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Wakacje trwają w najlepsze. Uczniowie odpoczywają od zajęć 
w szkole, dorośli od obowiązków zawodowych i codziennych. Gminne 
obiekty turystyczne usłały się gośćmi. Kąpielisko przy plaży miejskiej 
tętni życiem, szczególnie w weekendy, Izba Pamięci jest tłumnie od-
wiedzana przez zwiedzających, a ścieżki rowerowe prowadzą amato-
rów czynnego odpoczynku do gminnych atrakcji. Na brak oferty nie 
narzekają także mieszkańcy gminy, z myślą o których organizowane są 
przedsięwzięcia kulturalne i sportowe. Dzieci i młodzież uczestniczą w 
półkoloniach zorganizowanych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 
oraz spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe. 

Wakacji nie mają natomiast projektanci i wykonawcy gminnych in-
westycji. Na tej płaszczyźnie sezon w pełni. Kolejne drogi, chodniki, od-
cinki wodociągów i kanalizacji, kolejne remonty, budowy i modernizacje 
– realizacja zadań rozciągnie się na najbliższe tygodnie i miesiące. 

Jednym z najbardziej interesujących mieszkańców gminy tematów 
jest kwestia budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz. W momencie 
zamknięcia niniejszego numeru miesięcznika jesteśmy w przededniu 
kolejnego spotkania konsultacyjnego, na którym będzie prezentowa-
ny wariant różowy planowanej inwestycji. Możecie się z nim Państwo 
zapoznać poglądowo w tym numerze, a szczegółowo na naszej stronie 
internetowej. Zebraliśmy także najczęściej zadawane pytania i Państwa 
wątpliwości w tej kwestii i podejmujemy próbę ich rozwiania. Mamy 
nadzieję, że pomimo obaw, jakie bezsprzecznie powodują plany związa-
ne z powstaniem kolei, ostatecznie temat zyska Państwa przychylność, 
aby inwestycja mogła rozwiązać rosnące trudności komunikacyjne gminy. 

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 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 

Absolutorium dla burmistrza!  .............  4
Z wizytą w Ignalinie  ........................  4
# Szczepimy się w gminie Serock  .........  5
Linia kolejowa Zegrze-Przasnysz  .........  6
Kolejne inwestycje w gminie  ..............  9
Wdrażamy System Informacji Miejskiej ...  10
Umowa na dofinansowanie aktualizacji 
inwentaryzacji źródeł ciepła 
– podpisana!  ................................  10

Konsultacje nowej 
wersji uchwały antysmogowej 
dla woj. mazowieckiego  ....................  10
Nowy obowiązek mieszkańców 
– zgłoszenie posiadanego 
źródła ogrzewania .........................  11
Prowadzisz działalność gospodarczą?  ..  11

Uchwały XXXVII sesji Rady Miejskie 
w Serocku  ..................................  12
Uchwały XXXVIII sesji Rady Miejskie 
w Serocku  ..................................  12
Nowe taryfy za wodę  .....................  13
Nowy „wodawilowy” mural  ..............  13

„Fontanna Muzyki” ........................  14
Tango na plaży  .............................  14
Półkolonie letnie bliżej natury  ..........  15
Aktywnie w wakacje  ......................  16
Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke  .....  17

Zajęcia wspomagające dla uczniów  ....  18
Dobry Start 300+ dla ucznia  .............  18

Nowe dowody osobiste 
od 2 sierpnia 2021 r.  ......................  19
Sezon kąpielowy 
na plaży miejskiej trwa  ..................  20
Rejsy promocyjne  .........................  20

Powstańcze losy księcia z Jadwisina  ...  21

Półkolonie na sportowo  ..................  22
Runmageddon - z serocką ekipą   .......  22
Stadion w Jadwisinie  .....................  23
Pierwsze mecze Sokoła Serock  ..........  23
Jakub Rochnowski w czołówce 
światowych motorowodniaków  .........  23

1 sierpnia 17:00 77. rocznica Wybuchu Powstania 
Warszawskiego

Rynek w Serocku

2-6 sierpnia 8:00-16:00 Półkolonie z kulturą „Kosmiczna przygoda” 
dla dzieci 7-12 lat

Informacje w CKiCz 
w Serocku

5 sierpnia 11:00 – 13:00 Mobilne Planetarium oraz warsztaty 
„Jak dolecieć w kosmos”?

sala widowiskowa 
CKiCz w Serocku

14:15 Kino Letnie dla Dzieci

5-6 sierpnia 10-16:00 Wakacyjna szkółka gitarowa młodzież 12+ 
i dorośli Informacje w CKiCz w Serocku 
– wydarzenie płatne

CKiCz w Serocku

7 sierpnia 19:00 Wieczór z poezją śpiewaną przy ognisku Ogródek CKiCz 
w Serocku

8 sierpnia 18:00 Fontanna Muzyki Swingowo z kwartetem 
„Saksofonarium”

Rynek w Serocku

10-12 sierpnia 14:00-16:00 Warsztaty rysunku dla dorosłych 
– wydarzenie płatne

CKiCz w Serocku

10 sierpnia 20:30 „Plenerowe Kino w Ciemno na Leżakach” 
(dla dorosłych)

Ogródek CKiCz lub 
sala widowiskowa

11 sierpnia 12:00-17:00 Dzień dobry Narew – bezpłatne rejsy 
po Serocku - ZAPISY w CKiCz w Serocku

plaża w Serocku

19:00 Joga na plaży wydarzenie bezpłatne 
- ZAPIS w CKiCz w Serocku

12 sierpnia 12:00 - gr. 6-9 lat
13:00 - gr. 10-15 lat

Warsztaty plastyczne 
z Pauliną Nowaczyk - Pisarską

sala widowiskowa

14:15 Kino Letnie dla Dzieci sala widowiskowa

18:00 Tango Argentyńskie – bezpłatna lekcja tańca 
- ZAPIS w CKiCz w Serocku 

sala widowiskowa

19:00 Tango Argentyńskie na plaży w Serocku 
– Milonga czyli potańcówka tangowa

plaża w Serocku

18 sierpnia 19:00 Joga na plaży wydarzenie bezpłatne 
- ZAPIS w CKiCz w Serocku

plaża w Serocku

19 sierpnia 12:00 -  gr. 6-9 lat
13:00 - gr. 10-15 lat

Warsztaty Taneczne
(taniec nowoczesny) z Aleksandrą Marek

sala widowiskowa 
CKiCz w Serocku

14:15 Kino Letnie dla Dzieci

21 sierpnia 19:00 Koncert pod Brzozami Nowa Wieś

22 sierpnia 18:00 Fontanna Muzyki „Bułat Okudżawa, 
najpiękniejsze pieśni i ballady” 
Zespół Piramidy

rynek w Serocku

24 sierpnia 20:30 „Plenerowe Kino w Ciemno na Leżakach” 
(dla dorosłych)

Ogródek CKiCz lub 
sala widowiskowa

25 sierpnia 16:00-19:00 Plener Malarski „Sierpniowe impresje” 
– wydarzenie płatne

Informacje CKiCz 
w Serocku

26 sierpnia 12:00 - gr. 6-9 lat
13:00 - gr. 10-15 lat

Warsztaty plastyczne z Agatą Dutkiewicz sala widowiskowa 
CKiCz w Serocku

14:15 Kino Letnie dla Dzieci

28 sierpnia 15:00 Teatr dla dzieci plaża w Serocku

16:00 – 20:00 Koncert charytatywny dla MARTYNKI 
oraz kiermasz, loterie, dmuchańce

20 -22:00 Niespodzianka dla dorosłych (REJS)
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Z wizytą w Ignalinie

Absolutorium dla burmistrza!

Jednogłośnie udzielone absoluto-
rium dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock z tytułu wykonania budżetu za 
2020 rok!

30 czerwca 2021 r. odbyła się XXXVIII 
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 Se-
rock za 2020 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku 
nowelizacją ustawy o samorządzie gmin-
nym, procedurę udzielenia absolutorium 
rozpoczęło przedstawienie przez Bur-
mistrza Raportu o stanie Miasta i Gmi-
ny Serock na 2020 rok. Dokument ten 
obejmuje podsumowanie działalności 
Burmistrza, a w szczególności realiza-
cji polityki gospodarczej, społecznej, 

oświatowej, kulturalnej i sportowej gmi-
ny. Zgodnie z procedurą, przedstawienie 
Raportu zakończyła debata na jego te-
mat, w której radni zajęli swoje stano-
wisko. Następnie w wyniku przeprowa-
dzanego głosowania Radni jednomyślnie 
udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Rada Miejska przed podjęciem 
uchwały w sprawie udzielenia absolu-
torium Burmistrzowi z tytułu wykona-
nia budżetu za 2020 rok, zatwierdziła 
uchwałą Nr 431/XXXVIII/2021 sprawoz-
danie finansowe za 2020 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2020 rok – jednomyślnie 14 głosami za.

Przed zatwierdzeniem sprawozdań 
radni zostali zapoznani z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie o przedłożonym przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Serock sprawoz-
daniu z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Przed głosowaniem nad udziele-
niem absolutorium Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Serock, radni zostali zapoznani: 
z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej 
o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy 
Serock za rok 2020 wraz z wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie abso-
lutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Serock z tego tytułu, jak też z pozytyw-
ną opinią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Serocku w sprawie udziele-
nia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Serock za 2020 rok.

Następnie po przewidzianej w po-
rządku obrad sesji dyskusji, radni 
podjęli uchwałę Nr 432/XXXVIII/2021 
– jednogłośnie 14 głosami za, udzielając 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2020 rok.

#Szczepimy się w gminie Serock
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. Kędzierskich 
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 pla-
cówki: poniedziałek 7.45-11.15, środa 
11.00-14.30, piątek 11.00-14.30, poza 
godzinami pracy placówki rejestracja 
odbywa się pod numerami telefonów 
SPZOZ w Serocku: tel. 22 782 66 00, 
22 782 66 01, email: zegrze@zdrowie.
serock.pl

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZCZE-
PIENIE? MOŻNA TO ZROBIĆ NA KILKA 
SPOSOBÓW:

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

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

• wysyłając SMS o treści "Szczepimy-
Sie" 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 
żadnych dodatkowych danych czy do-
kumentów, wystarczy że podasz swój 
nr PESEL oraz numer telefonu.

MOŻLIWOŚC SKORZYSTANIA Z TRANS-
PORTU: 

Zarejestrowanym na szczepienie oso-
bom, które nie mogą dotrzeć do punktu 
szczepień samodzielnie, Miasto i Gmina 
zapewni transport do punktu szczepień. 
Mogą z niego skorzystać osoby, 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)

Zgłoszenie 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. Zapo-
trzebowanie na skorzystanie z mobil-
nego punktu szczepień można zgłaszać 
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.

TYMCZASOWY PUNKT SZCZEPIEŃ 
W URZĘDZIE:

W lipcowe soboty w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Serock funkcjonował do-
datkowy punkt szczepień, który cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Można 
było się tu zaszczepi bez wcześniej-
szego umawiania wizyty, między inny-
mi najbardziej pożądaną szczepionką 
jednodawkową. Jeśli możliwości orga-
nizacyjne pozwolą punkt funkcjonował 
będzie także w sierpniu, o czym in-
formować będziemy na stronie www.
serock.pl.

Delegacja samorządowców z gminy Serock wzięła udział w uroczystej sesji Rady Gminy Ignalina zorganizowanej 17 lipca 
z okazji 155-lecia miasta. Burmistrz Artur Borkowski przyjął zaproszenie do odwiedzenia Ignaliny z rąk jej nowego Mera Justasa 
Rasikasa. To było pierwsze spotkanie władz samorządowych Miasta i Gminy Serock i Rejonu Ignalina po wyborach samorządo-
wych. Zaplanowane wcześniej wizyty pokrzyżowała sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Włodarze zadeklarowali chęć 
kontynuowania współpracy partnerskiej i jej rozwoju na różnych szczeblach.

Z okazji jubileuszu 155-lecia miasta Ignalina składamy naszym litewskim Przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia.
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morządów zrzeszonych wokół tej idei, 
które partycypują w kosztach zarówno 
obecnego etapu jak i wspólnie deklarują 
gotowość uczestniczenia w wydatkach 

na realizację inwestycji w przyszłości. 
To regionalne porozumienie zbudowane 
na fundamencie tej inwestycji jest uni-
kalnym przykładem tego, jak samorzą-

dy wspólnie mogą walczyć o realizację 
wspólnych interesów.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

 Odpowiadamy 
na najczęściej 
zadawane pytania:

Czy nowa linii kolejowa  będzie 
służyć do transportu towarowego?

Nie. Podstawowym założeniem 
linii kolejowej jest stworzenie po-
łączenia służącego przejazdom pasa-
żerskim i potrzeba jej realizacji wy-
nika z zapotrzebowania na przewozy 
pasażerskie. Na linii nie planuje się 
infrastruktury, która pozwalałaby ob-
służyć transport towarowy (terminali 
lub ramp załadowczych), natomiast 
ma ona zostać zaprojektowana w taki 
sposób, aby możliwy był na niej po-
tencjalnie ruch pociągów towaro-
wych w przyszłości, bez potrzeby jej 
gruntownej przebudowy.

Dlaczego Serock wystartował z tym 
projektem w programie Kolej+?

Na potrzebę budowy linii wskazują 
dokumenty planistyczne PKP Polskich 
Linii Kolejowych. Dostrzegając proble-
my komunikacyjne, jakie dotykają na-
szych mieszkańców, poszukujemy naj-
lepszego rozwiązania, które przyniesie 
korzyści zarówno obecnym mieszkań-
com jak i kolejnym pokoleniom.  

Czy linia kolejowa będzie genero-
wała uciążliwy hałas?

Planowana linia kolejowa, jako 
nowy obiekt będzie projektowana i bu-
dowana z zastosowaniem wszystkich 
dostępnych rozwiązań przeciwdzia-
łających hałasowi. Nowe i zmoderni-
zowane linie kolejowe nie generują 
powszechnie kojarzonego z pociągami 
stukotu, dzięki stosowaniu szyn bez-

stykowych i innych dostępnych dzisiaj 
rozwiązań. Ważnym aspektem jest też 
to jakie pociągi będą jeździły po szla-
ku, a tu również będziemy mieli do 
czynienia z nowoczesnym taborem pa-
sażerskim, projektowanym z uwzględ-
nieniem potrzeb eliminacji hałasu. Co 
ważne, na większości przebiegu prze-
widuje się, że linia będzie trasowana 
w jak największym możliwym zbliżeniu 
do drogi krajowej. Dzięki temu oddzia-
ływanie samej linii na tych odcinkach 
będzie praktycznie mało zauważalne, 
wobec znacznie gorszych uciążliwości 
jakie wprowadza sama droga. 

Czy Serock potrzebuje połączenia 
kolejowego?

W ujęciu badawczym, na to za-
gadnienie odpowie opracowywane 
właśnie Wstępne Studium Planistycz-

Linia kolejowa Zegrze-Przasnysz
Pod koniec czerwca opublikowa-

liśmy trzy wstępne warianty tras linii 
kolejowej Zegrze-Przasnysz, które na-
stępnie zostały poddane konsultacjom 
społecznym, najpierw w formule onli-
ne, a następnie - wraz z rosnącą potrze-
bą - w toku spotkań bezpośrednich.

Przypomnijmy: Miasto i Gmina Se-
rock wraz z 17 innymi samorządami, 
w listopadzie ubiegłego roku, zakwali-
fikowała się do II etapu naboru w pro-
gramie Uzupełniania Lokalnej i Regio-
nalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+, 
zgłaszając projekt realizacji linii kole-
jowej z Zegrza do Przasnysza. W II eta-
pie naboru wymagane jest opracowanie 
Wstępnego Studium Planistyczno-Pro-
gnostycznego dla konkursowej inwe-
stycji. W dokumencie opracowywane 
są warianty infrastruktury (tras linii ko-
lejowej), prognozy ruchu, analizy eko-
nomiczne, społeczne i środowiskowe. 
Program Kolej+ wymaga również prze-
prowadzenia konsultacji społecznych, 
dotyczących wstępnych wariantów tras 
z mieszkańcami poszczególnych gmin, 
których dotyczy planowana inwestycja.

 28 czerwca odbyło się spotkanie 
dedykowane m.in. mieszkańcom gmi-
ny Serock, w którym uczestniczyło po-
nad 250 osób. Już podczas pierwszych 
konsultacji zaprezentowane warianty 
spotkały się z krytyką części mieszkań-
ców. Ze względu na dużą ilość różnych 
głosów zdecydowaliśmy o zorganizowa-
niu dodatkowych spotkań, z mieszkań-
cami miejscowości, w które najsilniej 
ingerowały wstępnie zaprezentowane 
warianty. Dodatkowe spotkania konsul-
tacyjne odbyły się  13 i 14 lipca. W toku 
prowadzonych rozmów jednoznacznie 
wybrzmiała potrzeba silniejszego po-
szukiwania rozwiązań chroniących ist-
niejącą zabudowę mieszkalną przed 
wyburzeniami, a także potencjalnymi 
uciążliwościami, których źródła upa-
trywano w sąsiedztwie planowanej linii 
kolejowej.  

Jednoznacznie oceniono, że naj-
wyższe szanse na wypracowanie 
rozwiązania łączącego interesy naj-
szerszej grupy mieszkańców, daje tra-
sowanie linii kolejowej wzdłuż drogi 
krajowej nr 61, która stanowi istnieją-
cy korytarz transportowy prowadzący 
przez obszar naszej gminy, generując 
w z tego powodu uciążliwości dla są-

siedztwa, których nie pogorszy nowa 
linia kolejowa. Zdecydowano o po-
trzebie dogłębnego przeanalizowania 
możliwości trasowania linii wzdłuż 
tej drogi, dlatego z pierwotnie zapre-
zentowanym wariantem czerwonym, 
przewidującym trasowanie linii ko-
lejowej po stronie zachodniej drogi 
krajowej (przez miejscowości Borowa 
Góra, Stasi Las i Karolino), porówny-
wany będzie zmodyfikowany wariant 
różowy, którego nowa trasa usiłuje 
wykorzystać niemal wolną od zabudo-
wy przestrzeń na terenie Jadwisina, 
wzdłuż drogi krajowej, po jej wschod-
niej stronie. Wariant ten musi prze-
widywać przebudowę drogi krajowej, 
w rejonie węzła „Wojsk Łączności”, 
gdzie linia kolejowa miałaby wkra-
czać z Jadwisina na teren Serocka. 
Zakres niezbędnej ingerencji w dro-
gę jest dopiero analizowany. Już na 
tym etapie jest widoczne, że wstępne 
warianty definiowane w oddaleniu od 
drogi krajowej nr 61 nie mają więk-
szej szansy na przyszłą realizację, 
z tego też powodu modyfikacje jakie 
są wprowadzane, dotyczą samego ko-
rytarza drogi krajowej nr 61 i mają za 
zadanie ograniczyć wpływ inwestycji 
kolejowej na zabudowę.

Tak wypracowane warianty zostały 
opublikowane i poddane dalszym kon-
sultacjom, m.in. w toku trzeciego do-
datkowego spotkania konsultacyjnego, 
tym razem w Jadwisinie.

 Przedstawienie trzech wariantów 
przebiegu planowanej linii kolejowej 
wynika z wstępnego etapu prac pro-
jektowych. Obecnie prowadzone pra-
ce mają charakter badawczy, kiedy to 
analizuje się różne warianty budowy 
linii i porównuje efekty, jakie mogą one 
wprowadzić, a także ich potencjalne 
uciążliwości. 

Ważnym wydarzeniem podczas 
ostatnich prac było spotkanie koordyna-
cyjne z przedstawicielami PKP PLK S.A., 
instytucją odpowiedzialną za przyszłą 
realizację linii kolejowej, podczas któ-
rego omówiono możliwe do osiągniecia 
na nowej linii czasy przejazdu pociągów 
osobowych między Serockiem a War-
szawą oraz potencjalną częstotliwość 
kursowania pociągów w Serocku. Wyniki 
poczynionych analiz wskazują, że moż-
liwe jest bezpośrednie połączenie kole-

jowe Serocka z Warszawą i nawiązanie 
współpracy z SKM Warszawa. Niezwykle 
atrakcyjnie wygląda czas przejazdu na 
trasie Serock-Warszawa Gdańska, sza-
cowany na 38 minut. Kursy w godzinach 
szczytu mogą się odbywać nawet co 
15 minut i nie jest tu problemem fakt, 
że linia jest planowana jako jednotoro-
wa. Możliwości przewozowe jakie ge-
neruje takie połączenie są nieosiągalne 
dla transportu kołowego i ten fakt czyni 
to przedsięwzięcie tak ważne dla naszej 
lokalnej społeczności. To, że kolej po-
rusza się na wydzielonej trasie, nieza-
leżnej względem transportu drogowego 
daje tej formie przewozów znaczną 
przewagę w warunkach, gdzie drogi są 
przeciążone dużą ilością samochodów, 
a taka sytuacja występuje na drogach 
wjazdowych do Warszawy. 

Przez ostatnie tygodnie dostawa-
liśmy wiele zapytań dotyczących za-
sadności realizacji tej inwestycji. Pa-
miętajmy, że na potrzebę budowy linii 
wskazują dokumenty planistyczne PKP 
Polskich Linii Kolejowych i wynikają 
one z dzisiaj obserwowanego obciąże-
nia dróg i linii kolejowych w naszym 
regionie, które sukcesywnie rośnie. 
Widząc problemy, z którymi mierzą się 
nasi mieszkańcy w codziennych dojaz-
dach do Warszawy, upatrujemy w reali-
zacji tej linii kolejowej wielkiej szansy 
na trwałą poprawę komfortu naszego 
życia, dzięki uzyskaniu szybkiego i bez-
piecznego połączenia komunikacyjne-
go ze stolicą, szansy jakiej nigdy nie 
da nam transport kołowy, indywidualny 
i zbiorowy. O potrzebie poszukiwania 
możliwości budowy takiego połączenia 
najlepiej świadczy to, jakim zaintere-
sowaniem w naszej społeczności cieszy 
się odbudowa połączenia kolejowego 
do Zegrza Południowego. Przedłużenie 
tej linii do Serocka i dalej na północ 
jest odpowiedzią na dynamicznie wzra-
stającą liczbę mieszkańców między in-
nymi na terenie naszej gminy i jeśli nie 
będziemy chcieli myśleć i rozmawiać 
o tych potrzebach dzisiaj, najpraw-
dopodobniej Ci, którym przyjdzie żyć 
w tym miejscu po nas, będą zmuszeni 
do podjęcia o wiele większych i trud-
niejszych wyzwań. 

Warto też podkreślić, że koncepcja 
budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz 
stanowi wspólne przedsięwzięcie 18 sa-
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mach umowy wykonawca zaprojektuje 
budynek, składający się z co najmniej 
20 lokali mieszkalnych. Zlokalizowa-
ny zostanie on w Borowej Górze, tuż 
za obecnie istniejącym placem zabaw. 
Ponadto w budynku zostaną utworzone 
komórki lokatorskie przypisane do po-
szczególnych lokali a także przestrzeń 
mająca służyć sołectwu na potrzeby 
spotkań sołeckich. 

Prace projektowe zaplanowano na 
rok 2021. Po nich, kolejne miesiące bę-
dziemy musieli przeznaczyć na zdobycie 
wymaganych pozwoleń na budowę, co 
będzie warunkowało rozpoczęcie prac 
budowlanych.

W puli rozpoczynanych obecnie in-
westycji nie brakuje też zadań z za-
kresu budowy dróg. 8 lipca zostało 
wszczęte postępowanie mające na 
celu wyłonienie wykonawcy budowy 
ul. Kuligowskiego i Nodzykowskie-
go w Serocku. W ramach zadania 
planuje się budowę fragmentu ul. 
Kuligowskiego od ul. Polnej do skrzy-
żowania z ul. Nodzykowskiego i całej 
ul. Nodzykowskiego. Obie drogi zyska-
ją nawierzchnię asfaltową, chodniki 
i zjazdy. Zmodernizowane zostanie 
także oświetlenie. Mamy nadzieję, że 
w wyniku wszczętego postępowania 
już w sierpniu uda się zawrzeć umo-

wę z wykonawcą i do końca bieżącego 
roku zakończyć roboty budowlane. 

W lipcu zostało także wszczęte po-
stępowanie dotyczące budowy drogi 
łączącej Jadwisin z Zegrzem. Jest to 
odcinek mający połączyć ul. Ogrodową 
w Jadwisinie z ul. Juzistek w Zegrzu. 
Z punktu widzenia lokalnej społeczno-
ści jest to niezwykle istotny fragment 
sieci drogowej, dający możliwość sko-
munikowania obu tych miejscowości 
z pominięciem drogi krajowej. Rów-
nież w tym przypadku planuje się, że 
roboty zostaną zakończone w bieżącym 
roku. Co istotne, na realizacje przed-
sięwzięcia udało się pozyskać środki 
w kwocie 120 tys. zł w ramach Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych.

W naszych bieżących działaniach nie 
zapominamy również o inwestycjach 
kanalizacyjnych. W ostatnim czasie 
zostało wszczęte postępowanie doty-
czące budowy kanalizacji sanitarnej 
w ul. Brzozowej  położonej na granicy 
Dosina i Borowej Góry. Ponadto trwa  
weryfikacja ofert w postępowaniu doty-
czącym budowy kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Szmaragdowej i Bursztynowej 
w Jadwisinie. Oba zadnia zaplanowane 
są do realizacji na lata 2021 i 2022.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Kolejne inwestycje w gminieno – Prognostyczne linii kolejowej. 
O potrzebie poszukiwania możliwości 
budowy takiego połączenia najlepiej 
świadczy fakt jakim zainteresowa-
niem w naszej społeczności cieszy się 
odbudowa połączenia kolejowego do 
Zegrze Południowego. Przedłużenie 
tej linii do Serocka i dalej na północ 
jest natomiast odpowiedzią na dyna-
micznie wzrastającą liczbę mieszkań-
ców między innymi na terenie naszej 
gminy. Dla każdego kto obserwuje jak 
zatłoczone są dzisiaj parkingi w rejo-
nie stacji Legionowo oczywiste jest, 
że podobny scenariusz w niedalekiej 
przyszłości czeka również węzeł prze-
siadkowy projektowany na terenie 
Zegrza Południowego i wykorzystując 
tę zależność staramy się przewidywać 
nadchodzące niekorzystne zjawiska 
i poszukiwać na nie odpowiedzi. 

Skąd bierzemy pieniądze na opra-
cowanie Wstępnego Studium linii ko-
lejowej i przyszłą budowę samej in-
westycji?

Inicjatywa stanowi wspólne 
przedsięwzięcie 18 samorządów 

zrzeszonych wokół idei budowy tej 
linii kolejowej. Partycypują one w 
kosztach zarówno obecnego etapu 
jak i wspólnie deklarują gotowość 
uczestniczenia w wydatkach na re-
alizację inwestycji w przyszłości. 
Wydatki niezbędne na opracowanie 
wstępnego studium – 1,136 mln zł, 
pochodzą w 60% z budżetu Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego. 
Pozostałe 40 % pokrywane jest z do-
tacji celowych udzielonych przez 
miasta, gminy i powiaty usytuowane 
na trasie przyszłej linii kolejowej. 
Jesteśmy również w trakcie ubiega-
nia się o dotację z rezerwy budże-
towej Prezesa Rady Ministrów, na 
opracowanie bieżącej dokumentacji. 
Jeśli uzyskamy tę dotację udział sa-
morządów gminnych i powiatowych 
w kosztach opracowania studium 
okaże się marginalny. Co do budowy 
samej linii kolejowej, do jej reali-
zacji niezbędne będzie skorzystanie 
z finansowania ze środków unijnych, 
w ramach nowej perspektywy finan-
sowej, ukierunkowanych na inwesty-
cje kolejowe.

Dlaczego kolej będzie prowadzić 
do Przasnysza jeśli ludzie chcą jeździć 
do Warszawy?

Linia umożliwi bezpośredni (bez 
przesiadek) dojazd do Warszawy. Nazwa 
linii „Zegrze – Przasnysz” nawiązuje do 
odcinka linii, który jest projektowany 
zupełnie od nowa. Projekt zakłada wpię-
cie linii w stację Zegrze Południowe, 
która zgodnie z harmonogramem ma być 
wybudowana do końca roku 2022.

Dlaczego pokazujemy trzy warian-
ty, i który z nich będzie realizowany?

Przedstawienie trzech wariantów 
wynika z wstępnego etapu prac projek-
towych. Analizuje się różne warianty 
budowy linii i porównuje efekty, jakie 
mogą one wprowadzić, a także ich po-
tencjalne uciążliwości. Już dziś widzi-
my, że wstępne warianty definiowane 
w oddaleniu od drogi krajowej nr 61 
nie mają większej szansy na przyszłą 
realizację, z tego też powodu mody-
fikacje jakie wprowadzamy, dotyczą 
samego korytarza drogi krajowej nr 61 
i mają za zadanie ograniczyć wpływ na 
zabudowę.

Kilka zadań inwestycyjnych zosta-
ło już w tym roku zakończonych, inne 
dobiegają końca. To pozwoliło nam 
w ostatnim czasie zainicjować kolejne 
przedsięwzięcia o dość dużym zna-
czeniu społecznym.

Jednym z nich jest remont kuchni 
i stołówki w Szkole Podstawowej w Se-
rocku. Po przeprowadzeniu dwóch po-
stępowań, z których pierwsze zostało 
unieważnione, 16 lipca została zawarta 
umowa na realizację robót budowlanych. 
Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: 
Marek Siuchta Usługi Budowlane – Lider 
i „EL-SERWIS” Kowalina Sp. Jawna – Part-
ner. Wartość robót wynosi 1 596 686,09 zł 
brutto. W ramach zadania planuje się 
przeprowadzenie gruntownego remontu 
pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej. 

Głównym założeniem, które przy-
świecało projektantom podczas two-
rzenia obu tych przestrzeni, było 
stworzenie warunków do uatrakcyj-
nienia szkolnych posiłków, zarówno w 
kwestii sposobu ich przygotowania jak 
i w kwestii warunków ich spożywania. 
W ramach zadania planujemy stworzyć 
nowoczesne zaplecze kuchenne wypo-
sażone w sprzęt ułatwiający przygo-
towanie różnorodnych dań w wysokim 
standardzie jakościowym, dla dużej 
liczby odbiorców. Ponadto powsta-
nie zupełnie nowa, znacznie większa, 
stołówka. Obejmie ona powierzchnię 
stołówki dotychczas funkcjonującej 
a także część korytarza i pomieszcze-
nie świetlicy, która z kolei zostanie 
zorganizowana w innym miejscu szko-
ły. Nowoczesny charakter stołówki ma 
zachęcić dzieci i młodzież do spędza-
nia tam czasu również poza godzinami 
wydawania posiłków. Na utworzonych 
ladach gastronomicznych przez cały 
dzień będą oferowane uczniom owoce 
i napoje, a atrakcyjne stoły i siedziska 
będą zachęcać do spożywania tu wła-
snych posiłków na dowolnej przerwie 
lekcyjnej. 

Kolejnym istotnym zadaniem 
jest budowa budynku komunalnego 
w Borowej Górze. 21 lipca dokonano 
rozstrzygnięcia postępowania, które 
pozwoliło wyłonić wykonawcę prac pro-
jektowych. Zadanie to zostanie powie-
rzone Przedsiębiorstwu Projektowania 
i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT 
Sp. z o.o. z Białegostoku. Wartość robót 
została określona na 95.940,00 zł. W ra-

KOLEJ ZEGRZE-PRZASNYSZ

1. ORIENTACYJNA LOKALIZACJA PRZYSTANKU JADWISIN; W KIERUNKU SEROCKA  -LINIA 

DWUTOROWA, W STRONĘ ZEGRZA - JEDNOTOROWA

2. ORIENTACYJNA LOKALIZACJA STACJI SEROCK, LINIA DWUTOROWA

3. SKRZYŻOWANIE DWUPOZIOMOWE, KOLEJ PRZECINA DROGĘ KRAJOWĄ W WYKOPIE

4. LIKWIDACJA WYJAZDU Z UL. AKACJOWEJ, LINIA KOLEJOWA BIEGNIE WZDŁUŻ DROGI 

KRAJOWEJ (SZEROKOŚĆ 10 – 12 M) WZDŁUŻ DROGI

5. BEZKOLIZYJNY ZJAZD DO JADWISINA (SKRZYŻOWANIE DWUPOZIOMOWE)

6. TRASOWANIE KOLEI W ŚLADZIE DROGI KRAJOWEJ (UKŁAD DWUPOZIOMOWY, 

KOLEJ NA POZIOMIE TERENU, DK NA ESTAKADZIE)

7. SKRZYŻOWANIE DWUPOZIOMOWE Z OBWODNICĄ SEROCKA

8. POTENCJALNY NOWY ODCINEK, UL. AKACJOWEJ, WPIĘCIE W SKRZYŻOWANIE 

Z UL. ZEGRZYŃSKĄ

9. UTRZYMANIE DROGI SERWISOWEJ LUB BUDOWA DROGI ALTERNATYWNEJ

PREZENTACJA WARIANTU RÓŻOWEGO



DBAMY O ŚRODOWISKO

10 11I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

ROZWIJAMY GMINĘ

10 11I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

Prowadzisz 
działalność gospodarczą?

Nowy obowiązek mieszkańców 
– zgłoszenie posiadanego źródła ogrzewania

Przypominamy, że od 1 lipca br. 
każdy właściciel lub zarządca budynku 
ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji 
dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spala-
nia paliw, obejmujące budynki i lokale 
mieszkalne oraz niemieszkalne. Wła-
ściciele budynków oddanych do użytku 
oraz budynków, w których zostało uru-
chomione źródło ciepła/spalania paliw 
po 1 lipca 2021 r., są zobowiązani do 
złożenia deklaracji w terminie 14 dni. 

Deklarację należy złożyć za pośred-
nictwem systemu teleinformatycznego 
CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego 
lub w formie papierowej, a wypełnio-

ny dokument wysłać listem albo złożyć 
osobiście w urzędzie gminy właściwym 
ze względu na lokalizację budynku. 
Uzupełniając deklarację, trzeba podać 
dane osobowe albo nazwę właściciela 
lub zarządcy budynku/lokalu oraz ad-
res zamieszkania lub siedziby, a także 
adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub 
źródło spalania paliw. Ponadto w dekla-
racji znajdują się informacje o liczbie 
i rodzaju eksploatowanych w obrębie 
nieruchomości źródeł ciepła lub źró-
deł spalania paliw (osoba składająca 
deklarację powinna zgłosić wszystkie 

zainstalowane i eksploatowane źródła 
ogrzewania), a także o ich przezna-
czeniu i wykorzystywanych w nich pa-
liwach. Za niezłożenie deklaracji wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) może 
nałożyć grzywnę w drodze mandatu 
karnego. 

Informujemy, że wersja online 
formularza dostępna pod adresem: 
https://zone.gunb.gov.pl, zaś wer-
sja papierowa do pobraniana stronie 
www.serock.pl w zakładce dbamy 
o środowisko. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Pamiętaj o zawarciu umowy na odbiór od-
padów powstających w wyniku jej funkcjo-
nowania!

Urząd Miasta i Gminy Serock przypomina, że każdy pod-
miot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany 
do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów ko-
munalnych z podmiotem, wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej na terenie Gminy Serock. Obowiązek ten regu-
luję ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 t.j.)

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowa-
dzącego działalność gospodarczą, w wyniku której powstają 
odpady komunalne.

Niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów powsta-
jących w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej do 
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W przypadku, gdy nieruchomość posiada dwie części: 
przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na 
działalność gospodarczą, właściciel nieruchomości zobowią-
zany jest do:

- uiszczania w gminie opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w części zamieszkałej, zgodnie ze złożoną 
deklaracją;

- zawarcia dodatkowej umowy na odbiór odpadów komunal-
nych z części, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Pamiętajmy o dopełnieniu tego obowiązku, ponieważ brak 
posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych 
może skutkować nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 t.j.).

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Informujemy, że w dniu 5 lipca 2021 r. w Nieporęcie pod-
pisana została umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1417/2021 
pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą 
Serock o udzielenie przez Województwo pomocy finansowej 

Umowa na dofinansowanie aktualizacji inwentaryzacji 
źródeł ciepła – podpisana!

Konsultacje nowej wersji uchwały antysmogowej 
dla woj. mazowieckiego

w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego na realizację zadania realizowanego w ramach ,,Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikrokli-
matu MAZOWSZE 2021”. Przedmiotem umowy jest udzielenie 
Miastu i Gminie Serock przez Województwo pomocy finanso-
wej na dofinansowanie zadania pod nazwą ,,Aktualizacja in-
wentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta 
i Gminy Serock” w wysokości do kwoty 113 467,00 zł.

Trwają konsultacje dotyczące zmian w obowiązującej na te-
renie woj. mazowieckiego uchwały antysmogowej. Sejmik Woje-
wództwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/17 z dnia 24 listopada 
2017 r. (tzw. „uchwałą antysmogową”) wprowadził na obszarze 
województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Obowiązująca uchwała antysmogowa stosownie do po-
stanowień art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska została podjęta w celu zapobie-
żenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz 
środowisko, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza 
powstałym wskutek spalania paliw stałych w indywidu-
alnych, nierzadko przestarzałych źródłach ogrzewania. 
Wprowadziła ona ograniczenia i zakazy w zakresie jakości 

paliw oraz eksploatacji instalacji, o mocy do 1 MW, w któ-
rych następuje spalanie paliw.

Projekt ww. uchwały, jak również formularz uwag dostęp-
ne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, zakład-
ka „Konsultacje społeczne”.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego 
i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowiec-
kiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowie-
dzenie się na temat przygotowanego projektu Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego prowadzi konsultacje społeczne.

Konsultacje potrwają do 16 sierpnia 2021 r.
Referat Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa

Wdrażamy System Informacji Miejskiej

Trwa proces wdrażania na terenie 
gminy Systemu Informacji Miejskiej. Na 
plaży miejskiej montowane są pierwsze 
oznakowania – znalazły one zastosowa-
nie na budynku sanitarnym. W przygo-
towaniu są regulaminy plaży i obiektów 
znajdujących się na terenie plaży. Zgod-

nie także z zapowiedzią Wierzbica jako 
pierwsza miejscowość została oznako-
wana tabliczkami z nazwami ulic, w no-
wym, „SIMowym” layoucie. 

Niezmiennie zachęcamy Państwa do 
włączenia się w proces kształtowania 
nowego wizerunku informacyjnego gmi-

ny. Możecie to zrobić poprzez wymianę 
tabliczek porządkowych zamieszcza-
nych na posesjach. Po więcej informacji 
odsyłamy do naszej strony interneto-
wej, gdzie w zakładce Dla mieszkańca/
System Informacji Miejskiej znajdziecie 
Państwo szczegóły.

 / DBAMY O ŚRODOWISKO
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Nowe taryfy za wodę

Nowy „wodawilowy” mural

Uchwały XXXVII sesji Rady Miejskie w Serocku

Uchwały XXXVIII sesji Rady Miejskie w Serocku

1 czerwca 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne 
„wody Polskie” zatwierdziło projekt taryfy za dostawę wody 
na najbliższe 3 lata. Decyzja stała się ostateczna 22 czerwca 
bieżącego roku a pierwsza zmiana taryfy nastąpi 7 lipca 2021 
roku.

Odbiorcy usługi wodociągowej zostali podzieleni na dwie 
taryfowe grupy odbiorców:

GRUPA 1: odbiorcy wody pobierający wodę na cele so-
cjalno-bytowe tj. gospodarstwa domowe, gospodarstwa 
rolne, działki letniskowe i rekreacyjne. 

Dla tych odbiorców cena 1 m3 wody wyniesie: 
od 7 lica 2021 roku do 6 lipca 2022 roku – 3,38 zł netto 

(3,65 zł brutto)
od 7 lipca 2022 roku do 6 lipca 2023 roku - 3,41 zł netto 

(3,68 zł brutto)
od 7 lipca 2023 roku do 6 lipca 2024 roku - 3,48 zł netto 

(3,76 zł brutto)
Odbiorcy tej taryfowej grupy odbiorców objęci są opłatą 

abonamentową za utrzymanie w gotowości do świadczenia 
usług wodociągowych oraz odczytu i rozliczenia należności 
za ilość dostarczonej wody. Wysokość opłaty abonamentowej 
jest wyrażona w zł/odbiorcę/rok i wynosi przez cały okres 
od 7 lipca 2021 roku do 6 lipca 2024 roku w wysokości 
39,00 zł netto (42,12 zł brutto). Rozliczenie opłaty abona-
mentowej następuje w okresach rozliczeniowych równych 
czasookresowi rozliczenia wodomierza i wystawienia faktury 
wg następującego wzoru:

„wysokość opłaty / ilość dni w roku x ilość dni między 
jednym a drugim odczytem”

GRUPA 2: odbiorcy wody, do których należą instytu-
cje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, urzędy, 
ośrodki zdrowia oraz podmioty prowadzące działalność go-
spodarczą typu handel, usługi pobierające wodę do celów 
prowadzenia swojej działalności. Do tej grupy zaliczono 

również jednostki organizacyjne gminy pobierające wodę 
na cele art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dla tych odbiorców cena 1 m3 wody wyniesie: 
od 7 lica 2021 roku do 6 lipca 2022 roku – 3,41 zł netto 

(3,68 zł brutto)
od 7 lipca 2022 roku do 6 lipca 2023 roku - 3,44 zł netto 

(3,72 zł brutto)
od 7 lipca 2023 roku do 6 lipca 2024 roku - 3,50 zł netto 

(3,78 zł brutto)
Odbiorcy tej taryfowej grupy odbiorców objęci są opłatą 

abonamentową za utrzymanie w gotowości do świadczenia 
usług wodociągowych oraz odczytu i rozliczenia należności 
za ilość dostarczonej wody. Wysokość opłaty abonamentowej 
jest  wyrażona w zł/odbiorcę/rok i wynosi przez cały okres 
od 7 lipca 2021 roku do 6 lipca 2024 roku w wysokości 
42,00 zł netto (45,36 zł brutto). Rozliczenie opłaty abona-
mentowej następuje w okresach rozliczeniowych równych 
czasookresowi rozliczenia wodomierza i wystawienia faktury 
wg następującego wzoru:

„wysokość opłaty / ilość dni w roku x ilość dni między 
jednym a drugim odczytem”

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku opraco-
wał projekt taryfy niejednolitej wieloczłonowej z podziałem 
na dwie taryfowe grupy odbiorców usługi wodociągowej. Po-
dział taki wynika z celu poboru wody przez odbiorcę a co za 
tym idzie o różnych opłatach za usługę wodną jaką zakład 
wnosi na rachunek Wód Polskich. Grupa 1 korzysta w dalszym 
ciągu ze stawki preferencyjnej dotyczącej zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę. Grupa 2 ponosi opłaty za pobór, uzdatnianie 
i dostarczanie wody. 

Pełną treść decyzji można pobrać ze strony www.bip.se-
rock.pl lub ze strony www.wodociagiserock.pl 

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy

Rada Miejska w Serocku podczas XXXVII sesji w dniu 29 czerwca 2021r. podjęła następujące uchwały.
1. Uchwała 422/XXXVI/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodo-

ciągowych na lata 2021 – 2025.
2. Uchwała 423/XXXVI/2021 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy.
3. Uchwała 424/XXXVI/2021 w sprawie nadania drodze położonej w miejscowości Skubianka nazwy ul. Brzózkowa.
4.  Uchwała 425/XXXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. 

z siedzibą w Lublinie.
5.  Uchwała 426/XXXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o. o.
6.  Uchwała 427/XXXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz T-MOBILE Polska S. A. 

z siedzibą w Warszawie.
7. Uchwała 428/XXXVI/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2021 – 2036.
8. Uchwała 429/XXXVI/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2021 roku.
Teksty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.serock.pl oraz na stronie - http://serock.

esesja.pl

Rada Miejska w Serocku podczas XXXVIII sesji w dniu 30 czerwca 2021r. podjęła następujące uchwały.
1. Uchwała 430/XXXVI/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock wotum zaufania.
2. Uchwała 431/XXXVI/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta i Gminy Serock za 2020 rok.
3. Uchwała 432/XXXVI/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 rok.
Teksty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.serock.pl oraz na stronie - http://serock.

esesja.pl

„Początkiem wszechrzeczy jest woda” - to ha-
sło przewodnie nowego muralu z serii serockiego 
"wodawilu", która obejmuje malunki na gminnych 
stacjach wodociągowych. 

Mural na stacji przy ulicy Nasielskiej poświęco-
ny jest postaci Talesa z Miletu. 

Znany wszystkim z lekcji matematyki filozof 
był kimś o wiele bardziej wszechstronnym. Jego 
słynna zacytowana fraza jest początkiem całej 
filozofii, a przez to i całej nauki. Nasza wiedza 
o świecie rozpoczęła się od obserwacji roli i obec-
ności wody w przyrodzie. Oprócz portretu i sen-
tencji starożytnego Greka, na kolejnych ścianach 
obiektu powstały schematy, bazujące na kształcie 
kropli. To fraktal, fala i spirala, które łączą geo-
metrię i estetykę, ukazując harmonię wody - tak 
o grafice wypowiedział się autor i wykonawca mu-
ralu Pan Mariusz Libel.
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Tango na plaży 

Półkolonie letnie bliżej natury„Fontanna Muzyki”
27 czerwca, rozpoczęliśmy cykl kon-

certów pn. „Fontanna Muzyki”, który w 
ubiegłych latach cieszył się dużą popu-
larnością. 

Podczas pierwszego koncertu na se-
rockim rynku wystąpił Zespół Impressja 
z programem "La Boheme… Aznavour 
i jego świat”. 

Zespół wystąpił w składzie: Kinga 
Kutrzuba – wokal, Rafał Kuźma – wokal, 

Paweł Łukasik – altówka, Artur Łukasik 
– kontrabas, Joanna Błażej-Łukasik – 
fortepian, racząc publiczność pięknymi 
aranżacjami z repertuaru CH.Aznavo-
ur’a i E.Piaf, a także ciekawymi aneg-
dotami. 

Po koncercie na plaży miejskiej 
można było obejrzeć pokaz skoków spa-
dochronowych w wykonaniu Aeroklubu 
warszawskiego. 

„Do tanga trzeba dwojga” - głosi znane powiedzenie. Wieczorem 14 lipca na 
plaży miejskiej w Serocku tańczyliśmy w rytmie tanga argentyńskiego. Dzięki współ-
pracy Stowarzyszenia Tańca Argentyńskiego "La Mirada" oraz CKiCz w Serocku można 
było spędzić niezapomniany wieczór. Muzykę prezentował znany warszawski DJ Ro-
bert Kandefer i jego włoski przyjaciel DJ Gino - Giuseppe Lacovino.

Pokaz tanga argentyńskiego dali Monika Wojciechowska i Staszek Zmarzły. Póź-
niej z udziałem gości odbyła się Milonga czyli potańcówka tangowa i wcale nie 
trzeba było przychodzić w parach by potańczyć. 

Kolejne spotkanie 12 sierpnia. O godz. 18.00 zapraszamy do CKicz w Serocku na 
bezpłatną lekcję, a o godz. 19.00 na plażę w serocku gdzie odbędzie się wspólna 
potańcówka tangowa. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
fot. Magdalena Śmietańska

W dniach 12-16 lipca dzieci z Miasta 
i Gminy Serock brały udział w półkolo-
niach letnich zorganizowanych przez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa pod 
nazwą „Bliżej natury”. Uczestnicy brali 
udział w warsztatach edukacyjnych, ar-
tystycznych i sportowych. 

Podczas spotkania z ornitologiem 
dzieci miały możliwość zapoznania się 
z życiem i środowiskiem naturalnym 
ptaków. Ornitolog udzielił porad jak 
należy obserwować ptaki, żeby ich nie 
spłoszyć. Warsztaty plastyczne również 
oscylowały wokół przyrody. Tematem 
pracy, którą pod okiem instruktora wy-
konywali uczestnicy, był „szczygieł”, 
narysowany ze wszystkimi szczegółami 
i jego cechami charakterystycznymi. 
Na warsztatach kosmetycznych dzieci 
dowiedziały się jak powstają naturalne 
kosmetyki, a także poznały wartość ziół 
wykorzystywanych do pielęgnacji ciała. 

Z entuzjazmem przyjęta została wy-
cieczka do Doliny Wkry w Pomiechówku, 
gdzie wspólnie odbyliśmy spacer w ko-

ronach drzew, przeszliśmy grę tereno-
wą  i wspięliśmy się na wieżę widokową. 
Największym wyzwaniem była jednak 
przeprawa na skomplikowanych tra-
sach parku linowego, która dostarczyła 
wielu pozytywnych emocji. Z ogromną 
radością dzieci uczestniczyły w spotka-
niu autorskim z pisarzem Panem Grze-
gorzem Kasdepke, zadawały mnóstwo 
pytań zarówno osobistych jak i doty-
czących losów bohaterów jego książek, 
pytały o dalsze części swoich ulubionych 
serii: Kuby i Buby oraz Detektywa Pozy-
tywki. Na zakończenie spotkania dzieci 
otrzymały upominki i autografy autora. 
W programie półkolonii nie zabrakło 
spotkania z wędkarzem, który opowia-
dał o sprzęcie wędkarskim, przynętach, 
spławikach, podbierakach i innych ak-
cesoriach do łowienia ryb. Pokazywał 
różne techniki wędkarskie, a każdy mógł 
spróbować swoich sił w zarzucaniu wędki 
na wodę. Na warsztatach pszczelarskich 
dzieci dowiedziały się „co robią pszczo-
ły” i dlaczego są takie ważne dla środo-

wiska. Można było również samodzielnie 
„wydostać miód” z plastra, zrobić praw-
dziwą woskową świecę i - przede wszyst-
kim - spróbować pysznego, słodkiego 
miodu. Świetną zabawą okazało się two-
rzenie siankowych zwierzątek. Ptaszki, 
które dzieci stworzyły zabrały do domu na 
pamiątkę, a konika siankowo-drewniane-
go można podziwiać na terenie „ogródka 
sąsiedzkiego” CKiCz. Poza rozbudowanym 
programem edukacyjnym dzieci miały 
możliwość rozruszać swoje ciało podczas 
zajęć sportowych na boisku, gdzie rywa-
lizowały w różnych grach zespołowych 
i animacjach tanecznych. 

Cudowna pogoda pozwoliła na spę-
dzenie czasu na plaży w Serocku. Dzieci 
chętnie bawiły się na wodnym placu za-
baw i kąpały się w rzece. Na zakończe-
nie I turnusu półkolonii wszyscy otrzy-
mali drobne upominki i dyplomy. Dzieci 
spędziły czas bardzo intensywnie kolek-
cjonując nowe wspomnienia i doświad-
czenia z wakacji.

Centrum Kultury i Czyelnictwa

Podczas drugiego spotkania w ra-
mach cyklu fontannowego, 11 lipca, 
wystąpiła grupa AMJ Quartet, który za-
grał w składzie: Paulina Kusa, Alina Ba-
ranowska, Małgorzata Maśluszczak oraz 
Bartłomiej Szymborski. Usłyszeliśmy 
melodie kompozytorów z różnych epok 
- od Baroku po muzykę współczesną 
w oryginalnych aranżacjach grupy. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
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Spotkanie z Grzegorzem KasdepkeAktywnie w wakacje

W lipcu Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Serocku zorganizowało akcję 
„Aktywny Wakacyjny Serock”, w ra-
mach której odbyły się liczne warsztaty 
artystyczne oraz spotkania dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Oferta obejmowała: warsztaty tań-
ca nowoczesnego z Piotrem Garczyń-
skim, warsztaty tańca towarzyskiego 
z Martą Kubizną – Lemiszkewicz, warsz-
taty tańca baletowego z Maliną Gerek, 
warsztaty Capoeiry z Muenzą De Jesus. 
W ramach akcji odbyły się także: Kino 
Letnie dla dzieci oraz Plenerowe Kino 

w Ciemno na Leżakach dla dorosłych, 
a także Piknik z Książką dla Malucha, 
który prowadziła bibliotekarka Katarzy-
na Paczkowska - Drążewska. 

Na terenie ogrodu CKiC odbyło się 
spotkanie dla dzieci i rodziców z ornito-

Dzięki współpracy Stowarzyszenia Tańca Ar-
gentyńskiego "La Mirada" oraz CKiC w Serocku 
14 lipca można było spędzić niezapomniany 
wieczór w klimacie argentyńskim. O oprawę 
muzyczną zadbał znany warszawski DJ Robert 
Kandefer i jego włoski przyjaciel DJ Gino - Giu-
seppe Lacovino. Pokaz tanga argentyńskiego 
dali Monika Wojciechowska i Staszek Zmarz-
ły. Później z udziałem gości odbyła się Milonga 
czyli „potańcówka tangowa” i wcale nie trzeba 
było przychodzić w parach, by potańczyć – Rena-
ta Mulik, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku. 

odbyło się spotkanie autorskie dla dzie-
ci i rodziców z Grzegorzem Kasdepke, 
natomiast wraz z Fundacją Tanga Argen-
tyńskiego La Mirada  zorganizowano po-
tańcówkę „tangową” na plaży miejskiej 
w Serocku. Dzięki współpracy z OPS 

logiem Sławomirem Kasjaniukiem, na-
tomiast Costa de Serock czyli Hiszpański 
na leżakach z Aleksandrą Szymborską  
przyciągnął chętnych do nauki języka 
hiszpańskiego. Dorośli mogli zadbać 
o formę podczas zajęć Jogi z Zuzanną 
Pol, które odbyły się na serockiej plaży. 

Dzięki uprzejmości PIK Legionowo 

w Serocku dzieci mogły skorzystać 
z maratonu dmuchawców. Atrakcji było 
co niemiara, wszystkie przedsięwzięcia 
cieszyły się dużą popularnością, za co 
uczestnikom serdecznie dziękujemy. 
Zachęcamy do korzystania z naszych 
propozycji przygotowanych na sierpień. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

14 lipca w ramach akcji Powiatowej 
Instytucji Kultury „Wędrujące czytanie” 
mieliśmy okazję gościć mistrza słowa 
literackiego dla dzieci Pana Grzegorza 
Kasdepke.

Po prezentacji sylwetki znanego pi-
sarza przez Monikę Mikulską, duzi i mali 
sympatycy pióra Grzegorza Kasdepke, 
przenieśli się w świat beztroskiej prze-
strzeni literatury Kuby i Buby, niesamo-
witych przygód  w zwykłej codzienno-
ści, detektywa Pozytywki, savoir-vivru. 

Wesoła atmosfera sprawiła, że 
uczestnicy spotkania z ogromną przy-
jemnością wdali się w dyskusję z Auto-
rem. Śmiechom nie było końca!

Na zakończenie Pan Grzegorz wpi-
sywał chętnym autografy do książek 
i mimo kolejki, która zdawała się nie 
mieć końca, znalazł czas, aby z każdym 
zamienić kilka słów i zrobić pamiątkowe 
zdjęcia.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku

Wymiarów bajkowego świata jest już 
tak wiele, że nawet sam autor nie jest 
wstanie zliczyć wydanych książek. 
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Nowe dowody osobiste od 2 sierpnia 2021 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Par-

lamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. 
w sprawie poprawy zabezpieczeń do-
wodów osobistych obywateli Unii i do-
kumentów pobytowych wydawanych 
obywatelom Unii i członkom ich rodzin 
korzystającym z prawa do swobodnego 
przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 
z 12.07.2019, str. 67) od 2 sierpnia 2021 
roku wchodzą nowe wzory dowodu oso-
bistego.

WPROWADZENIE NOWEGO WZROU 
MA NA CELU:

• podniesienie poziomu bezpieczeń-
stwa dowodów

• ograniczenie fałszerstw dowodów
• usunięcie istniejących, znaczących 

różnic w poziomie zabezpieczeń dowo-
dów wydawanych przez państwa UE

• dostosowanie wzoru i zabezpie-
czeń dowodów do wymogów zawartych 
ww. dokumentach

 W nowych dowodach pojawią się 
2 nowe elementy:

- odciski 2 palców widoczne tylko 
w warstwie elektronicznej dowodu oraz

- skan podpisu widoczny tylko w 
warstwie graficznej dowodu. 

Skan podpisu oraz odciski będą 
pobierane przy składaniu wniosku 
od wszystkich osób, które ukończyły 
12 lat  konieczna osobista obecność 
wszystkich powyżej 12 lat w urzędzie 
przy składaniu wniosku. Odciski wery-
fikowane będą również przy odbiorze 
dowodu.

Dowód osobisty wydany osobie:
• która nie ukończyła 12. roku 

życia - będzie ważny 5 lat (TERAZ do 
5 roku życia ważny 5 lat)

• która ukończyła 12. rok życia - 
będzie ważny 10 lat (TERAZ po skończe-
niu 5 roku życia ważny 10 lat)

• która ukończyła 12. rok życia, 
od której chwilowo fizycznie nie jest 
możliwe pobranie odcisków którego-
kolwiek z palców, jest ważny 12 mie-
sięcy

 Składanie wniosku o dowód osobisty 
będzie odbywać się:

• w urzędzie gminy - osobiście
• w wyjątkowych przypadkach 

w miejscu pobytu osoby poprzez mo-
bilną stację urzędnika

 Mobilne stacje urzędnika umożli-
wią również:

- pobranie odcisków palców
- wydanie dowodu
- aktywację certyfikatów

• przez Internet - możliwe jedy-
nie dla dzieci do 12 roku życia, od 
których odciski palców nie będą po-
bierane

UWAGA

JEŻELI POSIADASZ WAŻNY 

dOwód OSOBISTy 

NIE MUSISZ GO WYMIENIAĆ

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Dobry Start 300+ dla ucznia

szczegóły na stronie 
w w w . p i k . l e g i o n o w s k i . p l
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Festiwal Filmowy imienia 

Andrzeja 
Kondratiuka

Hydrozagadka 
• 27 sierpnia 2021 r. •  
Nieporęt – Pilawa 

K l u b  K o m e d i o w y

Rejs 
• 28 sierpnia 2021 r. •  

plaża w Serocku 
B a l  m a s k o w y  n a  s t a t k u

Seksmisja
• 29 sierpnia 2021 r. •  

Park Świętojański w Wieliszewie 
G r a  m i e j s k a 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

Informujemy, że na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, Miasto i Gmina Serock zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjono-
wania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 
z późn. zm.) ubiega się  o zwiększenie subwencji oświatowej na zorganizowanie zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII. 

Zajęcia będą realizowane z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, biologia i chemia. 
Szacowana kwota zadania wyniesie 30 100,00. 
Zajęcia wspomagające dla uczniów będą zorganizowane przez szkoły od 1 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. 

ZOSiP

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ 
dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:

• na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.
zus.pl

• przez bankowość elektroniczną
• na portalu empatia.mpips.gov.pl
Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie.
Jak to zrobić?
Sprawdź www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00.
Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS 

przez internet.
Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie rozpatrywał ZUS.
W lipcu w Klubie Aktywności Społecznej odbywały się dy-

żury z ekspertami ZUS, przy wsparciu których można było 

założyć profil PUE ZUS i złożyć wniosek o świadczenie. Jeśli 
możliwości organizacyjne pozwolą, dyżury będą kontynu-
owane w sierpniu, o czym informować będziemy na stronie 
www.ops.serock.pl.

OSP
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Sezon kąpielowy na plaży miejskiej trwa

Rejsy promocyjne

W wakacje zapraszamy do korzysta-
nia z kąpieliska przy ul. Retmańskiej.  

Kąpielisko jest strzeżone przez 
7 dni w tygodniu, w godz. 10:00 – 
18:00, przez ratowników Legionow-
skiego Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratowniczego. 

Plac wodny na plaży miejskiej jest 
czynny przez cały tydzień w godz. 
10:00-18:00.

W ramach wakacji na sportowo, ofe-
rujemy na plaży w soboty i niedziele od 
godz. 10:30: gry i zabawy ruchowe, mini 
turnieje, rozmowy na temat zdrowego 
stylu życia.

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

Apelujemy o rozwagę i ostrożność 
podczas korzystania z akwenów wodnych.

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-
ści - takie skoki są niebezpieczne i mogą 
grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;

- podczas skurczu mięśni nie wpa-
daj w panikę! Staraj się wezwać po-
moc, jeśli jest ktoś w pobliżu. Jeśli 
nie ma nikogo takiego, połóż się na 
plecach, spokojnie 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 na sobie kapok

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

Jednocześnie przypominamy, iż na-
dal działamy w okolicznościach, na któ-
re ma wpływ stan pandemii COVID-19. 
Prosimy zatem o rozwagę i stosowanie 
się do zaleceń Głównego Inspektora Sa-
nitarnego.

Wszelkie informacje dotyczące ką-
pieliska mogą Państwo znaleźć na stro-
nie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/
kapieliska.

Uwagi, pytania lub wątpliwości 
prosimy kierować na adres: Serockie 
Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., 
ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock, e-ma-
il:biuro@sis.serock.pl lub telefonicz-
nie: 22 782 73 50.

 Rejsy statkiem 
po Jeziorze Zegrzyńskim

Statek Albatros
– wypływa z serockiego molo w 45 

minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze 
Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i świę-
ta 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-

na oraz seniorzy 70+
Armatorem statku motorowe-

go Albatros jest Żegluga Mazowiecka 
Sp. z o.o. z siedzibą w Serocku.

Kontakt do bosmana ms ALBATROS – 
tel. 798795266.

Na statku obowiązują ograniczenia 
i zachowania zasad bezpieczeństwa 
w czasie epidemii Covid – 19.

• Rejsy dofinansowane są przez 
spółkę Serockie Inwestycje Samorzą-
dowe sp. z o.o. 

 Katamarany Albatros 1 
i Albatros 2
– to jednostki dostosowane do ob-

sługi lokalnego ruchu turystycznego, 
związanego z przeprawą osób i ro-
werów na płytkim szlaku żeglownym 
dolnego Bugu i Narwi w obszarze Je-
ziora Zegrzyńskiego. Te małe statki 
płaskodenne, kursujące wg harmono-
gramu w godz. 9:00-18:00, zabiera-
ją do 12 pasażerów oraz 8 rowerów. 
Pełnią także rolę Mobilnych Punktów 

Informacji Turystycznej. Rejsy kata-
maranami umożliwiają dotarcie z Se-
rocka drogą wodną do położonej na 
przeciwległym brzegu Narwi wsi Cu-
pel oraz do leżącej nad Bugiem miej-
scowości Arciechów. Miejscowości te 
łączy sieć szlaków i ścieżek rowero-
wych, które prowadzą do lokalnych 
atrakcji kulturowych, przyrodniczych 
i turystycznych. 

*Opłatę dobrowolną - 5 zł od oso-
by (płatność kartą) wnosi się wyłącz-
nie u kapitana jednostki, bezpośrednio 
przed rejsem (na cele działań statu-
towych armatora - Stowarzyszenia na 
Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Ze-
grzyńskiego z siedzibą w Serocku).

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

• Rejsy dofinansowane są przez 
Miasto i Gminę Serock

Do 5 września 2021 r. mieszkańcy i turyści odwiedzający Serock mogą 
skorzystać z cieszących się wielką popularnością weekendowych rejsów 
statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim oraz rejsów katamaranami. Jednostki 
wyruszają z serockiego molo przy plaży miejskiej, w soboty, niedziele 
i święta. 

Powstańcze losy księcia z Jadwisina
Przy okazji 77. rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego warto przy-
pomnieć powstańcze losy księcia Kon-
stantego Mikołaja Radziwiłła, oficera 
Armii Krajowej, ostatniego właściciela 
dóbr ziemskich Zegrze i pałacu w Ja-
dwisinie. Por. „Korab” oddał życie za 
Ojczyznę 14 września 1944 roku.

Walka
W kwietniu 1941 roku Konstan-

ty Radziwiłł wstąpił do Związku Walki 
Zbrojnej (od 1942 roku Armia Krajowa). 
Pełnił funkcję kwatermistrza w 3. Ba-
talionie I Rejonu „Marianowo-Brzozów” 
(Legionowo) VII Obwodu Armii Krajowej 
„Obroża” i przyjął pseudonim „Korab”. 

Jeszcze przed wybuchem powstania, 
około 15 lipca 1944 roku, 3. Batalion zajął 
pozycje w rejonie Beniaminowa. 30 lipca 
część żołnierzy pod dowództwem ppor. 
Zygmunta Mireckiego ps. „Zim” uwolniła 
jeńców radzieckich więzionych w obo-
zie obok koszar białobrzeskich. W tym 
samym dniu por. Konstanty Radziwiłł ze 
swoimi żołnierzami rozbroił patrol konny 
Własowców pod Rajszewem.

1 sierpnia 1944 roku z żołnierzy 
3. Batalionu utworzono kilkudziesięcio-
osobową grupę dywersji bojowej pod 
dowództwem por. Radziwiłła. W pierw-
szych dniach sierpnia pododdział ten za-
atakował niemiecki skład paliwa w Dąb-
kowiźnie. Atak nie powiódł się, gdyż na 
drodze pojawił się najpierw niemiecki 
motocykl, a potem ciężarówka. Pojazdy 
zostały zatrzymane i zniszczone, jed-
nak strzały uprzedziły innych Niemców 
o planowanej akcji, w związku z tym 
polscy żołnierze wycofali się. 

Zgodnie z relacjami Edwarda Gajdy 
i Henryka Saksa, w nocy z 15 na 16 sierp-
nia grupa „Koraba” ostrzelała miejsce 
stacjonowania żołnierzy niemieckich 
w folwarku na Starym Bródnie (przy uli-
cy Kondratowicza, róg św. Wincentego). 
Po akcji żołnierze Radziwiłła wycofali się 
bez strat do lasu w Kątach Węgierskich.

Ostatnie dni
16 sierpnia 1944 roku rozpoczęła się 

obława na żołnierzy Radziwiłła i pierwsze 
aresztowania. Por. Radziwiłła aresztowa-
no 19 sierpnia w okolicach Michałowa
-Reginowa w domu sierż. Michała Klimo-
wicza ps. „Omar”. Do domu Klimowicza 
zaczęli dobijać się Ukraińcy, nakazując 

otwarcie drzwi. Radziwiłł i Klimowicz 
odbezpieczyli pistolety, jednak wystra-
szeni żołnierze ukraińscy odeszli. Rano 
do kwatery włamali się Niemcy i obu 
Polaków wywlekli. Sierż. Klimowicza po 
krótkim przesłuchaniu rozstrzelano. Por. 
Radziwiłła przewieziono w otwartym 
samochodzie (według innych relacji na 
wozie konnym) drogą w kierunku Zegrza, 
po czym skręcono do Nieporętu. Na ciele 
oficera widoczne były ślady pobicia, miał 
poplamioną koszulę, a na szyi z przodu 
i z tyłu powieszono mu tabliczki z napi-
sem „polski książę - polski bandyta”. 

Ostatecznie „Koraba” zawieziono do 
koszar w Zegrzu. Księżna Maria, żona 
Konstantego, gdy tylko dowiedziała się 
o jego aresztowaniu, próbowała zorga-
nizować uwolnienie, jednak bez skutku. 
Prawdopodobnie 14 września 1944 roku 
por. Radziwiłł został zabity przez Niem-
ców strzałem w głowę.

Pogrzeb po latach
Po wojnie chłopi poinformowali 

Marię Radziwiłłową, że jej męża za-
bito w Zegrzu i tam pochowano, jed-
nak miejsca pochówku nie udało się 
odnaleźć. Na wiosnę 1969 roku na 
terenie strzelnicy wewnątrz koszar 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Łączności w Zegrzu przypadkiem od-
naleziono szkielet ludzki. Podejrzewa-
no, że mogą to być szczątki Konstan-
tego Radziwiłła. Maria Radziwiłłowa, 
rozpoznała męża po uzębieniu (złoty 
mostek), medalionie z relikwiami 
św. Jana Bosco oraz po skrawku ma-
rynarki z zielonego materiału. Wdo-
wa otrzymała szczątki męża owinię-
te w szary papier. Była to czaszka 
i zaledwie kilka kości. Pogrzeb odbył 
się w Serocku. Na uroczystość licznie 
przybyli mieszkańcy miasta i okolicz-
nych wsi, w tym dawni jego żołnierze.

We wrześniu 2009 roku pamięć Kon-
stantego Mikołaja Radziwiłła uczczono 
przez nadanie jego imienia Gimnazjum 
w Zegrzu (obecnie jest honorowym pa-
tronem zegrzyńskiej Szkoły Podstawo-
wej). W 2013 roku staraniem członków 
legionowskiego Koła Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK porucznik Radziwiłł 
został mianowany na stopień majora. 
14 września 2016 roku na terenie Cen-
trum Szkolenia Łączności i Informatyki 
w Zegrzu, blisko miejsca odnalezienia 
szczątków mjr. Konstantego Mikołaja 
Radziwiłła odsłonięto pamiątkową tabli-
cę i mural. Tego dnia rodzina odebrała 
nadany pośmiertnie Krzyż Oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski.

Mirosław Pakuła

Kamień polny na mogile mjr. Radziwiłła w Serocku, dziś fragment grobu rodzinnego 
(fot. M. Pakuła)

Maria i Konstanty Radziwiłłowie
(fot. ze zbiorów rodziny Radziwiłłów)
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Jakub Rochnowski w czołówce światowych motorowodniaków

Stadion w Jadwisinie

Pierwsze mecze Sokoła Serock

Półkolonie na sportowo

Runmageddon to bieg ekstremalny, podczas którego uczestnicy muszą pokonać 
trasę z wieloma przeszkodami. Reprezentanci Serocka 12 czerwca 2021 r. wzięli 
udział w imprezie w Gliwicach. Zawodnicy podczas „piekielnego biegu” w Arena 
Gliwice pokonywali ekstremalnie trudne przeszkody. Natomiast 26 czerwca 2021 r. 
nasza serocka ekipa wystartowała w Ełku w dwóch formułach: Rekrut i Junior. Mamy 
nadzieję, śledzić ich kolejne udziały w Runmageddonie.

Zakończone zostały prace projek-
towe związane z opracowaniem kom-
pletnej dokumentacji budowy peł-
nowymiarowego boiska piłkarskiego 
o nawierzchni ze sztucznej trawy w Ja-
dwisinie, które ma powstać na terenie 
działki nr ewid. 84/12. Projekt budow-
lany został uzgodniony pozytywnie bez 
uwag przez Mazowiecki Związek Piłki 
Nożnej. 21 lipca skierowany został do 
Starostwa Powiatowego w Legionowie 
wniosek o wydanie pozwolenia na bu-
dowę. 

Projektowany obiekt będzie spełniał 
wymogi MZPN do klasy rozgrywkowej 
IV ligi. Projekt budowlany przewiduje 
budowę boiska piłkarskiego z polem gry 
o wym. 105x68 m ze sztuczną nawierzch-
nią trawiastą z zasypem korkowym a tak-
że budowę trzytorowej bieżni prostej ze 

Piłkarze Sokoła Serock - świeżo upieczeni „awansowicze”- sezon 2021/22 rozegrają w IV Lidze w grupie 1. Przeciwnikami 
Sokoła będą min. Marcovia Marki, Hutnik Warszawa czy Ząbkovia Ząbki. Wstępny harmonogram spotkań poznacie zaglądając na 
stronę http://www.90minut.pl/liga/1/liga11869.html

Pierwszy mecz odbędzie się w drugi weekend sierpnia z Wisłą II Płock.
SIS Sp. z o.o.

Wysoką siódmą pozycję, w stawce 
22 zawodników, zajął w motorowod-
nych Mistrzostwach Świata klasy GT-
30 Jakub Rochnowski zawodnik klubu 
WKS Zegrze i kierowca zespołu wyścigo-
wego Team 87 Jabłonna.

Szesnastoletni Jakub, dla którego 
był to pierwszy start w Mistrzostwach 
Świata w klasie GT30 był jedynym re-
prezentantem Polski. Zawodnik, w mi-
strzostwach odbywających się w dniach 
9-11 lipca 2021 r. w Aluksne na Łotwie, 
zmierzył się ze światową czołówką do-
świadczonych motorowodniaków z Ło-
twy, Litwa, Estonii, Norwegii, Finlandii, 
Szwecji i Rosji. 

GT-30 to jedna z najpopularniejszych 
klas w Europie i na świecie, a to oznacza-
ło, że na zawodach może stawić się rekor-
dowa liczba motorowodniaków. Ostatecz-
ne lista startował liczyła 22 nazwiska. 

Zanim rozpoczęło się ściganie 
o punkty w biegach mistrzowskich, or-
ganizatorzy musieli przeprowadzić eli-

minacje, bo akwen miał homologację na 
18 łodzi. Jakub przeszedł tę fazę zawo-
dów bez problemów i pewnie awansował 
do najważniejszej części mistrzostw. 

Wiele przerwanych biegów, restarty, 
kolizje, wypadki i uszkodzone łodzie – tak 
można w kilku słowach określić, to co się 
działo na łotewskim akwenie. Jakub dziel-
nie radził sobie z trudnym i wymagają-

cym torem oraz z silną obsadą zawodów. 
Trzy pierwsze biegi ukończone na 6 pozy-
cji, ostatni finałowy na 5, co w punktacji 
generalnej dało mu 7 pozycję. 

Postawa Kuby Rochnowskiego to bar-
dzo doby znak przed zbliżającymi się 
Mistrzostwami Europy, które odbędą się 
w dniach 6-8 sierpnia 2021 r. na polskiej 
ziemi, w Trzciance!

W Ośrodku Wypoczynku Letniego 
w Jadwisinie od 28 czerwca do 6 sierp-
nia realizowane były półkolonie na spor-
towo. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się  turnusy z grupą kolarską, te-
nisową, pływacką i taneczną. Każdy tur-
nus realizował swój program z dwiema 

Runmageddon - z serocką ekipą
atrakcjami dodatkowymi. Korzystaliśmy 
z gościnności hotelu Narvil Conferen-
ce&Spa, stadniny Ojcowizna, czy Parku 
Linowego w Jachrance. Realizowaliśmy 
zajęcia na żaglach oraz treningi tema-
tyczne. Przepyszne posiłki przygotowy-
wały kucharki na co dzień pracujące na 
stołówce przy SP Jadwisin. Dzieci chęt-
nie uczestniczyły w pieszych oraz rowe-
rowych wycieczkach po okolicy. W czasie 
wolnym uczestnicy grali w gry stolikowe 
i terenowe. Chętnie rysowali nie tylko 
na kartkach, ale i na kostce wymyślając 
tory w popularne „klasy”. Uczestnicy 
bezpiecznie i atrakcyjnie spędzili swój 
wolny czas. A praca z uśmiechniętymi 
dziećmi była dla organizatorów i opieku-
nów samą przyjemnością.

Dziękujemy Firmie Magnettrans 
oraz Obraziński Transport Group za po-
moc w przewożeniu dzieci do kolejnych 
miejsc realizacji oferty półkolonijnej.

SIS

skocznią w dal. W ramach projektu prze-
widuje się także wykonanie obiektów 
i infrastruktury towarzyszącej, pozwa-
lającej na funkcjonowanie boiska a mia-
nowicie: trybun sportowych na 315 osób, 
oświetlenia boiska o średnim minimal-
nym natężeniu 500lx oraz oświetlenia 
terenu, parkingu z 84 miejscami posto-
jowymi dla kibiców gości i gospodarzy, 
kontenerowego zaplecza szatniowego, 
stanowiska komentatora, kontenerów 
kasowych oraz ciągów komunikacyjnych. 
Cały teren będzie ogrodzony i objęty 
monitoringiem wizyjnym. Ponadto usy-
tuowanie obiektu zostało zaplanowane 
w taki sposób,  aby w przyszłości moż-
liwe było zlokalizowanie również dodat-
kowych miejsc postojowych wzdłuż ul. 
Szkolnej. Od strony południowej boiska 
wykonany zostanie natomiast pas ziele-

ni izolacyjnej i brama techniczna. Cały 
kompleks sportowy będzie zajmował po-
wierzchnię 1,9125 ha.

SIS Sp. z o.o. 
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Wnioski o wydanie karty można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. 

O wydanie karty mogą ubiegać się mieszkańcy Miasta i Gminy Serock, którzy 
rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze 

wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Serock. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie  w zakładce www.serock.pl
dla mieszkańca/karta serocczanina oraz w Referacie Spraw Obywatelskich 
(22 782 88 32) lub (22 782 88 52).

 rabaty udzielane przez Partnerów Programu Karta Serocczanina
 promocyjne bilety na wybrane wydarzenia kulturalne i rekreacyjne na terenie 
Miasta i Gminy Serock


