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Nadeszło upragnione lato. Po wymagającej zimie i kapryśnej 

aurze wiosennej przyszedł czas na wysokie temperatury, smaki 

lata i odpoczynek. Za chwilę wyruszymy na urlopy, kolonie, 

wyjazdy wakacyjne. Z pewnością wszyscy potrzebujemy 

oddechu i takiego zagospodarowania czasu, który pozwoli 

nabrać sił i doda energii po zimowej stagnacji. Nie szczędźmy 

sobie odpoczynku i dobrej zabawy! Mamy nadzieję, 

że przygotowane przez nasze jednostki oferty letnie okażą się 

interesujące i znajdą Państwa uznanie. Serdecznie zapraszamy 

do udziału w naszych przedsięwzięciach. Zachęcamy także do 

lektury niniejszego numeru naszego miesięcznika, w którym 

przeczytacie o realizowanych i planowanych inwestycjach, 

działaniach służących rozwojowi gminy, zadaniach służących 

ochronie środowiska, a także o przedsięwzięciach kulturalnych 

i sportowych. 

 Redakcja

Informacje dla mieszkańców

RAdA SeNIORów przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów
seniorów i osób starszych pod e-mail: serock.radaseniorow@mail.com

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

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.

W lIpCU zApRASzAMy nA pOnIŻSzE pRzEdSIęWzIęCIA:
W NUMERZE

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje w poniedziałki:  
w godz. 12.00 – 14.00 - osobiście (co 15 minut) w sali nr 15 na parterze urzędu 
(przyjmowanie interesantów odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi 
obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19) w godz. 14.00 – 15.00 
- telefonicznie (22 782 88 05) lub za pomocą videokonferencji. 
Link do meetingu https://meetingsemea14.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: umg@serock.pl.

zastępca burmistrza, Marek Bąbolski przyjmuje telefonicznie pod nr. 22 782 88 05 
w godzinach 12.00 - 15.00.

przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński natomiast pełni 
dyżur telefoniczny w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440. 
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl 
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11 lipca, godz. 18.00, rynek w Serocku 
FONTANNA MUZYKI, AMJ Quartet, 
Barwy kwartetu smyczkowego

14 lipca, godz. 19.00, plaża w Serocku 
TANGO ARGENTYŃSKIE, 
lekcja kroku podstawowego, 
prezentacja tanga argentyńskiego, 
Milonga, czyli potańcówka tangowa

14 lipca, godz. 10.00 - 12.00, 
plaża w Serocku 
WĘDRUJĄCE CZYTANIE 
z Grzegorzem Kasdepke 

25 lipca, godz. 18.00, rynek w Serocku 
FONTANNA MUZYKI, 
Traditional Jazz Trio „Six o’clock” 
wystąpią: Kulpa, Nowotarski, Korohoda

11 lipca, godz. 8.00, 
zbiórka przy stadionie miejskim 
SPŁYW KAJAKOWY Sobieski-Szczypiorno 
zapisy i informacje: www.sis.serock.pl

19 lipca, godz. 8.30 
WYCIECZKA DO JULINKA 
zapisy i informacje: www.sis.serock.pl
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Kod zawodu

Komunikaty OpS

W związku z falą upałów i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia 
przerw w dostawie wody, apelujemy do wszystkich użytkowników o racjonalne i oszczędne 
gospodarowanie wodą.
Jednocześnie informujemy ze czasowo może nastąpić spadek ciśnienia wody w sieci.
Przypominamy, że woda wydobywana z ujęć podziemnych, uzdatniana, a następnie dostarczana poprzez sieć wodo-
ciągową do odbiorców przeznaczona jest głównie na cele bytowe dopiero w drugiej kolejności na podlewanie terenów 
zielonych i rekreację.

MGZW Serock

Wrzutki inwestycyjne

8 czerwca została zawarta umowa na 

opracowanie dokumentacji projektowej 
na remont i rozbudowę szkoły podstawo-
wej w Serocku. Głównym założeniem prac 
projektowych jest utworzenie dwubo-
iskowej sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem sanitarnym (szatnie i łazienki, ma-
gazyn sprzętu sportowego), szatni ubrań 
wierzchnich na kondygnacji piwnicznej, 
a w dobudowanej części także dodat-
kowych sal lekcyjnych i świetlicowych. 
W projekcie miałaby się znaleźć także 
winda obsługująca wszystkie kondygna-
cje. Przedstawiciele projektanta dokonali 
już niezbędnych pomiarów, które są pod-
stawą realizacji prac projektowych.


8 czerwca zostało wszczęte kolejne 

postępowanie, które ma na celu do-
konanie wyboru wykonawcy remontu 
kuchni i stołówki w Szkole Podstawo-
wej w Serocku. Niestety poprzednie 
postępowanie nie pozwoliło wyłonić 
firmy, która mogłaby podjąć się prac. 
Na ogłoszenie odpowiedział tylko je-
den oferent, proponując za realizację 
przedsięwzięcia cenę znacznie wyższą 
niż środki, które planowaliśmy prze-
znaczyć na ten cel. Bez wątpienia jest 
to wynikiem braku stabilności rynku 
materiałów i usług budowlanych oraz 
dużych wzrostów cen w tej gałęzi go-
spodarki na przestrzeni ostatnich mie-
sięcy. Chcąc mieć pewność, że pro-
ponowany poziom cen odzwierciedla 
faktyczną wartość planowanych do zre-
alizowania robót, zdecydowaliśmy się 
na powtórzenie postępowania. Mamy 
nadzieję, że tym razem konkurencja 

będzie większa, co de facto pozwoli 
urealnić koszty realizacji zadania.


Zakończyły się prace związane z moder-

nizacją placu zabaw w Maryninie. Obiekt 
zostanie udostępniony mieszkańcom po 
zakończeniu czynności odbiorowych, które 
potrwają około 2 tygodnie. W ramach in-
westycji powstało spore boisko wielofunk-
cyjne o sztucznej nawierzchni, wyposa-
żone w bramki do piłki nożnej i kosze do 
koszykówki. Obok boiska w strefie sporto-
wej znajdziemy elementy street workout 
i siłowni plenerowej. Poza tym przewidzia-
no wiele urządzeń rekreacyjnych zarówno 
dla maluchów jak i starszych dzieci i mło-
dzieży. Z uwagi na dobry stan wyposażenia 
zakupionego w ubiegłych latach w ramach 
„funduszu sołeckiego”, zostało one wy-
korzystane w nowym zagospodarowaniu. 
Oprócz miejsca do aktywnego spędzania 
czasu, teren w Maryninie oferuje także 
przestrzeń do wypoczynku na leżakach, 
hamakach czy nawet na kocu piknikowym. 


8 czerwca. dokonano odbioru tech-

nicznego budowy ul. Mickiewicza w Se-
rocku. W ramach zadania wybudowano 
ponad 250 mb. jezdni wraz z chodni-
kiem na odcinku głównym i dwa odcin-
ki boczne o długości około 50 m każdy. 
W ramach inwestycji powstał również 
chodnik łączący ul. Mickiewicza z istnie-
jącym już ciągiem pieszym i przejściem 
dla pieszych w rejonie przystanku przy 
ul. Warszawskiej. Koszt wszystkich ro-
bót budowlanych wyniósł 575.614,93 zł.


Dobiegają końca prace związane 

z budową magistrali wodociągowej 

w miejscowościach Dębe-Bolesławowo. 
Inwestycja została rozpoczęta jeszcze 
w 2020 r. W ramach zadania wybudowa-
no wodociąg o następujących parame-
trach: dz 160 mm, L= 1829, dz 110 mm 
L = 239 m, dwa odcinki sieci wodocią-
gowej dz 160 mm L = 2 x 21 m = 42 m 
stanowiące przejścia poprzeczne pod 
drogą krajową nr 62 i przewód wodo-
ciągowy dz 110 mm, L = 75 m. Łączna 
wartość robót: 597.780,00 zł


15 czerwca dokonano odbioru ro-

bót związanych z budową oświetlenia 
ul. Zegrzyńskiej w Izbicy i Jachrance. 
W ramach zadania wybudowana zosta-
ła linia kablowa oświetlenia ulicznego 
o długości ok. 1,1 km. Zamontowano 
także 27 słupów z oprawami ulicznymi 
i oprawami dedykowanymi do oświetla-
nia przejść dla pieszych - wykonanymi 
w technologii LED. Dzięki tej inwestycji 
znacznie uległo poprawie bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu drogowego na 
dotychczas częściowo tylko oświetlo-
nym odcinku drogi, a w szczególności 
na przejściu dla pieszych zlokalizowa-
nym w rejonie skrzyżowania z ul. Se-
rocką. 


Ponadto dobiegły końca prace 

projektowe dla budowy oświetlenia 
ul. Wedmana w miejscowości Łacha. 
16 czerwca Wykonawca, w ramach 
podpisanej w kwietniu br. umowy, 
przekazał kompletną dokumentację 
projektową, będącą podstawą do uzy-
skania pozwolenia na budowę. Realiza-
cja inwestycji została zaplanowana na 
2022 r.

zmiany w programie dobry start
Od 1 lipca 2021 r. :
• Zmieni się organ obsługujący świadczenie - będzie to 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
• Wnioski będzie można składać wyłącznie online 
•  Zmieni się sposób wypłaty świadczenia - wypłata ma 

następować jedynie na wskazane konto, a nie w for-
mie gotówkowej. 

dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Od 1 lipca 2021 r. dodatki mieszkaniowe i energetycz-

ne będą realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie Poczty Polskiej dot. Jadwisina
Ogłoszenie zamieszczamy na prośbę Poczty Polskiej. 

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej 

poprowadzą Agencję Pocztową w miejscowości Jadwisin. 

 

Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach – atrakcyjną prowizję.

Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje 

możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

 

Więcej informacji: tel. 22-557-96-63, e-mail: aneta.kowalczyk1@poczta-polska.pl

Uwaga! Od 16 maja 2021 w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba podać kod zawodu. Jest to informacja o zawodzie wy-
konywanym przez aktywnego zawodowo ubezpieczonego.

Kod zawodu trzeba będzie podawać:
• zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych (także składanych po 15 maja 2021 roku za okresy wsteczne)
• na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty lub zmiany, na przykład w związku z korektą danych adre-

sowych, zmianą okresu, rodzaju ubezpieczeń. 
Nie trzeba uzupełniać informacji o kodzie zawodu dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 roku.
Kody zawodów możesz sprawdzić w wyszukiwarce opisów zawodów.
Szczegółowe informacje o zgłaszaniu przedsiębiorcy do ubezpieczeń dostępne są w serwisie Biznes.gov.pl

Seminarium Stowarzyszenia Gmin polska Sieć Energie Cites
W środę, 30 czerwca w Jadwisinie 

odbyło się seminarium Stowarzyszenia 
Gmin Polska Sieć Energie Cites, której 
Miasto i Gmina Serock od kwietnia br. 
jest członkiem. Tematem seminarium 
było Zrównoważone zarządzania mia-
stem i energią jako odpowiedź na nowe 
wyzwania klimatyczno-energetyczne. 
W seminarium uczestniczył burmistrz 
Artur Borkowski, który jako gospo-
darz otworzył spotkanie oraz przywi-
tał uczestników. Podczas spotkania 
przeprowadzono warsztaty, w trakcie 
których Jakub Szymański – kierownik 

referatu gospodarki gruntami, plano-
wania przestrzennego i rozwoju opo-
wiedział o spółdzielni energetycznej 
Słoneczny Serock, jako przykładzie 
pozyskania tańszej energii elektrycz-
nej z OZE. Stowarzyszenie Gmin Polska 
Sieć Energie Cites to pozarządowa or-
ganizacja non-profit, która od 1994 r. 
współpracuje z samorządami lokalnymi 
na rzecz kształtowania lokalnej polityki 
energetycznej. Stowarzyszenie podej-
muje działania na rzecz efektywnego 
wykorzystania energii, promocji energii 
odnawialnej, ochrony klimatu, edukacji 

ekologicznej, wymiany informacji o źró-
dłach finansowania oraz poszukiwaniu 
partnerów do realizacji projektów.

Współpraca ze Stowarzyszeniem to 
odpowiedź na wyzwania zmieniających 
się uwarunkowań wokół nas. Daje ona 
szansę wymiany doświadczeń między 
samorządami, które podejmują różne 
aktywności w obrębie odnawialnych 
źródeł energii, efektywności energe-
tycznej, czy innych działań ukierunko-
wanych na poprawę jakości środowiska 
w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.
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Huawei wspiera Serock w budowie smart city

Wodociągi w budowie

W poniedziałek, 28 czerwca o 18.00 odbyło się spotka-
nie konsultacyjne w formule online dotyczące wariantów 
tras linii kolejowej Zegrze-Przasnysz dla mieszkańców gmin 
Nieporęt, Serock, Pokrzywnica i Pułtusk. Spotkanie było 
przeprowadzone przez przedstawicieli biura projektowego zaj-
mującego się opracowaniem Wstępnego Studium Planistyczno
-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze - Przasnysz. Wcześniej, 
22 i 23 czerwca odbyły się analogiczne spotkania dla gmin po-
wiatów makowskiego i przasnyskiego. Dziękujemy wszystkim 
chętnym za uczestnictwo i wyrażenie opinii na temat przebie-
gu projektowanych tras. W następnej kolejności biuro projek-

towe opracuje prognozy ruchu oraz analizy ruchowo-eksploata-
cyjne dla zaproponowanych wariantów tras. Gotowe studium, 
zgodnie z przyjętym harmonogramem, powinno zostać przeka-
zane do dnia 29 października 2021 roku i będzie niezbędnym 
elementem dokumentów składanych w PKP Polskie Linie Kole-
jowe, w ramach II etapu naboru w programie „Kolej+”.

Informujemy również, że do zaproponowanych tras istnieje 
możliwość zgłaszania uwag. Uwagi prosimy kierować na adres 
mailowy: konsultacje@metroprojekt.pl; planowanie@serock.pl, 
do dnia 16 lipca 2021 roku.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

pierwsze konsultacje 
wariantów tras kolei zegrze-przasnysz za nami

S.O.S dla Modlina!
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Jacek Kowalski zwraca się z gorącą prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy 

Serock o wsparcie działań i zebranie podpisów poparcia pod petycją skierowaną do Premiera Mateusza Morawieckiego 
o wnikliwe rozważenie i zdecydowaną reakcję na działania, które zmierzają do upadłości nie tylko Mazowieckiego Portu 
Lotniczego Warszawa-Modlin, ale także związanych z nim setek przedsięwzięć prywatnych i miejsc pracy.

Niniejszą petycję można podpisywać online: https://www.petycjeonline.com/sos_dla_modlina
Zachęcamy do wsparcia działań mających na celu ratowanie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, który 

jest miejscem pracy również dla mieszkańców naszej gminy.

17 czerwca 2021 r. Weizhi Dong, Dy-
rektor Zarządzający Huawei Enterprise 
Poland Business Group oraz Artur Bor-
kowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
podpisali porozumienie ws. współpracy. 
Jej celem jest realizacja projektu Se-
rock SmartCity, obejmującego cyfry-
zację gminy, w tym rozwój technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz 
zwiększenie dostępności sieci światło-
wodowej dla mieszkańców i wdrożenie 
rozwiązań niwelujących oddziaływanie 
człowieka na środowisko naturalne.

W czasach, gdy większość z nas nie 
tylko pracuje, ale i załatwia sprawy 
urzędowe zdalnie, inwestycje w nowo-
czesne rozwiązania IT, sieci 5G i świa-
tłowody są konieczne, aby stworzyć 
optymalną infrastrukturę cyfrową. To 
właśnie ona jest kamieniem węgielnym 
każdego inteligentnego miasta. Cieszę 
się, że Huawei może być partnerem 
Serocka w jego cyfrowym rozwoju. Glo-
balnie zdobyte doświadczenie Huawei 
stawia nas w idealnej pozycji, aby po-
móc miejskim społecznościom w stymu-
lowaniu innowacji i rozwoju, który ma 
uczynić miasto bardziej atrakcyjnym 

dla mieszkańców czy przedsiębiorstw 
oraz inwestorów – powiedział Ryszard 
Hordyński, dyrektor ds. strategii i ko-
munikacji w Huawei Polska.

Współpraca zakłada wymianę do-
świadczeń między samorządem se-
rockim a ekspertami Huawei. Na jej 
dalszych etapach obie strony chcą za-
angażować się w budowę i wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań oraz analizo-
wanie ich efektywności.

Ostatni rok uświadamia nam, że 
technologie cyfrowe, do których wielu 
z nas dotychczas podchodziło z pewną 

dozą nieufności, są niezbędnym na-
rzędziem naszego codziennego życia. 
To one pozwoliły nam przetrwać okres 
pandemii i w wielu przypadkach umoż-
liwiły utrzymanie aktywności zawo-
dowej. Widząc te zależności chcemy 
rozwijać dostępność najnowszych tech-
nologii dla mieszkańców Miasta i Gmi-
ny Serock i cieszymy się, że zyskujemy 
w tym zadaniu potężnego sojusznika 
– podsumował Artur Borkowski, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowanie Przestrzennego i Rozwoju

 Przebudowa wodociągu w ul. Polnej w Serocku
W czerwcu zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej 

w ul. Polnej na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Przyjaznej. 
Ogółem przebudowano około 100 mb sieci wodociągowej 
o średnicy 160 mm, która znajdowała się na terenie działek 
prywatnych, w trudnym terenie wysokościowym. Obecnie 
woda płynie rurociągiem w pasie drogowym znacznie uła-
twiając jej eksploatację. Koszt zadania zamknął się w kwocie 
65 tys. złotych. Wykonawcą prac była firma PHU KOWALSKI 
Mariusz Kowalski z Serocka.

 Przebudowa przyłączy wodociągowych 
w Stanisławowie
Również w bieżącym miesiącu Miejsko-Gminny Zakład 

Wodociągowy podpisał umowę na przebudowę przyłączy 
wodociągowych i hydrantowych we wsi Stanisławowo. 
Przebudowa obejmie zakres od nr 1 do 19 i ma za zada-
nie wyłączyć stary wodociąg z eksploatacji. Zostanie także 
uporządkowana sprawa poboru wody w przypadku przyłą-
czy z dwóch działających równolegle sieci wodociągowych. 
Planuje się, że prace rozpoczną się po 12 lipca i potrwają 
do końca sierpnia. Wykonawcą będzie firma PHU KOWALSKI 

Mariusz Kowalski z Serocka. Zadanie poprzedzi inwestycję 
Starostwa Powiatu Legionowskiego dotyczącą przebudowy 
drogi w Stanisławowie. 

 Budowa sieci wodociągowej 
w Nowej Wsi ul. Tolka Banana
W czerwcu zakład wodociągowy otworzył oferty w przetar-

gu dotyczącym budowy sieci wodociągowej w ul. Tolka Banana 
w Nowej Wsi. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wo-
dociągowej i przyłączy zgodnie z dokumentacją projektową 
autorstwa firmy RUROPROJEKT Jacek Obidziński z siedzibą 
w Ludwinowie Zegrzyńskim 57 gm. Serock. 

 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Waniliowej w Maryninie
W ostatnim miesiącu odbył się odbiór końcowy robót zwią-

zanych z budową sieci wodociągowej w ul. Waniliowej we wsi 
Marynino. Wykonano około 250 mb sieci wodociągowej o śred-
nicy 110 mm za łączną kwotę 41,4 tys. zł. Wykonawcą robót 
była firma BASTEM Marcin Bastek z Ostrołęki.

Miejsko–Gminny 
Zakład Wodociągowy

delegacja Uniwersytetu Łódzkiego i politechniki Łódzkiej 
 z wizytą w Serocku

W dniu 14 czerwca serocki ratusz 
odwiedziła delegacja przedstawicieli 
Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki 
Łódzkiej. Przedstawicieli środowiska 
akademickiego do wizyty w Serocku 
skłoniła aktywność naszych mieszkań-
ców związana z założeniem spółdziel-
ni energetycznej „Słoneczny Serock”. 
Przypomnijmy, że w dniu 11 maja bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock, Artur 
Borkowski był prelegentem ogólnopol-
skiej konferencji „Odnawialne źródła 
energii jako czynnik rozwoju lokalnego 
i regionalnego”, w czasie której miał 
możliwość zaprezentować inicjatywę 
spółdzielni, jako czynnika spajającego 

lokalną społeczność, a dodatkowo rów-
nież mającego szansę zapewnić dostęp 
do taniej energii, co będzie szczególnie 
ważne w obliczu nadchodzących zmian 
w Prawie Energetycznym, które mogą 
diametralnie zmienić sytuację na rynku 
tzw. indywidualnych prosumentów. 

Inicjatywa spółdzielni zainteresowa-
ła również przedstawicieli wymienio-
nych uczelni, którzy w trakcie wizyty 
zapoznali się z obecnym stanem przy-
gotowań do jej uruchomienia, a także 
wstępnymi planami jej działania. Pra-
cownicy naukowi, na co dzień zajmują-
cy się specyfiką funkcjonowania samo-
rządu, ale także pracujący nad nowymi 

rozwiązaniami w dziedzinie lokalnych 
rynków energii elektrycznej są zainte-
resowani rozwojem lokalnych podmio-
tów działających na rynku energii, do 
których zalicza się m.in. spółdzielnie 
i sami pragną aktywnie uczestniczyć 
w procesie rozwijania podobnych ini-
cjatyw. 

Pierwsze spotkanie miało charak-
ter zapoznawczy, niemniej liczymy, 
że zbieżność celów w bieżącej pracy 
pozwoli nam zawiązać bardziej trwałe 
partnerstwo i dzięki wsparciu środowi-
ska akademickiego działalność gminy 
w zakresie odnawialnych źródeł energii 
będzie przybierała na sile.
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złożyć osobiście w urzędzie gminy właści-
wym ze względu na lokalizację budynku.

Uzupełniając deklarację, trzeba bę-
dzie podać dane osobowe albo nazwę 
właściciela lub zarządcy budynku lub 
lokalu oraz adres miejsca zamieszkania 
lub siedziby, a także adres nieruchomo-
ści, w obrębie której eksploatowane 
jest źródło ciepła lub źródło spalania 
paliw. Ponadto w deklaracji znajdą się 
informacje o liczbie i rodzaju eksplo-

nowy obowiązek - od 1 lipca rusza CEEB

Umowa KSOW podpisana

Realizacja zadań finansowanych 
z wykorzystaniem środków Funduszu Sołeckiego

atowanych w obrębie nieruchomości 
źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw 
oraz o ich przeznaczeniu  i wykorzysty-
wanych w nich paliwach.

Za niezłożenie deklaracji wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) będzie mógł 
nałożyć grzywnę w drodze mandatu 
karnego, które będą stanowić dochód 
własny gminy.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Z dniem 1 lipca br. każdy właściciel 
domu lub zarządca budynku będzie miał 
12 miesięcy na złożenie deklaracji, na 
temat źródeł ciepła i spalania. Tego 
dnia ruszy też Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków, czyli system 
informatyczny umożliwiający złożenie 
deklaracji online. 

Deklaracje będzie też można złożyć 
w formie papierowej, a wypełniony do-
kument będzie można wysłać listem albo 

W dniu 16 czerwca 2021 r. Miasto i Gmina Serock podpisała umowę nr W/UMWM-UF/UM/RW/1023/2021 na realizację 
operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021. 
Przedmiotem umowy jest dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą ,,Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Mia-
sta i Gminy Serock”. Na warunkach i w terminie określonych w umowie, Województwo zrefunduje Miastu i Gminie Serock, jako 
partnerowi KSWO koszty kwalifikowane do wysokości 26 200,00 zł.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących 
inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

W minionych dniach zakończo-
ne zostały zlecane i nadzoro-
wane przez Miejsko–Gminny 
zakład Gospodarki Komunalnej 
prace, obejmujące realizację 
zadań finansowanych z udzia-
łem środków pochodzących 
z Funduszy Sołeckich sołec-
twa Łacha, Sołectwa Wierzbica 
oraz Sołectwa Jadwisin.

Sołectwo Wierzbica podobnie jak 
Sołectwo Łacha pieniądze z Funduszu 
Sołeckiego przeznaczyło na uporządko-
wanie terenu publicznego przyległego 
do Narwi. W miejscu, gdzie znajduje 
się już zagospodarowana kilka lat temu 
dzika plaża w miejscowości Wierzbica, 
uporządkowano i wyrównano teren, 
oczyszczono brzeg i dowieziono świeże-
go piasku. 

problemy z terminowym odbiorem odpadów

II nabór zakończony

W odpowiedzi na zgłaszane przez Pań-
stwa uwagi, dotyczące odbioru odpadów 
komunalnych informujemy, że występu-
jący obecnie problem nieterminowego 
odbioru odpadów komunalnych związany 
jest z wprowadzeniem na teren Miasta 
i Gminy Serock podwykonawcy realizują-
cego część usługi odbioru odpadów za kon-
sorcjum firm MPK PURE HOME Sp. z o.o. 
oraz RDF Sp. z o.o., w ramach zawartej 
między tymi podmiotami umowy.

W wyniku zaistniałej sytuacji na-
stąpił nagły wzrost liczby zgłaszanych 
do nas reklamacji. Zapewniamy, że 
wszystkie są na bieżąco przekazywa-
ne firmie realizującej usługę odbioru 
odpadów. Zgodnie z zapisami obowią-
zującej umowy, firmie naliczane będą 
kary za opóźnienia w odbiorze z każ-
dego wskazanego przez nas punktu 
adresowego i każde odstępstwo od 
obowiązującego harmonogramu od-

bioru odpadów. Jednocześnie pra-
gniemy poinformować, że dokładamy 
wszelkich starań, aby pomimo za-
istniałych opóźnień odpady z terenu 
naszej gminy zostały w całości jak 
najszybciej odebrane. Za wszelkie 
utrudnienia przepraszamy i zwracamy 
się z prośbą o wyrozumiałość w tej 
kwestii.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Zakończyliśmy majowy nabór na 
uzyskanie dotacji gminnych do  wymia-
ny systemów grzewczych na ekologicz-
ne źródła ogrzewania oraz na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Ten nabór cieszył się dużym zainte-
resowaniem ze strony mieszkańców. 
Kolejny nabór już w sierpniu, dlatego 
zachęcamy Państwa serdecznie do za-
planowania wymiany obecnych bezkla-
sowych lub posiadających 3 lub 4 kla-
sę wg normy PN-EN 303-5:2012 kotłów 
c.o. na paliwo stałe, a także pieców lub 
kominków stanowiących jedyne źródło 
ogrzewania w budynku na ekologiczny 

system grzewczy oraz do skorzystania 
z możliwości uzyskania dotacji na ten 
cel. Przypominamy również, że dota-
cję gminną można łączyć z Programem 
„Czyste Powietrze” realizowanym przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Trzy nowości w programie „Czyste 
Powietrze”, które zaczną obowiązywać 
już od 1 lipca 2021 r. to wycofanie do-
tacji na kotły węglowe, zwiększenie pro-
gów dochodowych uprawniających do 
podwyższonego poziomu dofinansowania 
oraz poszerzenie listy kosztów kwalifiko-
wanych o kotły na pellet o podwyższo-

nym standardzie. Zakup i montaż kotła 
na węgiel w ramach programu „Czyste 
Powietrze” będzie możliwy tylko do koń-
ca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać 
dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 
2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie 
obejmujący kocioł na węgiel, zakupić 
i zamontować to źródło ciepła a dodat-
kowo potrzebna jest faktura wystawiona 
do końca bieżącego roku (warunek ten 
nie dotyczy wniosków złożonych przed 
datą wejścia w życie zmian w programie, 
czyli przed 1 lipca 2021 r.).

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Sołectwo Łacha środki na 2021 rok 
przeznaczyło na uporządkowanie te-
renu rekreacyjnego dla mieszkańców 
sołectwa Łacha. Celem zadania było 
uporządkowanie i zagospodarowaniu 
terenu przy brzegu Narwi, przezna-
czonego na plażę. Prace polegały na 
uprzątnięciu z wody i terenu przyle-
głego do plaży odpadów i suchej roślin-
ności, a następnie wyrównaniu terenu 
i nawiezieniu piasku.

Sołectwo Jadwisin część środków 
pochodzących z Funduszu Sołeckiego 
przeznaczyło również na zagospodaro-
wanie i uporządkowanie terenu publicz-
nego w swojej miejscowości. W ramach 
zleconych prac wyrównano teren znaj-
dujący się na rogu ulicy Parkowej i Sza-
niawskiego, na którym następnie dosia-
no trawę i posadzono drzewa ozdobne 
gatunku Śliwa nigra.

Ze środków Funduszu Sołeckiego So-
łectwa Jadwisin sfinansowano również 
zakup ażurowego pojemnika w kształcie 
serca na plastikowe nakrętki. Pojemnik 
jest elementem wspomagającym ak-
cje charytatywne, których celem jest 
wspieranie osób chorych i niepełno-
sprawnych w pozyskiwaniu środków na 
leczenie i rehabilitację. Pojemnik usta-
wiony został przy parkingu Szkoły Pod-
stawowej w Jadwisinie. 

Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku
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ZDROWIE ZDROWIE

Szczepienia przeciwko COVId-19 w gminie Serocknowy lekarz pOz - nadiia Ogrodnicha

Ośrodek zdrowia w zegrzu zaprasza

Szanowni państwo, informujemy, 

że od dnia 01.06.2021r. zmieniły się miejsca wykonywania badań diagnostycznych
zleconych przez lekarzy SpzOz w Serocku , Ośrodka zdrowia dębe i Ośrodka zdrowia w zegrzu. 

zlecenia wystawione przez lekarzy wykonywane są bezpłatnie.

Badania diagnostyczne – zdjęcia RTG
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie, 
ul. Sowińskiego 4, 05-140 Legionowo tel. 227745151
od poniedziałku do piątku po wcześniejszym umówieniu telefoniczny

Badania - ultrasonografia (usg)
1)  SPZOZ w Serock 

ul. A.A. Kędzierskich 2 tel. 227826600, 227826601 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
2)  Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie, 

ul. Sowińskiego 4,  05-140 Legionowo, tel. 227745151 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Badania: mammografia, kolposkopia, elektrokoagulacja i kriokonizacja szyjki macicy
MEDIQ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Jerzy Petz,
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo tel. 227742640

Badania - spirometria
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie
ul. Sowińskiego 4,  05-140 Legionowo tel. 227745151 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Dyrektor SPZOZ w Serocku

szczepień. Mogą z niego skorzystać oso-
by, które:

• posiadają aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym o kodzie R lub N lub odpowiednio 
I grupę z ww. schorzeniami,

• mają trudności z dostępem do 
punktu szczepień (np. osoby starsze, 
niemające możliwości samodzielnego 
dojazdu do punktu szczepień)

zgłoszenia zapotrzebowania na 
transport realizowane są pod nr tel. 
506 368 913, w dni robocze, w godzi-
nach 8.00-15.00.

MOBIlny pUnKT SzCzEpIEŃ:
Z mobilnych punktów szczepień na 

COVID-19 mogą korzystać osoby, któ-
re nie mogą samodzielnie dotrzeć na 
szczepienie, także przy wykorzystaniu 
transportu wspomnianego wyżej. za-
potrzebowanie na skorzystanie z mo-
bilnego punktu szczepień można zgła-
szać w wybranym punkcie szczepień 
podczas rejestracji.

Informacje rządowe dotyczące 
szczepień przeciwko COVID-19 znajdu-
ją się na stronie internetowej: https://
www.gov.pl/web/szczepimysie.

W całej Polsce funkcjonują punkty 
szczepień, w których można zaszcze-
pić się przeciwko COVID-19. Nie inaczej 
jest w naszej gminie. Działają tutaj aż 
trzy punkty, w których można przyjąć 
szczepionkę. 

pOpUlACyJnE pUnKTy SzCzEpIEŃ 
na terenie Miasta i Gminy Serock:

• SPZOZ w Serocku, ul. Kędzier-
skich 2, tel. 22 782 66 00, 22 782 66 01

• Goldenmed (SPIDERMED SPÓŁKA 
z o.o.) ul. Pułtuska 53D; tel. 22 100 41 10

pOWSzECHny pUnKT SzCzEpIEŃ 
na terenie Miasta i Gminy Serock:

• Ośrodek Zdrowia w Zegrzu 
Płk. K. Drewnowskiego; 1 05-131 Zegrze

tel. 22 611 19 77, w godzinach pracy 
placówki:

poniedziałek 7.45-11.15, środa 11.00-
14.30, piątek 11.00-14.30, poza godzina-
mi pracy placówki rejestracja odbywa się 
pod numerami telefonów SPZOZ w Seroc-
ku: tel. 22 782 66 00, 22 782 66 01

email: zegrze@zdrowie.serock.pl

JAK zAREJESTROWAĆ SIę nA 
SzCzEpIEnIE? MOŻnA TO zROBIĆ nA 
kILkA SPOSOBów:

• dzwoniąc na całodobową i bez-
płatną infolinię - 989,

• elektronicznie poprzez e-Rejestra-
cję dostępną na pacjent.gov.pl,

• wysyłającj SMS o treści "Szczepi-
mySie" na numer 880 333 333,

• telefonicznie – w wybranym przez 
siebie punktem szczepień

Podczas rejestracji wybierzesz do-
kładny termin Twojego szczepienia, 
a następnie otrzymasz SMS z potwier-
dzeniem umówienia wizyty.

Do rejestracji nie potrzebujesz żad-
nych dodatkowych danych czy doku-
mentów, wystarczy że podasz swój nr 
PESEL oraz numer telefonu.

MOŻlIWOŚC SKORzySTAnIA z TRAnS-
pORTU: 

Zarejestrowanym na szczepienie 
osobom, które nie mogą dotrzeć do 
punktu szczepień samodzielnie, Miasto 
i Gmina zapewni transport do punktu 

Mimo trudnej sytuacji w jakiej się wszyscy znajdujemy, staramy się zapewnić Państwu jak najlepszy dostęp i ciągłość opieki 
medycznej. Cieszymy się, że do zespołu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku dołączył kolejny 
lekarz medycyny Nadiia Ogrodnicha.

Świadczenia medyczne w zakresie POZ udzielane są w postaci teleporad oraz wizyt osobistych od poniedziałku do piątku. 
W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny:

- 22 782 66 00, - 22 782 66 01, - 22 768 00 13, - 22 782 66 09, - 793 875 536.

Zachęcamy - szczególnie mieszkańców Zegrza i okolic - do wyboru Ośrodka Zdrowia Zegrze jako miejsca Państwa leczenia. 
Godziny pracy placówki:

poniedziałek 7.45-11.15
środa 11.00-14.30
piątek 11.00-14.30
adres: ul. Płk. Kazimierza Drewnowskiego 1, 05-131 Zegrze
tel. 22 611 19 77 (czynny w godzinach pracy placówki).

Godziny pracy lekarza i pielęgniarki są pilotażowe. To w dużej mierze od Państwa zainteresowania i potrzeb będzie zależało 
jak w dalszej perspektywie czasowej będzie się kształtował grafik pracy lekarza. 

Im więcej pacjentów zadeklaruje wybór lekarza poz i pielęgniarki w zegrzyńskim ośrodku zdrowia, na tym więcej możliwo-
ści rozszerzenia usług w przyszłości będziemy mieli wpływ. 

Deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki czy położnej POZ można złożyć na miejscu, w godzinach funkcjonowania placówki.



INTEGRUJEMY PRZEZ KULTURĘ INTEGRUJEMY PRZEZ KULTURĘ

12 13I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

Gra terenowa z harcerzami

Spektakl „C jak CyRK” na dzień dziecka

Muzyczny podwieczorek

UmajOnE pIOSEnKI
29 maja w sali widowiskowej mie-

liśmy okazję wysłuchać UmajOnych 
piosenek w wykonaniu Teatru Piosenki 
Elżbiety Zapendowskiej.

Lokalni artyści wykonali najpięk-
niejsze polskie piosenki o kobietach, 
dziewczynach i matkach.

Teatr Piosenki w składzie: Gustaw 
Klyszcz, Zuzanna Konstantynowicz, Karo-
lina Koryńska, Agnieszka Krupińska, Ka-
tarzyna Łapińska, Joanna Radzikowska, 
Olimpia Rumianowska - Zapiór, Rozalia 
Maria Wota, Anna Zalewska, Przemy-
sław Karasek, Artur Rączkowski rozbawił 
i „rozśpiewał” serocką widownię. 

Koncert można obejrzeć na kanale 
Youtube Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku w Serocku.

Centrum Kultury i Czytelnictwa

 13 czerwca w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
odbył się ostatni koncert z cyklu „Muzyczny Podwieczorek”.

Dzięki zniesieniu części obostrzeń sala widowiskowa mo-
gła zapełnić się słuchaczami, którzy uczestniczyli w koncer-
cie na żywo. Ponadto koncert transmitowany był na Face-
booku.

Tym razem wyruszyliśmy w muzyczną podróż „Od Beetho-
wena do Gershwina”, w którą zabrali nas: Krzysztof Pietkie-
wicz grający na skrzypcach oraz Szymon Drabiński grający na 
fortepianie. Wysłuchaliśmy w ich aranżacjach utwory L. Be-
ethovena, J.S. Bacha, F. Liszta oraz G. Gershwina.

Podczas rocznego cyklu Muzyczny Podwieczorek odbyło 
się 10 koncertów. Na scenie gościliśmy wspaniałych muzyków: 
pianistów, skrzypków, akordeonistów, wibrafonistę, oboist-
kę, aktora oraz solistów. Celem cyklu było zaprezentowanie 
mieszkańcom Powiatu Legionowskiego najwspanialszych dzieł 
muzyki klasycznej.

Prowadzącym koncerty i pomysłodawcą projektu był Pan 
Michał Jung, który za każdym razem dopełniał oprawy koncer-
tów anegdotami o kompozytorach i wybitnych wykonawcach 
muzycznych podwieczorków. 

Dziękujemy partnerom za współpracę przy organizacji 
koncertów, Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock oraz Staroście 
Powiatu Legionowskiego za objęcie koncertów patronatem 
honorowym. Dziękujemy wiernym słuchaczom, którzy przez 
cały czas byli z nami i mamy nadzieję, że uda nam się spotkać 
na kontynuacji cyklu.

Centrum Kultury i Czytelnictwa

Od 1 do 29 maja na terenie Serocka 
mieszkańcy i turyści mogli wziąć udział 
w serockiej grze terenowej z kodami QR 
pn. „Harcerstwo Dawnych Lat”. 

Gra przewidziana została dla doro-
słych i dzieci od 10 roku życia. Na uczest-
ników czekały ciekawostki historyczne 
o harcerzach i zastępach z gminy Se-
rock,  a także zagadki i quizy rozmiesz-
czone w różnych punktach na terenie 
Serocka. Program gry przygotował Jakub 
Borkowski z 13. WWDH „Horn”. Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku wsparło 
merytorycznie i technicznie przebieg gry 
oraz – wspólnie z Izbą Pamięci i Trady-
cji Rybackich – ufundowało upominki dla 
osób, które pomyślnie przeszły całą trasę 
i uzyskały najwięcej punktów. Patronat 
nad wydarzeniem objął Związek Harcer-
stwa Polskiego.

29 maja w zwariowanym namiocie jedynego w swoim ro-
dzaju cyrku alfabetycznym wystąpili ludzie i zwierzęta, któ-
rzy powstawali na oczach widza z wielkich liter.

Podczas spektaklu C jak Cyrk, który zorganizowany został 
dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka nie brakowało zabaw-
nych sytuacji i popisów akrobatycznych z muzyką na żywo. 
Zupełnie przy okazji najmłodsze dzieci, uczestniczące w spo-
tkaniu, nauczyły się alfabetu! Wraz z aktorami ćwiczyły także 
aparat mowy. 

Tego dnia dzieci stworzyły serockie stwory zaczynające się 
na literę „Y”, „Ymoteusza- Yta”, „Ylonę - Yt”, z którymi na 
zakończenie zrobili wspólne zdjęcie. Sprawcami całego cyrko-
wego zamieszania byli aktorzy Marta i Cezary Skroccy z teatru 
Chrząszcz w Trzcinie, a muzyczną atmosferę cyrku tworzył 
Rafał „Piętaszek” Nowak.

Ze względu na duże zainteresowanie spektakl został wy-
stawiony dwukrotnie. Po przedstawieniu na naszych milusiń-
skich czekała słodka niespodzianka – wata cukrowa.

Centrum Kultury i Czytelnictwa

Dziękujemy za liczne zgłoszenia, 
próby przejścia kolejnych etapów gry 
oraz wspólną zabawę. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa
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Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych: 
AkTywNeGO stylu życia

Artystyczna Binduga

W minionym roku szkolnym edukacja 
uczniów z powodu pandemii zakaźnej 
choroby COVD-19 odbywała się w zna-
czącej mierze zdalnie. Wynikająca z tej 
sytuacji izolacja społeczna zaburzyła 
dotychczasowy styl i sposób życia dzieci 
i młodzieży, odbijając się na ich kondy-
cji fizycznej. W związku z tym, na nowy 
rok szkolny 2021/2022 Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock wraz z dyrektorem Ze-
społu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Se-
rocku oraz dyrektorami szkół i przed-
szkoli przyjęli następujące działania 
kierunkowe dla żywienia zbiorowego 
w szkołach i przedszkolach.

● podnieść jakość i poprawić or-
ganizację spożywania posiłków w sto-
łówkach 

- wzbogacić i urozmaicić posiłki 
szkolne/przedszkolne z przewagą róż-
norodnych warzyw i owoców,

- udostępniać rodzicom lub opieku-

nom wykaz składników dań wskazanych 
w jadłospisie, 

- podawać gramaturę i wartość od-
żywczą potraw z jadłospisu, 

- informować, jakie produkty stoso-
wane są jako zamienniki dla dzieci ze 
stwierdzoną alergią,

W sobotę 19 czerwca, na plaży miej-
skiej w Serocku odbyła się impreza pn. 
„Artystyczna Binduga”, czyli flisacy, 
wianki, dłubanki i kwiat paproci”.

Impreza plenerowa promowała bo-
gate tradycje flisackie, folklor oraz 
rzemiosła, które historycznie były zako-
rzenione w serockiej kulturze. Aby przy-
bliżyć mieszkańcom i turystom historię 
Serocka, związaną z ważną dla jego 
dziedzictwa kulturowego grupą zawo-
dową jaką byli flisacy, zaprosiliśmy do 
udziału Bractwo Flisackie pw. św. Bar-
bary z Ulanowa. 

Imprezę rozpoczęliśmy od warszta-
tów flisackich, podczas których nasi go-
ście mogli spróbować np. obróbki drew-
na tradycyjnymi metodami połączonej 
z wykonaniem elementów wchodzących 
w skład tratwy tj. kurcza, tuby i skrzyni. 
Kolejnym rzemiosłem było powroźnic-
two czyli wykonywanie lin, powrozów, 
węzłów flisackich tradycyjnymi metoda-
mi. Powroźnictwo uważane było niegdyś 
za przywilej, a zgoda na jego uprawia-
nie była wydawana przez władze miej-
skie. W czasie warsztatów szkutniczych 
uczestnicy mogli wykonać małe modele 
łódek retmanek i tratewek. 

Artystyczną bindugę w Serocku uroz-
maicały gry i zabawy flisackie polegaja-
ce na chrzcie flisackim oraz podchodach 
flisackich z zadaniami - m.in. wbijaniem 
śryków, ciosaniem drygawki. Dodatkową 
atrakcją imprezy była możliwość degu-
stacji tradycyjnych potraw flisackich, 
przygotowanych w bezpiecznych pacz-
kach przez członków bractwa. Można 
było spróbować proziaków, smalczyku 
z grzybami, wody brzozowej, chleba 
flisackiego oraz ciasteczek z pieczęcią 

flisacką. Warsztaty rzeźbiarskie popro-
wadził lokalny artysta Janusz Dłużniew-
ski, a ich uczestnicy mieli możliwość wy-
rzeźbić i wyszlifować własną żaglówkę. 
Współtworzyli także rzeźbę św. Barbary 
– patronki osób pracujących na wodzie 
m.in. flisaków, rybaków i retmanów - 
która niebawem stanie nad brzegiem Je-
ziora Zegrzyńskiego.

Podczas imprezy na chętnych czeka-
ły atrakcyjne rejsy po Narwi smoczymi 
łodziami. Inną atrakcją, były warsztaty 
zielarskie, podczas których można było 
samodzielnie wykonać napary ziołowe 
oraz przygotować naturalne kosmetyki. 
Dodatkowo zorganizowane zostały gry 
i zabawy - animacje rodzinne, szukanie 
kwiatu paproci oraz warsztaty wianko-
we polegające na wiciu wianków.  

Do udziału w warsztatach zachęcał 
konferansjer Stanisław Banasiuk, który 
przeprowadził nas, jak to się teraz okre-
śla, epicko przez wszystkie etapy imprezy.

Na wiankowej scenie zagościł praw-
dziwy flisacki folklor. Przed gośćmi za-
prezentował się Flisacki Chór oraz Kape-
la z Ulanowa, które dały niezapomniany 
koncert tradycyjnych utworów. W trak-
cie wydarzenia na chętnych czekały pły-
ty z tradycyjnymi pieśniami flisackimi.

Warsztaty wiankowe okazały się 
tak atrakcyjne, że mało kto chciał 
pozbyć się swojego wianka i puścić 
go z nurtem rzeki. Mimo to, spośród 
chętnych do udziału w konkursie na 
„Najpiękniejszy Wianek Nocy Święto-
jańskiej” udało nam się wyłonić zwy-
cięzców. Laureaci otrzymali dyplomy 
i nagrody po czym w towarzystwie wo-
lontariuszy wypuścili wianki ze smo-
czych łodzi. 

Wieczorem przenieśliśmy się we 
współczesne klimaty z kultowym zespo-
łem  „Mechanicy Shanty” i ich nieśmier-
telnymi utworami "Green Horn", „Bi-
twa”, „Dziki włóczęga”, „Paddy works 
on the railway”, „Sześć stóp błota”. 

Artystyczną Bindugę zakończył po-
kaz tańca i ognia „fireshow” wykonany 
przez krakowskich artystów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy ze-
chcieli wziąć udział w tym niezwykłym 
wydarzeniu promującym Noc Kupały 
oraz tradycje flisackie. Dziękujemy tak-
że naszym dzielnym wolontariuszom za 
nieocenioną pomoc przy pracach organi-
zacyjnych. 

Organizatorami imprezy byli Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
we współpracy z Izbą Pamięci i Tradycji 
Rybackich w Serocku. 

Projekt dofinansowano ze środ-
ków Unii Europejskiej poddziałania 
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020” Instytu-
cją zarządzająca PROW 2014-2020 jest 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum Kultury i Czytelnictwa

- uwzględnić dietę pokarmową
- podnieść kompetencje pracowni-

ków (intendent, kucharka),
- zapewnić właściwą organizację 

spożycia posiłków, 
- uszczegółowić zapisy w Regula-

minie żywienia, w zakresie wnoszenia 
opłat i zgłaszania rezygnacji z posiłku.

- zamieszczać jadłospisy na stronie 
internetowej szkoły/przedszkola

● Włączyć rządowe programy ży-
wieniowe dla szkół (mleko, produkty 
mleczne, owoce i warzywa) do działań 
w obszarze zdrowego żywienia przez: 

- spożywanie otrzymanych produk-
tów na terenie szkoły, 

- edukowanie o roli i znaczenia ww. 
produktów w zdrowej diecie.

Ubiegać się o certyfikat Mazowiec-
kiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promują-
cych Zdrowie. 



AKTYWIZUJEMY MIESZKAŃCÓW

16 17I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

OFERUJEMY DOBRĄ EDUKACJĘ

16 17I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

Serocka Akademia Seniora
8 czerwca zakończyła się II kadencja władz stowarzyszenia Serocka Akademia Seniora, która trwała od 2018 roku. 
Podziękowania obecnemu Zarządowi przekazali: Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. Skład 

II kadencji Zarządu SAS:
Mirosława Sujkowska – prezes zarządu; Teresa Dąbrowska – wiceprezes; Danuta Korbuszewska – skarbnik; Lidia Dąbrowska 

– sekretarz; Krystyna Jankowska – członek
W nowym Zarządzie zasiądą poniższe osoby:
Sławomir Jackowski - prezes zarządu; Grażyna Staniszewska - wiceprezes zarządu; Bożena Ogrodnik - sekretarz; Teresa 

Osińska-Łabędź - skarbnik; Jadwiga Jankowska - członek zarządu
Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że do pro-
wadzonego przez Miasto i Gminę Serock 
od początku 2020 roku Programu „Kar-
ta Serocczanina” dołączył w czerwcu 
bieżącego roku kolejny nowy Partner, 
którym jest ośrodek wypoczynkowy 
i restauracja – Lipowy Przylądek. Tym 
samym ilość przedsiębiorców uczestni-
czących w projekcie zwiększyła się ak-
tualnie do 18 firm. 

Lipowy Przylądek to duży ośro-
dek wypoczynkowy z piękną zielenią 
i bezpośrednim dostępem do Narwi 
i plaży piaszczystej. Obiekt znajdu-
je się w Łasze i zajmuje aż 3,5 ha. 
W ośrodku można wypocząć w klima-
cie mazurskim, zjeść pyszny obiad 
w rozsądnej cenie czy zorganizować 
uroczystość lub szkolenie. Obiekt ma 
własną bazę sportów wodnych, kort 
tenisowy, boisko do siatkówki plażo-
wej, stoły do ping-ponga, plac zabaw 
czy bilard. 

Ośrodek oferuje dla mieszkańców 
Miasta  Gminy Serock promocyjne ceny 
w postaci:

• 10% zniżki na zakwaterowanie 
i pakiety wakacyjne od poniedziałku do 
piątku

• 10% zniżki na dania obiadowe 
w restauracji ośrodka od poniedziałku 
do piątku

• kort tenisowy – pierwsza godzina 
gratis

Więcej informacji na stronie:
www.lipowy-przyladek.pl
i na Facebooku. 

Zachęcamy przedsiębiorców z te-
renu Miasta i Gminy Serock chcących 
uczestniczyć aktywniej w życiu miesz-
kańców gminy do udziału w Programie.

Więcej informacji dotyczących Pro-
gramu „Karta Serocczanina”, Partne-
rów Programu oraz wnioski i regulamin 
akcji można znaleźć na stronie interne-
towej www.serock.pl, w zakładce „Dla 
mieszkańca/Karta Serocczanina” oraz 
uzyskać w Referacie Spraw Obywatel-
skich pod nr telefonu 22 782 88 32 lub 
22 782 88 52.

nowy partner programu „Karta Serocczanina”

Kontakt:
 lipowy przylądek 
Mazowiecka 75, Łacha 
05-140 Serock 
Tel. 695-230-949 
lipowy-przyladek@phnsa.pl

podsumowanie projektu pt. „Kluby Kluczowych Kompetencji”

Od stycznia 2019 r. do czerwca 
2021 r. we wszystkich szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez Miasto 
i Gminę Serock realizowany był projekt 
pt. „Kluby Kluczowych Kompetencji”, 
współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej.

Całkowita wartość projektu, to 
1.256.217,00 zł, z czego kwota dofinan-
sowania, to: 1.173.657,00 zł.

Uczniowie uczestniczyli w dodatko-
wych zajęciach z: robotyki, matematyki 
i przyrody - prowadzonych metodami 

eksperymentu, języka angielskiego oraz 
w zajęciach wyrównawczych. 

W zajęciach uczestniczyło 585 uczniów 
w 43 grupach zajęciowych.

W ramach realizacji projektu zaku-
piono dla szkół:

45 komputerów przenośnych, 
105 tabletów, 60 zestawów robotów 
edukacyjnych, 5 zestawów obejmują-
cych: komputer przenośny, tablicę inte-
raktywną i projektor, 7 szaf do ładowa-
nia i przechowywania tabletów, 3 szafy 
do ładowania i przechowywania kom-
puterów przenośnych, wyposażenie do 
pracowni matematycznych i przyrodni-
czych – za łączną kwotę 417.770,19 zł. 
Zakupiono również podręczniki na za-
jęcia językowe i wyrównawcze oraz 
drobne materiały piśmiennicze do pro-
wadzenia zajęć. 

Najstarsi uczestnicy Klubu Naukow-
ca i Klubu Informatyka brali udział 
w warsztatach w Centrum Nauki Koper-
nik. Na zakończenie projektu odbyły się 
wycieczki dla Naukowców do Ogrodu 
Botanicznego w Powsinie.

W ramach projektu, 90 nauczycie-
li ze szkół prowadzonych przez Miasto 
i Gminę Serock zostało przeszkolonych 
w zakresie wykorzystania w praktyce 
szkolnej nowoczesnych technologii i na-

rzędzi komputerowych. Kompetencje 
w zakresie TIK okazały się niezbędne 
podczas pandemii COVID – 19 i pomogły 
społeczności szkolnej łagodniej przejść 
do nauczania zdalnego. Szkoły wypoży-
czały również uczniom sprzęt do nauki 
zdalnej, zakupiony w ramach projektu. 

Dzięki umiejętnościom, ogromnemu 
zaangażowaniu nauczycieli i uczniów 
udało się ukończyć projekt w trudnym 
czasie pandemii, za co serdecznie Pań-
stwu dziękujemy.  

ZOSiP Serock

● Współpracować z pielęgniarką 
i nauczycielami realizującymi eduka-
cję zdrowotną

- podejmować wspólne działania 
w zakresie edukacji zdrowotnej i pro-

mocji zdrowia, z uwzględnieniem po-
trzeb zdrowotnych,

- gromadzić i analizować wyniki ba-
dań BMI (wskaźnik masy ciała) przy pla-
nowaniu działań profilaktycznych i edu-
kacyjnych.

Ponadto, od nowego roku, w szkołach 
będzie realizowany program „Zajęcia 
sportowe z elementami gimnastyki ko-
rekcyjnej" oraz program nauki pływania 
dla kas I-III. Na te programy Miasto i Gmi-
na Serock otrzymało dofinansowanie ze 

środków Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu. Wszystkie 
szkoły zgłosiły nauczycieli wychowania 
fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej 
do programu „Aktywny powrót do szkół 
po pandemii”. Nauczyciele, którzy ukoń-
czą szkolenie – wraz ze swoją szkołą, 
będą mogli starać się o środki na organi-
zowanie dodatkowych zajęć dla ucznia.

Alicja Melion
Dyrektor ZOSiP Serock
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ści - takie skoki są niebezpieczne i mogą 
grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;

- podczas skurczu mięśni nie wpadaj 
w panikę! Staraj się wezwać pomoc, je-
śli jest ktoś w pobliżu. Jeśli nie ma ni-
kogo takiego, połóż się na plecach, spo-
kojnie oddychaj, zegnij stopę w stawie 
skokowym i mocno przyciągając ją do 
siebie wyprostuj nogę w kolanie, staraj 
się dopłynąć powoli do brzegu.

- nad bezpieczeństwem kąpiących 
się dzieci zawsze musi czuwać ktoś do-
rosły;

- dzieci i dorośli korzystający ze 
sprzętów pływających muszą mieć zało-
żony kapok;

Telefony ALARMOWE działają-
ce w razie wypadków na wodzie: 
601 100 100 lub 112

Jednocześnie pragniemy przypo-
mnieć, iż nadal działamy w okoliczno-
ściach, na które ma wpływ stan pande-
mii COVID-19. Prosimy zatem o rozwagę 
i stosowanie się do zaleceń Głównego 
Inspektora Sanitarnego.

przypominamy, że:
1. Należy zachowywać dystans spo-

łeczny i minimalną odległość od osób 
postronnych, zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami prawa na całym obszarze 
obiektu, także podczas kąpieli w wo-
dzie, jak również w czasie oczekiwania 
na wejście na teren kąpieliska/miejsc  
okazjonalnie wykorzystywanych do ką-
pieli (z wyłączeniem osób wspólnie za-
mieszkujących);

2. Należy unikać zatłoczonych plaż/

miejsc lub zgromadzeń na terenie ką-
pieliska/ miejsc  okazjonalnie wykorzy-
stywanych do kąpieli;

3. Należy stosować środki ochrony 
zgodnie z regulacjami obowiązującego 
prawa;

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

5. Należy korzystać z własnego 
sprzętu turystycznego, przyborów to-
aletowych (koce, pledy, leżaki, maty, 
ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia 
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 kontak-
cie z wszelkimi powierzchniami/urzą-
dzeniami publicznego użytku;

7. Należy zachowywać czystość 
w otoczeniu, wyrzucać odpady do wła-
ściwych pojemników, zgodnie z zasada-
mi segregacji, o ile to możliwe;

8. Nie należy korzystać z kąpielisk 
w przypadku złego samopoczucia i pod-
wyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz 
objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną.

Wszelkie informacje dotyczące ką-
pieliska mogą Państwo znaleźć na stro-
nie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/
kapieliska. Wszelkie uwagi, pytania lub 
wątpliwości prosimy kierować na ad-
res: Serockie Inwestycje Samorządowe 
Sp. z o.o., ul. Pułtuska 47, 05-140 Se-
rock, e-mail:biuro@sis.serock.pl lub te-
lefonicznie: 22 782 73 50.

Rozpoczęcie sezonu kąpielowego na plaży

Rejsy promocyjne Albatrosami

Kąpielisko na plaży miejskiej w Se-
rocku przy ul. Retmańskiej otwarte 
jest od 26 czerwca 2020 roku  do końca 
wakacji. Organizatorem kąpieliska, jak 
co roku jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock, natomiast zarządcą całego tere-
nu - rozumianego potocznie, jako teren 
plaży w Serocku - są Serockie Inwesty-
cje Samorządowe Sp. z o.o. Kąpielisko 
będzie strzeżone przez 7 dni w tygodniu 
przez ratowników Legionowskiego Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratowni-
czego w godz. 10:00 – 18:00. 

plac wodny na plaży miejskiej 
będzie czynny przez cały tydzień 
w godz. 10:00-20:00.

Budynek sanitarny otwarty będzie 
w godz. 10:00 - 20:00, dostępna bę-
dzie także toaleta przenośna.

Apelujemy o rozwagę i ostrożność 
podczas korzystania z akwenów wod-
nych. zapamiętaj!

- nie wchodź do wody po spożyciu 
alkoholu - najczęściej toną osoby nie-
trzeźwe;

- nie skacz rozgrzany do wody - 
przed wejściem do wody schłodź ciało, 
by uniknąć wstrząsu termicznego; po 
wejściu do wody najpierw schłodź oko-
licę serca,

- nie próbuj przepływać jeziora czy 
wypływać na otwarty akwen bez aseku-
racji;

- nie pływaj w czasie burzy, mgły 
(kiedy widoczność wynosi poniżej 
50 metrów), gdy wieje porywisty wiatr;

- nie skacz do wody z dużej wysoko-

Katamarany Albatros 1 i Al-
batros 2 – to jednostki dostosowane 
do obsługi lokalnego ruchu turystycz-
nego, związanego z przeprawą osób 
i rowerów na płytkim szlaku żeglownym 
dolnego Bugu i Narwi w obszarze Jezio-
ra Zegrzyńskiego. Te małe statki pła-
skodenne, kursujące wg harmonogramu 
w godz. 9:00-18:00, zabierają do 12 
pasażerów oraz 8 rowerów. Pełnią także 
rolę Mobilnych Punktów Informacji Tu-

rystycznej. Rejsy katamaranami umoż-
liwiają dotarcie z Serocka drogą wodną 
do położonej na przeciwległym brzegu 
Narwi wsi Cupel oraz do leżącej nad Bu-
giem miejscowości Arciechów. Miejsco-
wości te łączy sieć szlaków i ścieżek ro-
werowych, które prowadzą do lokalnych 
atrakcji kulturowych, przyrodniczych 
i turystycznych. 

*Opłatę dobrowolną - 5 zł od 
osoby (płatność kartą) wnosi się wy-

łącznie u kapitana jednostki, bezpo-
średnio przed rejsem (na cele działań 
statutowych armatora - Stowarzysze-
nia na Rzecz Promocji i Rozwoju Za-
lewu Zegrzyńskiego z siedzibą w Se-
rocku).

Kontakt do kapitana katamara-
nu ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 
609 511 417

Kontakt do kapitana katamaranu AL-
BATROS 2 (rzeka Bugu) – tel. 609 511 418

W okresie od 5 czerwca do 
5 września 2021 r. mieszkańcy 
i turyści odwiedzający Serock będą 
mogli skorzystać z cieszących się co-
raz większą popularnością, dofinanso-
wanych przez Miasto i Gminę Serock, 
weekendowych rejsów katamaranami 
Albatros 1 i Albatros 2. Będzie można 
skorzystać również z, dofinansowanych 
przez Spółkę Serockie Inwestycje Sa-
morządowe Sp. z o.o., weekendowych, 
rekreacyjnych rejsów turystycznych 
statkiem Albatros. Jednostki będą wy-
ruszały w rejsy z serockiego molo przy 

plaży miejskiej, w soboty, niedziele 
i święta.  

Rejsy sponsorowane przez 
MiG Serock "Albatrosem" po Je-
ziorze zegrzyńskim

Statek Albatros – wypływa z se-
rockiego molo w 45 minutowe rejsy re-
kreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W 
soboty, niedziele i święta wykonuje trzy 
rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.

*Bilety można kupić wyłącznie u ka-
pitana jednostki bezpośrednio przed 

rejsem – za gotówkę! - odpowiednio 
w kwotach:

- 20 zł osoby dorosłe
- 15 zł ulgowy (uczniowie i studenci)
- 10 zł posiadacze Karty Serocczani-

ca oraz seniorzy 70+
Armatorem statku motorowego Al-

batros jest Żegluga Mazowiecka Sp. 
z o.o. z siedzibą w Serocku. Kontakt do 
bosmana ms ALBATROS – tel. 798795266

*Rejsy będą realizowane zgod-
nie z obowiązującymi ograniczeniami 
i zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
w czasie epidemii Covid – 19.

Czy wizyta rachmistrza jest bez-
pieczna?

Rachmistrzowie są przygotowani do 
pracy w reżimie epidemicznym. Wcho-
dząc do mieszkania będą mieć założone 
maski i będą zachowywać bezpieczny 
odstęp. Odpowiedzi na spisowe pytania 
będą wprowadzane przez rachmistrza 
do aplikacji internetowej. Nie ma więc 
konieczności dotykania i podpisywania 
żadnych dokumentów!

Jeśli mamy wątpliwość, czy to praw-
dziwy rachmistrz, można to w prosty 
sposób zweryfikować.

Jak sprawdzić tożsamość rachmi-
strza?

Każdy rachmistrz posiada identyfi-
kator i powinien on być okazany na sa-
mym początku rozmowy. Dane z identy-
fikatora możemy zweryfikować na dwa 

sposoby. Pierwszym jest internetowa 
aplikacja „Sprawdź tożsamość rachmi-
strza”, dostępna na stronie https://
rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/. Dru-
ga opcja weryfikacji rachmistrza to in-
folinia spisowa pod numerem telefonu 
22 279 99 99. 

nie odmawiaj rachmistrzowi
Rachmistrzowie będą docierać do 

tych osób, które jeszcze się nie spisały. 
Warto skorzystać z tej możliwości i wy-
pełnić obowiązek spisowy, aby nie my-
śleć o tym podczas wakacji. 

Nie należy odmawiać rachmistrzowi. 
Wyjątkowo – jeśli mamy uzasadniony 
powód – możemy poprosić o przełożenie 
kontaktu na inny możliwie szybki termin. 

Rachmistrz przychodzi do Ciebie, 
aby Ci pomóc. Dlatego warto pamiętać 
o wzajemnej życzliwości.

Rachmistrzowie ruszyli w teren!

Pomimo że Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) 
trwa od 1 kwietnia, praca rachmistrzów 
terenowych była wstrzymana. Powód 
był oczywisty – pandemia. Wraz z po-
prawą sytuacji epidemicznej zezwolono 
rachmistrzom na prowadzenie wywia-
dów bezpośrednich. W województwie 
mazowieckim ruszyli oni w teren 
23 czerwca.

Wiele osób czeka ze spisem, bo 
chcą to zrobić w bezpośredniej roz-
mowie i przy wsparciu rachmistrza. 
Będzie to w końcu możliwe! W przy-
padku województwa mazowieckiego 
osoby, które nie wypełniły jeszcze 
obowiązku spisowego, mogą spo-
dziewać się wizyty rachmistrza. Nie 
ma absolutnie żadnych powodów do 
obaw – rachmistrz przychodzi, by słu-
żyć pomocą. 



PIELĘGNUJEMY HISTORIĘ

20 21I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

AKTYWIZUJEMY MIESZKAŃCÓW

20 21I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

Apoloniusz Kędzierski – w 160. rocznicę urodzin
Apoloniusz Kędzierski, zna-

ny artysta malarz i ilustrator, przedsta-
wiciel nurtu Młodej polski, był zwią-
zany z ziemią serocką. W serockiej 
szkole koszykarstwa uczył projektowa-
nia mebli oraz barwienia wikliny. Jego 
brat Antoni Kędzierski był w mieście 
lekarzem, wielkim społecznikiem, za-
łożycielem szkoły koszykarskiej. 

Życie
Apoloniusz Kędzierski urodził się 

1 lipca 1861 roku w Suchedniowie. Jego 
rodzicami byli Maria z Kucharzewskich 
i Feliks Kędzierscy. Po ukończeniu gim-
nazjum w Radomiu rozpoczął studia ma-
larskie u Józefa Brandta, potem uczył 
się u Wojciecha Gersona i Antoniego Ka-
mińskiego. W latach 1885–1888 studio-
wał w Akademii Sztuk Pięknych w Mona-
chium u Nikolausa Gysisa. Od 1892 roku 
mieszkał na stałe w Warszawie. W 1894 
roku zajął pracownię przy ul. Senator-
skiej 36, w której pracował do śmierci. 

Kędzierski uczestniczył w życiu ar-
tystycznym w kraju. Został członkiem 
Towarzystwa Artystów Polskich "Sztu-
ka". W 1922 roku związał się z Pro Arte, 
ugrupowaniem współdziałającym z To-
warzystwem Zachęty Sztuk Pięknych. 
Był ponadto członkiem Klubu Akwareli-
stów Polskich i Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości. 

Zmarł w Warszawie 21 września 1939 
roku. Jego pracownia i mieszkanie spło-
nęły w czasie Powstania Warszawskiego, 
wraz z nimi wiele jego prac. Ocalałe ob-
razy rozproszyły się po Polsce i świecie. 
Po zakończeniu wojny twórczość uzna-
nego i utalentowanego malarza popadła 
w zapomnienie.

kariera
Kędzierski debiutował w 1882 roku 

wystawiając swoje prace w warszaw-
skiej Zachęcie. W 1891 roku jego ob-
raz Astronom wiejski (Antek astronom) 
uzyskał w dorocznym konkursie Zachę-
ty III nagrodę. Obraz ten został także 
wyróżniony w 1893 roku na wystawie 
w Chicago i zakupiony do zbiorów mu-
zeum w St. Louis. Za obraz Przesiewa-
nie (1893) Kędzierski otrzymał srebrny 
medal na Wystawie Krajowej we Lwo-
wie w 1894 roku, a na Wystawie Po-
wszechnej w Paryżu w 1900 roku - me-
dal brązowy. Duże zespoły swoich prac 

artysta eksponował w Zachęcie w War-
szawie w latach 1907, 1911, 1912, 1930 
i w Poznaniu w 1934 roku. W latach 
1927-1934 jego dzieła były prezentowa-
ne na zagranicznych wystawach organi-
zowanych przez Towarzystwo Szerzenia 
Sztuki Polskiej wśród Obcych. 

Za swoją działalność artystyczną Kę-
dzierski był wyróżniony licznymi nagro-
dami Zachęty i Polskiej Akademii Umie-
jętności oraz nagrodami państwowymi. 
W 1938 roku twórca został uhonorowa-
ny Państwową Nagrodą Plastyczną. Od-

Apoloniusz Kędzierski, 1938 (Naro-
dowe Archiwum Cyfrowe)

„Dziewczyna z dzbanem”, 1900 (Fundacja Kościuszkowska)

znaczono go także krzyżem oficerskim 
(1923) i krzyżem komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1937).

Twórczość
U początków swojej drogi arty-

stycznej wybrał malarstwo rodzajowe 
i pejzażowe - pozostał mu wierny przez 
całe życie. Inspiracji szukał w naturze. 
Plenery malarskie znajdował między 
na Mazowszu, Polesiu, Kurpiowszczyź-
nie i w Opoczyńskiem. Jego ważniejsze 
dzieła to: „Podsiewanie” (1915), „Ry-
bacy” (1895), „Zwijanie partu” (1915), 
„Zwózka drzewa” (data powstania 
nieznana), „Antek astronom” (1891) 
i „Dziewczyna z dzbanem” (1900).

Kędzierski z upodobaniem zajmo-
wał się ilustratorstwem, wykonując 
m.in. ilustracje do „Chłopów” Reymon-
ta (wyd. Geberthnera i Wolfa, 1928). 
Współpracował także z wieloma cza-
sopismami warszawskimi. Projektował 
meble i ceramikę, wykonywał polichro-
mie kościelne.

Często inspirował się przyrodą oraz 
ludnością Serocka i okolic. Należy przy-
puszczać, że namalował tam obrazy: 
„Wędkarze” (1900), „Dworek w Serocku 
[Zegrzynku]” (1903), „Narew” (1909), 
„Rybak z więcierzem” (1917), „Jesion nad 
Narwią” (1926) i zapewne wiele innych.

Mirosław Pakuła

Tablica z numerem porządkowym 
nieruchomości – okazuje się, że brak 
tej niepozornej rzeczy może sprawiać 
problem m. in. służbom drogowym, 
porządkowym, karetkom pogotowia, 
straży pożarnej. Niejednokrotnie brak 
tabliczki numerycznej znacząco utrud-
nia realizację usługi odbioru odpadów 
komunalnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 
1989 roku Prawo Geodezyjne i Karto-
graficzne rozdział 8a, art. 47b zobowią-
zuje właściciela nieruchomości zabudo-
wanych, bądź posiadających już adres 
swojej posesji do umieszczania w wi-
docznym miejscu tabliczki z numerem 
porządkowym oraz utrzymywania jej 
w należytym stanie.

Właściciele posesji powinni zatem 
być świadomi tego, że samo umiesz-
czenie na budynku ozdobnego numeru 
nie wystarczy. Informacja zamieszczo-
na na tablicy powinna być pełna, tj. 
zawierać: numer porządkowy, na-
zwę ulicy i miejscowości. Nabyta, 
bądź wykonana własnoręcznie tablica 
powinna być ulokowana w widocznym 
miejscu. Jeśli zatem budynek znajduje 

się w głębi posesji tablica powinna być 
umieszczona na budynku, jak również 
na ogrodzeniu.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 
20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń 
brak tablicy z numerem porządkowym 
podlega karze grzywny do 250 zł albo 
karze nagany.

Ponadto pamiętajmy, że przepisy 
te nie powstały po to, aby karać oby-
wateli, ale służą i przyczyniają się do 
ich ochrony i podnoszenia jakości ży-
cia. Właściwe oznakowanie posesji jest 
niezwykle istotne w sytuacjach, gdy 
będzie potrzebna interwencja służb ra-
tunkowych, ale również w sytuacjach 
tak prozaicznych, jak odbiór odpadów 
komunalnych czy doręczenie przesyłek 
kurierskich.

W celu uzyskania informacji, czy 
Państwa budynek posiada już numer 
porządkowy można skontaktować się 
pod numerem tel. 22 782-88-29, bądź 
wysłać zapytanie na adres mailowy geo-
dezja@serock.pl .  

Aby ustalić numer porządkowy dla 
swojego budynku, dotychczas nieozna-
kowanego, należy w tej sprawie zło-

OBOWIązEK oznaczenia nieruchomości 
numerem porządkowym

żyć wniosek do Urzędu miasta i Gminy 
Serock (Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju), 
który można pobrać na stronie interne-
towej https://serock.epuap.online/. 
Nadanie numeracji porządkowej nie 
podlega opłacie, dlatego tym bardziej 
zachęcamy do oznakowania swojego 
budynku.

Ponadto informujemy, że na te-
renie gminy wdrażany jest System 
Informacji Miejskiej, który ma za 
zadanie ujednolicić, pod względem 
wizualnym, informacje gminne poja-
wiające się w przestrzeni publicznej 
miasta i gminy. W ramach systemu 
oprócz różnego rodzaju nośników in-
formacyjnych, kierunkowskazów, czy 
standów promocyjnych, opracowany 
został ujednolicony dla całej gminy 
projekt tabliczek porządkowych (nu-
merycznych). zachęcamy do ozna-
kowania swoich posesji tabliczką 
zgodną z Systemem Informacji Miej-
skiej dla Miasta i Gminy Serock. Wię-
cej na ten temat na stronie www.se-
rock.pl w zakładce Dla mieszkańca/
System Informacji Miejskiej.
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ZOSTAW SWÓJ SAMOCHÓD 

POZA RYNKIEM !!!

WYKAZ MIEJSC 

DO PARKOWANIA POJAZDÓW 

NA PARKINGACH I W ZATOKACH PARKINGOWYCH

1 - ul. Pułtuska 49 (przy stadionie miejskim)

2 - wjazd do SP im. M. Kopernika od ul. Pułtuskiej

3 - parking SP im. M. Kopernika przy ul. Wolskiego

(środa, sobota w godz. 7.00 - 16.00)   

4 - wzdłuż ul. Zdrojowej

5 - wzdłuż ul. Retmańskiej 

6 - ul. Wolskiego przy szkołach

7 - Park Miejski od ul. Wolskiego

8 - Park Miejski od ul. Pułtuskiej

9 - przy ul. Chrobrego i CKiC

10 - wzdłuż ul. Niskiej

11 - ul. Nasielska i parking przy sali widowiskowej CKiC

12 - ul. 11 Listopada

13 - wzdłuż ul. Pułtuskiej

Szkoła Podstawowa 

im. Mikołaja Kopernika
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Ignacy Sławiński z kolejną wygraną

dzień Sportu dla Seniorów
10 czerwca na stadionie miejskim 

w Serocku odbyła się II edycja imprezy 
„Dzień Sportu dla Seniorów”.

Blisko 40 osób wzięło udział w wy-
zwaniach i rywalizowało w konkuren-
cjach indywidualnych oraz drużyno-
wych.

W tym roku zaproponowaliśmy 
uczestnikom marsz nordic walking, 
sudoku a także łamigłówki.

Podczas eventu seniorzy mogli posi-
lić się pyszną zupą przygotowaną przez 
naszą niezastąpioną Małgorzatę z Ja-
dwisina.

W punkcie medycznym zawodnicy 
mogli zbadać poziom cukru, puls, ci-
śnienie oraz zasięgnąć fachowej opinii 
ws. zdrowia.

Rozgrzewkę dla zawodników prze-
prowadziła dobrze znana i lubiana 
w środowisku Kinga Frąckiewicz.

To był dobry dzień - pełen pozy-
tywnej energii, bez wątpienia bardzo 
potrzebny po długim okresie zimowym, 
któremu towarzyszyło szereg obostrzeń.

Gratulujemy uczestnikom udziału 
i zapraszamy na kolejne przedsięwzięcia.

SIS Sp. z o.o.

Po awansie do Mistrzostw Polski w te-
nisie stołowym kategorii „Żak” (chłopcy 
z roczników 2010 i młodsi) rozgrywanych 
w Ostródzie, Ignacy Sławiński (rocznik 
2012), zwyciężył w singlu i deblu w presti-
żowym turnieju PINGLA CUP 2021 organi-
zowanym przez wielokrotnego DRUŻYNO-
WEGO MISTRZA POLSKI i ćwierćfinalistę 
LIGI MISTRZÓW w tenisie stołowym Bo-
gorię-Dartom Grodzisk Mazowiecki, ucho-
dzącego za nieformalne Mistrzostwa Pol-
ski „Skrzatów” (roczniki 2012 i młodsi).

Nasz 9 latek, prowadzony przez tre-
nera Krzysztofa Szymańskiego, w ciągu 

kilkunastu godzin wycieńczającego tur-
nieju, rozgrywanego od godziny 9 rano 
do 9 wieczorem, stoczył 12 pojedynków, 
mierząc się m.in. z wywodzącymi się 
z pierwszoligowych klubów, „Skrzatami” 
-  mistrzami szeregu województw, którzy 
są już reprezentantami Mistrzostw Polski 
wyższej kat. „Żak”. Ostatecznie, po dra-
matycznym finale i heroicznej walce w 
pojedynku z mistrzem „Skrzatów” i „Ża-
ków” Śląska, odwracając niekorzystny 
wynik, zwyciężył w stosunku setów 3:2! 

W VII edycji turnieju PINGLA CUP, 
rozgrywanego w dniach 12-13 VI 2021, 

Wakacyjny wyjazd
W dniach 25-31 lipca dzieci i młodzież z Serocka, w nagrodę za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i pielęgnowanie swoich 

pasji, wyjeżdżają na wycieczkę do Dzierżoniowa, aby poznać tradycje i doświadczenia naszego miasta partnerskiego. Wyjazd 
jest dofinansowany przez UMiG w Serocku.

W tym samym czasie w OWL w Jadwisinie będziemy gościć dzieci i młodzież z Dzierżoniowa zapewniając im wakacyjne, 
rekreacyjne atrakcje. 

SIS Sp. z o.o. 

wystąpiło kilkuset zawodników, w tym 
niemalże cała krajowa czołówka. Nasz 
klub w turnieju skrzatów i skrzatek 
oprócz Ignacego, reprezentowali: Ad-
rianna Musielewicz – miejsca 9-12; 
Martyna Sochocka - 26 miejsce, Alicja 
Burdziakowska - 28 miejsce, Zuzanna 
Fierek - miejsca 31-32, Marija Secha-
nok - miejsca 37-40, Nataniel Domała 
- miejsca 27-28, Łukasz Szulakowski - 
miejsca 29-30, Kacper Szymański i Mar-
cel Skierkowski - miejsca 31-34 oraz Na-
taniel Kuc – miejsca 35-38.

SIS Sp. z o.o. 

Wojciechowy turniej szachowy
19 czerwca w sali widowiskowej CKiC 

odbył się V Wojciechowy turniej szacho-
wy, w którym wzięło udział 24 zawodni-
ków. Rywalizowali w trzech kategoriach 
wiekowych: do 12 lat, 13-18 lat i Open. 
Zdawać by się mogło, że szachy są spo-
kojną konkurencją, z pewnością jednak 
uczestnikom rozgrywek nie brakuje emo-
cji, woli rywalizacji i dobrej zabawy. Wy-
niki dostępne są na stronie organizatora 
– www.sisi.serock.pl.

SIS Sp. z o.o.

UWOLNIJ 

#MieszkańcySerock

rynek potrzebuje odrobiny oddechu

nie zamieniajmy go w wielki parking

chrońmy zabytkowy bruk od zniszczeń

kupujmy produkty spożywcze „bez ołowiu”

RYNEK

Sprawmy, aby nasz rynek był miejscem wypoczynku,

bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców, 

turystów oraz lokalnych przedsiębiorców.

ZOSTAW SWÓJ SAMOCHÓD 

POZA RYNKIEM !!!

WYKAZ MIEJSC 

DO PARKOWANIA POJAZDÓW 

NA PARKINGACH I W ZATOKACH PARKINGOWYCH

1 - ul. Pułtuska 49 (przy stadionie miejskim)

2 - wjazd do SP im. M. Kopernika od ul. Pułtuskiej

3 - parking SP im. M. Kopernika przy ul. Wolskiego

(środa, sobota w godz. 7.00 - 16.00)   

4 - wzdłuż ul. Zdrojowej

5 - wzdłuż ul. Retmańskiej 

6 - ul. Wolskiego przy szkołach

7 - Park Miejski od ul. Wolskiego

8 - Park Miejski od ul. Pułtuskiej

9 - przy ul. Chrobrego i CKiC

10 - wzdłuż ul. Niskiej

11 - ul. Nasielska i parking przy sali widowiskowej CKiC

12 - ul. 11 Listopada

13 - wzdłuż ul. Pułtuskiej

Szkoła Podstawowa 

im. Mikołaja Kopernika
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Impreza odbywała się bez udziału pu-
bliczności, pomimo to emocji nie brako-
wało, a uczestnikom kibicowali najbliżsi.

Wyniki znajdują się www.serock-
triathlon.pl

Serock Triathlon

Upragniony awans i historyczny sukces Sokołów

30 maja na plaży miejskiej w Se-
rocku odbyła się druga edycja wielkie-
go sportowego przedsięwzięcia Serock 
Triathlon.

W zawodach udział wzięło blisko 
300 zawodników, którzy rywalizowa-
li indywidualnie oraz w szatafetach, 
na dwóch dystansach - sprinterskim 
i olimpijskim.

Po falach kapryśnej majowej aury 
pogoda podczas zawodów dopisała, 
chociaż w wodzie zawodnicy musieli 
zmagać się z niską jej temperaturą oraz 
podmuchami wiatru, które utrudniały 
pokonywanie dystansów. 

Po siedemnastu latach od debiutu I zespołu seniorów KS So-
kół Serock w lidze okręgowej przyszedł moment na kolejny 
duży sportowy krok. W sobotę 19 czerwca, na kolejkę przed 
zakończeniem rozgrywek, awans drużyny do IV ligi stał się 
faktem. W Radzyminie po 8. zwycięstwie z rzędu nasz zespół 
przypieczętował dominację w Warszawskiej Lidze Okręgowej, 
zapewniając sobie bezpośredni awans z pierwszego miejsca.

Następny sezon drużyna seniorska KS Sokół Serock roz-
pocznie na najwyższym szczeblu rozgrywek MZPN w elitarnym 
gronie 4-ligowców.

Pomimo wielu trudności podczas tego wyjątkowego sezo-
nu klub stanął na wysokości zadania. Nawet zmiana kadry tre-
nerskiej na chwilę przed startem rundy rewanżowej nie była 
w stanie wytrącić Sokoła z obranego kursu.

Niewątpliwie jest to największy sukces w historii Naszego 
klubu!

Gratulacje dla całego sztabu trenerskiego, który tuż przed 
startem rundy rewanżowej w trybie awaryjnym przejął zespół.

Wielkie podziękowania dla zawodników, trenerów, włoda-
rzy miasta, działaczy klubowych, pracowników SIS, sponsorów 
i kibiców, czyli wszystkich osób zaangażowanych w ten histo-
ryczny sukces.

Wspólnie otwieramy nowy rozdział! 
Śledźcie poczynania Sokołów w nowym sezonie i dopinguj-

cie ich, aby mieli zapał piąć się wyżej.
SIS Sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie im-
prezy, szczególnie:

wolontariuszom Sokół Serock, firmie 
Kajakiem po Narwi, WOPR Legionowo, 
straży miejskiej w Serocku, funkcjona-
riuszom legionowskiej i serockiej Po-
licji, pracownikom MGZGK w Serocku 
i Urzędu MiG Serock.

Ogromne podziękowania dla spon-
sora imprezy Hotelu Narvil Conference 
& Spa oraz współorganizatora zawodów, 
firmie Labosport Polska.

Zapraszamy za rok!
SIS Sp. z o.o.


