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● Serockie murale - obok Izby znaj-
duje się mural historyczny przedsta-
wiający rodowód naszego miasta 
cieszącego się prawami miejskimi 
od początków XV wieku. Mural przy 
ul. Kościuszki przedstawia flisaka na 
tratwie płynącej po rzece – w domy-
śle rzece Narew. To impresja na temat 
historii miasta i jego mieszkańców. 
Postać flisaka to symbol mieszkań-
ca Serocka – tego dawnego, który 
„płynie” wciąż ku nowemu Serocko-
wi. W gminie są też inne murale np. 
z cyklu „Wodawil”, umiejscowione 
na stacjach wodociągowych.

● Średniowiecze nie znało plażo-
wania, ale życie ówczesnych Seroc-
czan koncentrowało się wokół wo-
dy. Nad rzeką Narew, którą niegdyś 
spławiano tratwami towary, współ-
cześnie znajduje się wiele atrakcji 
turystycznych. Na przykład plaża 
miejska, to dobre miejsce na odpo-
czynek. Darmowe leżaki, boiska do 

gier, wodny plac zbaw i molo, które 
służy latem plażowiczom jako tło 
dla selfie – warto tu przyjechać czy 
przypłynąć samemu lub z rodziną. 
Dziś flisaków już tu nie spotkamy, ale 
po rzece popływać można: kajaka-
mi, łódkami, żaglówkami, wyruszyć 
w rejs promocyjny statkiem Alba-
tros, czy tramwajem wodnym, któ-
ry przypływa tu w letnie weekendy 
z Warszawy. Jesienią, zimą i wiosną 
pełno tu spacerujących, uprawiają-
cych biegi i nordic walking. 
● Bulwar Nadnarwiański  wiedzie 

ku urokliwym jarom w nadrzecz-
nej skarpie i na Plac Litewski, gdzie 
latem odbywają się warsztaty rze-
mieślnicze. Można stąd dojść rów-
nież do głównej ulicy miasta, przy 
której znajduje się dawny zajazd 
pocztowy, sklepy, lokale gastrono-
miczne i usługowe. Droga prowadzi 
też w okolice domu, w którym noco-
wał Picasso. Dalej,  mijając rezerwaty 
przyrody, biegnie ścieżka krajoznaw-

czo–turystyczna do serockich hoteli 
i miejsca historycznych.  Spacerować 
jest więc gdzie. Jest też gdzie jeździć 
na rowerze – przez gminę prowadzą 
trzy szlaki rowerowe, o łącznej dłu-
gości prawie 90 km. 

Zapraszamy do Serocka dzisiaj 
i za… 50 lat.  

Warto tu odpoczywać  
i warto zamieszkać.  

W 2018 roku na terenie Miasta 
i Gminy Serock zameldowanych 
było 14.039 mieszkańców. 

Najważniejszym dokumentem 
strategicznym, którego celem jest 
określenie głównych kierunków roz-
wojowych jest, obecnie Strategia 
Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Se-
rock na lata 2016-2025. Inne kształ-
tujące rozwój gminy dokumenty 
to Plan Rozwoju Lokalnego na lata 
2015-2020, Lokalny Program Rewi-
talizacji Miasta Serock i wybranych 

obszarów gminy na lata 2005-2023, 
Plan Gospodarki Odpadami, Pro-
gram Ochrony Środowiska, Gminny 
Program Opieki nad Zabytkami.

Bliskość stolicy i atrakcyjne po-
łożenie nad Jeziorem Zegrzyńskim 
decydują o kierunku rozwoju gminy 
oraz jej turystyczno-rekreacyjnym 
charakterze.  Z myślą o przyszłych 
inwestorach Miasto i Gmina Serock 
uchwaliła na całym terenie miejsco-
we plany zagospodarowania prze-
strzennego. Duża różnorodność 
gruntów przeznaczonych do sprze-
daży sprawia, że każdy kupujący 
odnajdzie działki spełniające jego 
indywidualne wymagania. 

Jakie zmiany nastąpią w rozwoju 
Miasta i Gminy Serock, i co przejdzie 
do historii naszej gminy w ciągu ko-
lejnych lat sprawdzimy na:

www.serock.pl 
oraz www.historia.serock.pl

Radni Rady Miejskiej 
w Serocku  

VIII kadencji (2018-2023)
ROSIŃSKI Mariusz- 

przewodniczący, 
LUTOMIRSKI 

Józef Wojciech- 
wiceprzewodniczący, 

BILIŃSKI Marek Jan- 
wiceprzewodniczący, 

BOŃKOWSKI Krzysztof 
Edward, CZERWIŃSKI 

Sławomir Paweł, 
KALINOWSKA Bożena 

Danuta, KRZYCZKOWSKA 
Teresa Urszula, KSIĄŻYK 

Gabriela Ewa, OKTABA 
Agnieszka Martyna, 
OSIWAŁA Sławomir 

Ireneusz, PIELACH 
Jarosław Krzysztof, 

ROGUCKA Aneta, 
SKOŚKIEWICZ Włodzimierz 

Tadeusz, WINNICKI 
Wiesław Bogdan, 

ZAKOLSKI Krzysztof.
Seroccy urzędnicy wraz obecnym burmistrzem Arturem Borkowskim i burmistrzem 
w latach 1990-2018, Sylwestrem Sokolnickim fot.umig Serock 2018.jpg

Serock – A.D. 2018

Zapraszamy do wędrówki 
po Serocku, który chociaż 

ma wiele nowoczesnych 
rozwiązań, to nie zapomina 
o swoim ponad 600-letnim  

rodowodzie. Już od 6 
wieków ulice wychodzące 

z serockiego rynku prowadzą 
we wszystkie strony miasta. 

Mamy nadzieję, że ten 
średniowieczny układ 

urbanistyczny przetrwa 
kolejne wieki.

● Rynek. Serce miasta. Warto za-
trzymać się tu na chwilę. W miejscu, 
w którym niegdyś odbywały się jar-
marki kwitnie życie – nie tylko w dni 
targowe, ale również podczas od-
bywających się tu spotkań i imprez 
kulturalnych. Miejsce otoczone sty-
lizowanymi kamienicami skłania do 
refleksji i odpoczynku, a pobliska 
cukiernia Pychotka kusi słodkościa-
mi. Latem pełno tu kwiatów. Zimą 
oczy cieszy wielka choinka i świa-
tełka zdobiące drzewa, latarnie oraz 
budynek ratusza.

● Ratusz, który otwarto w 1997 
roku, jest jednym z najważniejszych 
symboli miasta, obok średniowiecz-
nego wzgórza grodowego i późno-
gotyckiego kościoła.

● Grodzisko Barbarka – wzgórze, 
na którym w średniowieczu funk-
cjonował gród dziś znajduje się nie-
co na uboczu, ale to położenie nie 
umniejsza jego rangi. Wręcz prze-
ciwnie – mieszkańcy pamiętają, że 
to ono dało początek miastu. O ży-
ciu i zajęciach pierwszych Serocczan 
opowiada tablica informacyjna znaj-
dująca się u stóp Barbarki. Jest tam 
również makieta średniowiecznego 
grodziska. Ze szczytu wzgórza gro-
dowego rozpościera się widok na 
połączenie rzek Bug i Narew.

● Kościół pw. Zwiastowania Naj-
świętszej Marii Panny od i połowy 
XVI wieku służył mieszkańcom nie 
tylko jako dom modlitwy, ale rów-
nież jako miejsce schronienia pod-
czas bitew i wojen. To jeden z naj-
starszych zabytków sakralnych na 
Mazowszu. Niegdyś nosił wezwanie 
św. Wojciecha, patronującego Se-
rockowi od czasów średniowiecz-
nych po dzień dzisiejszy.

● Izba Pamięci i Tradycji Rybackich 
– to placówka jak najbardziej współ-
czesna, ale multimedialna ekspozy-
cja opowiada o dawnych dziejach 
miasta i okolic. Warto tu zajrzeć, 
aby poznać historię Serocka i jego 
mieszkańców. 
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