10 sierpnia. Konkurs będzie okazją 

do zdobycia książki „Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legionowo, nieporęt, Serock, Wieliszew” autorstwa 

Krzysztofa Klimaszewskiego i Mirosława Pakuły. 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach i pogłębiania wiedzy o tych ważnych w historii kraju 

i gminy wydarzeniach. 

wego używania dłuta, ale i wrażliwości  
estetycznej oraz umiejętności tzw. 
„rozmowy” z drewnem.
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Ośrodek Wypoczynku Letniego w Jadwisinie 

zajęcia animatorów na plaży miejskiej
W lipcu sporym zainteresowaniem 

cieszyły się zajęcia naszych animato-
rów. Zajęcia rekreacyjne są prowa-
dzone w soboty i niedziele na plaży 
miejskiej w Serocku w 2 blokach godzi-
nowych 10:00-11:30 oraz 15:00-16:30.

Dodatkowo wprowadziliśmy anima-
cję na placu zabaw w Stasim Lesie we 
wtorki i czwartki w godzinach 18:00-
19:00 dla dzieci i 19:00-20:00 dla do-
rosłych.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej 
zabawy.

Nasz Ośrodek Wypoczynku Letniego 
w Jadwisinie tętnił życiem przez cały 
lipiec.

Od 29.06 do 31.07 przyjęliśmy aż 5 
turnusów półkolonii na sportowo, zor-
ganizowanych dla dzieci i młodzieży.

Wykwalifikowana kadra trenersko- 
instruktorska oraz dzielne dzieciaki, 
sprawili, że półkolonie na sportowo 
były strzałem w dziesiątkę.

Turnusy były podzielone na grupy: 
piłkarskie i rekreacyjne. Podczas ty-
godniowego pobytu uczestnicy reali-
zowali plany treningowe oraz zajęcia 
w grupach. Największą frajdą okazały 
się zajęcia "na żaglach", zrealizowane  
z pomocą Klubu Mila. Dodatkową atrak-
cją były też rejsy statkiem Albatros czy 
parki linowy w Jachrance. 

Dzieci i młodzież chętnie uczest-
niczyli w pieszych i rowerowych wy-
cieczkach. Każdy turnus kończył się 
wspólnym ogniskiem. Warto dodać, 
że wspólnie dbaliśmy o przestrzeganie 
reżimu sanitarnego, by pobyt był przy-
jemny i bezpieczny.

Na naszej stronie FB znajdziecie 
mnóstwo pamiątkowych zdjęć.

Grupy spożywały posiłki w stołówce 
przy SP Jadwisin, serdecznie dzięku-
jemy Pani Dyrektor Małgorzacie Lesz-
czyńskiej za współpracę oraz wyjątko-

wym kucharkom za przygotowywanie 
wspaniałych, wartościowych, a przede 
wszystkim, pysznych posiłków.

SiS Sp. z o.o.
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Sokół Serock

za nami trzy wakacyjne turnieje

Swoje treningi wznowiły niektóre 
drużyny młodzieżowe Sokoła Serock. 
Treningi odbywają się w dalszym ciągu 
pod reżimem sanitarnym.  Swój sezon 
przygotowawczy kończy drużyna senio-
rów.

Zamy już też terminarz pierwszego 
zespołu. Podopieczni Łukasza Choder-

Wszystkim, którzy nie wyjechali 
proponujemy udział w różnych turnie-
jach.

Zorganizowaliśmy turniej 3 piłkar-
skich, siatkówki plażowej, beachkor-
fball czy streetbasket. 

Szczegółowe wyniki oraz zdjęcia 
znajdują się na naszej stronie www.sis.
serock.pl.

A przed nami jeszcze turniej pił-
ki siatkowej, beachkorfball, IV spływ  
kajakowy oraz Turniej Twin Cities Serock 
Cup. Proszę śledzić naszą stronę i FB.

zapraszamy na wycieczkę do Bałtowa!
10.08.2020 r. zapisy przez Strefę zajęć!

skiego swoje pierwsze ligowe spotka-
nie (LO gr.1) rozegrają już w pierwszy 
weekend sierpnia z Polonią II Warszawa 
S.A.

Aktualny terminarz rozgrywek znaj-
duje się na stronie MZPN oraz kssokol-
serock.pl.

WOLOnTARIAT

Serdecznie zapraszamy do współ-
pracy przy Imprezach:
TRIATHLOn, który odbędzie się 
06.09.2020r. oraz
BIEG nIEPOdLEGŁOŚCI, 
który odbędzie się 25.10.2020r.

ZGŁOSZENIA PRZEZ STREFĘ ZAJĘĆ
Zakres pracy omówimy przy spo-
tkaniu.

Osoba do kontaktu:
Anita Siemińska
a.sieminska@sis.serock.pl
508 550 028

Nieodpłatność wolontariatu ozna-
cza, że za wykonane świadcze-
nia wolontariusz nie otrzymuje 
żadnego wynagrodzenia. Jednak 
mamy świadomość, że jest to po-
święcenie swojego wolnego czasu
dlatego gwarantujemy:
-  ciepły posiłek, przekąski, wodę
-  koszulkę
-  gadżet na pamiątkę
-  list gratulacyjny/referencje 
ZAPRASZAMY!
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Kalendarium Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
na terenie gminy Serock

Rozmieszczenie artylerii i piechoty na odcinku „Zegrze” w dniu 13 sierpnia 1920 r. (B. Waligóra, Bój na przedmościu Warszawy w sierpniu 1920 r., Warszawa 1934 )

25 lipca 1920 r.
• W serockim Domu Ludowym Towa-

rzystwa Kulturalno-Oświatowego 
„Jutrzenka” przy ulicy Nasielskiej 
odbył się wiec, na którym podkreśla-
no potrzebę jedności narodu wobec 
zagrożenia ze strony bolszewików i 
konieczność wstępowania do wojska.

29 lipca 1920 r.
• Władze wojskowe wyznaczyły jed-

nostki, obsadziły podwarszawskie 
linie obrony i podjęły decyzję o roz-
poczęciu prac fortyfikacyjnych w 
trójkącie Warszawa-Modlin-Zegrze.

• Dowódcą obrony odcinka „Zegrze” 
(Jadwisin - Ludwinowo Zegrzyńskie 
- Wola Kiełpińska-Dębe-Orzecho-
wo) został wyznaczony tymczasowo 
kmdr ppor. Stanisław Rymszewicz, 
dowódca Garnizonu Zegrze.

2 sierpnia 1920 r.
• Rozpoczęto przygotowywanie umoc-

nień polowych (okopy i zasieki z dru-

tu kolczastego) na odcinku „Zegrze”. 
Nadzór nad pracami objął por. inż. 
Jerzy Odrowąż-Pieniążek.

4 sierpnia 1920 r.
• Zakończono budowę polowych linii 

telefonicznych Orzechowo-Dębe-Se-
rock oraz Wierzbica-Serock.

5 sierpnia 1920 r.
• Do Legionowa, Chotomowa, Łajsk i 

Zegrza przybyła VII Brygada Rezer-
wowa (155. i 167. PP) wyznaczona 
do obsadzenia odcinka „Zegrze”.

6 sierpnia 1920 r.
• Na nowego dowódcę obrony odcinka 

„Zegrze” wyznaczono kontradm. Ka-
zimierza Porębskiego. 

7 sierpnia 1920 r.
• Na kontrolę prac fortyfikacyjnych na 

odcinku „Zegrze” przybył dowódca 
1. Armii, generał-gubernator war-
szawski gen. Franciszek Latinik. 

9 sierpnia 1920 r.
• Inspekcję prac fortyfikacyjnych na 

odcinku „Zegrze” przeprowadził 
ppłk Otton Berezowski, dowódca 
Grupy Fortyfikacyjnej nr 12.

10 sierpnia 1920 r.
• Na odcinek „Zegrze” przybyła dwuty-

sięczna grupa mieszkańców Warsza-
wy - robotników wyznaczonych do 
prac przy umocnieniach polowych. 

• Do Dębego dotarły pierwsze podod-
działy 167. Pułku Piechoty VII Bryga-
dy Rezerwowej.

11 sierpnia 1920 r.
• Dowódca obrony odcinka „Zegrze” 

zarządził obsadzenie przedmościa w 
Wierzbicy przez cztery szwadrony z 
6. Pułku Strzelców Granicznych, 1. 
Poznański Batalion Etapowy i 8. Ba-
terię z 16. Pułku Artylerii Polowej.

12 sierpnia 1920 r.
• Artyleria przydzielona do odcinka 
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Żołnierze polscy przed kościołem (dawną cerkwią) w Zegrzu, sierpień 1920 r. (Archiwum Akt Nowych)

Punkt obserwacyjny polskiej artylerii w okolicach Serocka (Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie)

„Zegrze” zajęła pozycje. Było to 
pięć baterii z 10. Pułku Artylerii Po-
lowej i dwie baterie z 10. Pułku Ar-
tylerii Ciężkiej.

• Około godz. 20 rosyjskie patrole z 6. 
Dywizji Strzelców 3. Armii podeszły 
do Łachy i zostały ostrzelane przez 
polską artylerię z Wierzbicy. 

• W nocy nastąpił rosyjski ostrzał pol-
skich pozycji w Wierzbicy. Most za-
palił się od przypadkowego pocisku. 
Polacy uszkodzili go jeszcze bardziej 
i wycofali się na planowaną linię 
obrony położoną kilka kilometrów 
na południe od Serocka.

13 sierpnia 1920 r.
• Odcinek „Zegrze” został w pełni ob-

sadzony przez pułki VII Brygady Re-
zerwowej. Dowództwo odcinka objął 
płk Stanisław Małachowski.

• Do Zegrza przybył Dywizjon Jazdy Ochot-
niczej „Huzarów Śmierci” i udał się na 
patrole w okolice Dębego i Serocka.

• Około godz. 7 od strony Wierzbicy 
wjechał do Serocka patrol rosyjskiej 
kawalerii. Miasto zostało zajęte 
przez bolszewików ale ich główne 
siły podążyły w kierunku Marynina.  

• Około godz. 13 Rosjanie podeszli pod 
Dębe, a o godz. 15 zaatakowali po-
zycje 155. PP w Maryninie.

14 sierpnia 1920 r.
• W godzinach rannych bolszewicy za-

atakowali polskie pozycje w rejonie 

Dębego, Woli Kiełpińskiej i Karolina 
– zostali odparci. Nieskuteczne ataki 
trwały cały dzień. 

• Wieczorem do Zegrza przybył do-
wódca Frontu Północnego gen. Józef 
Haller aby zapoznać się z sytuacją 
na froncie. 

15 sierpnia 1920 r.
• Sytuacja Polaków broniących się pod 

Serockiem uległa pogorszeniu. Do 
rosyjskiej 6. Dywizji Strzelców dołą-
czyła 56. Dywizja Strzelców. Na od-
cinku Jadwisin-Dębe panował jednak 
względny spokój, chociaż wczesnym 
rankiem i późnym wieczorem nastą-
piły słabe ataki nieprzyjaciela.

16 sierpnia 1920 r.
• Rankiem Polacy zorganizowali krótki 

wypad na pozycje wroga we wsi Nuna 
na północ od Ludwinowa Dębskiego. 

• Po godz. 22 mały oddział rosyjski 
zaatakował z rejonu Woli Smolanej 
kierując się na Wolę Kiełpińską. 

• W nocy polskie działa wykonały 
„przygotowanie artyleryjskie” przed 
planowanym natarciem piechoty na 
Serock.

17 sierpnia 1920 r.
• O świcie ruszyło natarcie 155. Puł-

ku Piechoty na Serock, ale do mia-
sta wpadł jako pierwszy 4. Pluton 
3. Szwadronu Dywizjonu "Huzarów 
Śmierci" pod dowództwem wachm. 
Pakuły. W tym czasie atak Polaków 
nastąpił na całej linii od Serocka do 
Dębego.

18 sierpnia 1920 r.
• Dopiero po południu udało się Pola-

kom zająć silnie bronione przez bol-
szewików przedmoście w Wierzbicy. 
Wycofujący się Rosjanie podpalili 
most.

• Nocą saperzy naprawili przeprawę w 
Wierzbicy, po której polskie oddzia-
ły ruszyły w pościg za bolszewikami 
uchodzącymi w stronę Wyszkowa.  

• Walki frontowe przeniosły się w inne 
rejony. Przywrócono działalność 
urzędu gminy i poczty w Serocku.  
Życie zaczęło wracać do normy.

Mirosław Pakuła
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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 
Firma oferuje rabat 10% na zakup książek wydaw-

nictwa  Usborne – są to książki do nauki języka 

angielskiego dla dzieci i młodzieży.

Wypożyczalnia Sprzętu Sportowego i 
Rekreacyjnego - Kajaki Serock
www.kajakiserock.pl
Ul. Niska 27, 05-140 Serock
Tel. 503 416 220
Od poniedziałku do piątku na jedną Kartę Seroc-

czanina z 10% rabatem można wypożyczyć dowol-

ną ilość sprzętu pływającego.

W sobotę i niedzielę na jedną Kartę Serocczani-

na z 10% rabatem można wypożyczyć: dwa kajaki 

jednoosobowe, lub jedną łódkę kanu, lub jedną 

łódkę wiosłową z doczepionym silnikiem HONDA.

Dodatkowo posiadacze Karty Serocczanina, którzy 

przyjadą rowerem i zaparkują na terenie wypoży-

czalni otrzymają dodatkowy rabat 5% na wypoży-

czony sprzęt pływający.

Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku
Ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock
Tel. (22) 782 80 70 
15% rabatu na wybrane przedsięwzięcia realizowa-

ne przez CKiCz (oznaczone logotypem programu w 

materiałach informacyjno-promocyjnych).

Restauracja i Hotel złoty Lin
Wierzbica 9, 05-140 Serock
10% rabatu na zamówienia złożone w restauracji  

od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni 

świątecznych, ulga nie dotyczy oferty lunch i nie 

łączy się z innymi rabatami).

10% rabatu na pobyt w hotelu dla rezerwacji na 

wybraną liczbę nocy od poniedziałku do piątku.

Sklep Wielobranżowy  
danuta dukowska
ul. Pułtuska 29, 05-140 Serock
10% rabatu na zakup odzieży

diamond Beauty
Kamila Chrzanowska
Jadwisin, ul.Szkolna 9, 05-140 Serock
10% rabatu na zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało

Kamila Ozdarska PHOTOGRAPHy
Jadwisin, ul. Szkolna 9, 05-140 Serock
5% rabatu na sesję zdjęciową „Brzuszek & Malu-

szek” Pakiet II

Serockie Inwestycje Samorzą-
dowe Sp. zo.o
Ul. Rynek 21, 05-140 Serock
Zniżka w wysokości 5 zł na udział w VIII Biegu Woj-

ciechowym

Rejsy Statku Albatros
z molo w Serocku
czerwiec-wrzesień
soboty, niedziele, święta
Godzina 11.00, 12.00, 13.00
www.zeglugamazowiecka.pl
Bilety ulgowe – 10 zł dla posiadaczy kart bez 

względu na wiek

Bilety rodzinne – 25 zł dla posiadaczy karty – do 5 

osób bez względu na wiek

10% zniżki na wynajęcie statku na imprezy rodzinne Stanisławowo 9, 05-140 Serock
tel. 508 945 888
e-mail: biuro.awgeo@gmail.com



AKTYWIZUJEMY MIESZKAŃCÓW

23Informator Gminy Serock

Akcja „Karta Serocczanina” trwa już pół roku!
adresu zamieszkania na terenie Mia-
sta i Gminy Serock, a złożą oświad-
czenie, że Urzędem Skarbowym wła-
ściwym do rozliczania się z podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 
rok, w którym występują o wydanie 
„Karty Serocczanina” jest Urząd 
Skarbowy w Legionowie ze względu 
na miejsce zamieszkania na terenie 
Miasta i Gminy Serock,

• rodzice/opiekunowie prawni upraw-
nieni do otrzymania Karty Seroccza-
nina, którzy mogą wnioskować o wy-
danie karty dla swoich dzieci.

JAK UzySKAĆ KARTĘ:
• należy złożyć wniosek w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Serocku w Refera-
cie Spraw Obywatelskich (Punkt Ob-
sługi Mieszkańca, stanowisko nr 5),

• przy składaniu wniosku o wydanie 
karty należy mieć ze sobą dowód 
osobisty.

WyMAGAnE dOKUMEnTy:
• aktualna fotografia,
• wypełniony wniosek o wydanie „Kar-

ty Serocczanina”,
• wypełnione oświadczenie, że Urzę-

dem Skarbowym właściwym do roz-
liczania się z podatku dochodowego 
od osób fizycznych za rok, w którym 
jest składany wniosek o wydanie 
„Karty Serocczanina” jest Urząd 
Skarbowy w Legionowie ze względu 
na miejsce zamieszkania na terenie 
Miasta i Gminy Serock. 

Wnioski o wydanie Karty oraz 
oświadczenie dostępne są w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Serock przy ul. 
Rynek 21 oraz na stronie internetowej: 
www.serock.pl w zakładce dla miesz-
kańca/karta serocczanina.

KORzyŚCI dLA POSIAdACzy 
KARTy SEROCCzAnInA:
•  darmowa komunikacja lokalna, 
• rabaty udzielane przez Partnerów 

Programu „Karta Serocczanina”,
• promocyjne bilety na wydarzenia 

kulturalne i rekreacyjne na terenie 
Miasta i Gminy Serock.

Bez wątpienia największą warto-
ścią „Karty Serocczanina” są bezpłat-

ne przejazdy Lokalną Komunikacją 
Autobusową. Profity z posiadania Kar-
ty będą jednak wzrastać wraz z dołą-
czeniem do akcji kolejnych partnerów. 
Na dzień dzisiejszy po ponad pół roku 
funkcjonowania Karty w Programie 
uczestniczy 10 Partnerów oferujących 
różnorodny zakres usług.

JAK zOSTAĆ PARTnEREM  
PROGRAMU KARTA SEROCCzA-
nInA 
• należy złożyć deklarację w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Serocku (wzór na 
stronie internetowej)

• należy zapoznać się z regulaminem 
Akcji „Karta Serocczanina” (pkt. V. 
regulaminu) dostępnym na stronie 
internetowej: www.serock.pl w za-
kładce dla mieszkańca/karta seroc-
czanina.

Zapraszamy zatem do współpracy 
wszystkich przedsiębiorców, którzy 
chcą dołączyć do udziału w projekcie. 
Przystąpienie do akcji nie wiąże się z 
żadnymi dodatkowymi kosztami. Od 
Partnerów Programu oczekujemy za-
oferowania preferencyjnych warunków 
zakupu lub   usług w ramach prowadzo-
nej działalności. Firmy, które wyrażą 
chęć przystąpienia do programu, w za-
mian za współpracę, uzyskają większą 
rozpoznawalność i umocnią swoją mar-
kę dzięki bezpłatnej promocji w naszej 
gminie, na stronach internetowych, w 
mediach i materiałach promocyjnych. 

Więcej informacji dotyczących Pro-
gramu „Karta Serocczanina” uzyskacie 
Państwo w Referacie Spraw Obywatel-
skich pod nr telefonu 22 782 88 32 lub 
22 782 88 52.

Program „Karta Serocczanina” zo-
stał wprowadzony w Mieście i Gminie 
Serock w dniu    1 stycznia 2020 roku. 
W ramach programu wydawana jest 
mieszkańcom przez Referat Spraw Oby-
watelskich w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Serocku „Karta Serocczanina”, która 
uprawnia do zniżek i ulg przygotowa-
nych specjalnie dla mieszkańców gmi-
ny Serock przez samorząd, jednostki 
gminne oraz firmy partnerskie. Wpro-
wadzona Karta ma na celu zwiększenie 
mieszkańcom dostępności obiektów, 
wydarzeń kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych oraz lokalnego transpor-
tu zbiorowego.

Realizowany Program „Karta Seroc-
czanina” cieszy się wśród mieszkańców 
bardzo dużym zainteresowaniem. Po 
ponad pół roku od rozpoczęcia akcji tj. 
na dzień 21 czerwca 2020 roku wydano 
już 2241 kart. 

Karta Mieszkańca jest dokumentem 
imiennym, ze zdjęciem, wydawanym 
bezpłatnie na okres 2 lat. Po upływie 
tego terminu należy ponownie wystą-
pić z wnioskiem o wydanie Karty. Mogą 
ją uzyskać zarówno osoby dorosłe jak i 
dzieci. W imieniu osób niepełnoletnich 
wniosek mogą złożyć rodzice/opie-
kunowie prawni uprawnieni do otrzy-
mania „Karty Serocczanina”. Karta 
ma charakter osobisty i nie może być 
użyczana, bądź odstępowana przez Po-
siadacza innym osobom. W przypadku 
znalezienia Karty lub jej utraty, zagu-
bienia, uszkodzenia, użytkownik zobo-
wiązany jest do niezwłocznego powia-
domienia o tym fakcie Urzędu Miasta i 
Gminy w Serocku.

KTO MOŻE WnIOSKOWAĆ  
O KARTĘ:
• osoby fizyczne, które zamieszkują na 

terenie Miasta i Gminy Serock,
• osoby, które rozliczają się z podat-

ku dochodowego (PIT) od osób fi-
zycznych w Urzędzie Skarbowym w 
Legionowie ze wskazaniem adresu 
zamieszkania na terenie Miasta i 
Gminy Serock 

• osoby, które nie rozliczają się z po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych w Urzędzie Skarbowym w Le-
gionowie (z racji wykonywania innej 
pracy zarobkowej) ze wskazaniem 




