
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

o działalności Referatów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock  

w okresie od 30 marca 2016r. do 23 maja 2016r. 

 

• w dniu 30 marca 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: 
Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie. Dofinansowanie inwestycji w ramach 
środków Ministra Sportu i Rekreacji z Programu modernizacji infrastruktury sportowej  
- edycja 2016. Kwota wniosku 620.549,00 zł brutto w tym wnioskowana kwota 
dofinansowania: 310.274,00 zł.   

• trwają końcowe  prace nad przygotowaniem wniosku na zadanie: Rewitalizacja  
i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich  
w Serocku.  Dofinansowanie inwestycji w ramach środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego WM, działanie 5.3, typ projektów – Poprawa dostępności do zasobów 
kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie. Termin składania wniosków 
upływa z dniem 1 czerwca 2016 roku.  

• w dniu 25 marca 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę punktów świetlnych w Wierzbicy – oświetlenie drogi gminnej. 
Wykonawca projektu firma: ATP-GEO Geodezja i Projektowanie s.c.  Piotr Wiśniewski, 
Tadeusz Dzięgielewski, Nowy Dwór Mazowiecki ul. Daszyńskiego 11. Koszt zadania 
4.674,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 24.06.2016r. 

• w dniu 25 marca 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem – oświetlenie drogi 
gminnej. Wykonawca projektu: ENERGOPROGRESS Piotr Sienkiewicz, Warszawa ul. 
Pirenejska 20 lok.36. koszt zadania 12.177,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 
24.06.2016r.  

• w dniu 25 marca 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy punktów świetlnych Cupel, ul. Arciechowska – oświetlenie drogi 
gminnej. Wykonawca projektu firma: ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek Cieszyn, 
ul. Górna 29b. Koszt zadania 21.750,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 
24.08.2016r.  

• w dniu 25 marca 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy  punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka – 
oświetlenie drogi gminnej. Wykonawca projektu firma: ECO ENERGY POLAND Mariusz 
Staniek Cieszyn ul. Górna 29b. Koszt zadania 18.540,00 zł brutto. Termin wykonania do 
dnia 25.07.2016r.  

• w dniu 30 marca 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego – oświetlenie 
drogi gminnej. Wykonawca projektu firma NOVA LIGHT Sp. z o.o. Łódź ul. 
Żeligowskiego 46. Koszt zadania 14.145,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 
29.06.2016 

• w dniu 30 marca 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy punktów świetlnych Serock ul. Krasińskiego – oświetlenie drogi 
gminnej. Wykonawca projektu firma: ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, Cieszyn 
ul. Górna 29b. Koszt zadania 4.391,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 
29.06.2016r.  

• w dniu 8 kwietnia 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej poprawy układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Serocku . 
Wykonawca projektu firma: ALKBUD Usługi Inwestycyjne Jadwisin ul. Królewska 10. 
Koszt zadania 5.781,00 zł brutto.  Termin wykonania do dnia 10 maja 2016roku.  

• w dniu 8 kwietnia 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie projektu sieci 
wodociągowej w ulicach Radosnej i Tęczowej w miejscowości Stasi Las w ramach 



zadania budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Radosna, Tęczowa. Wykonawca 
projektu firma: Usługi Projektowe Krystyna Niesłuchowska Legionowo ul. Hubala 4/47. 
Koszt Zadania 46.494,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 07.10.2016r.  

• w dniu 8 kwietnia 2016 roku podpisana została umowa na budowę przyłącza 
kanalizacyjnego  w miejscowości Stasi Las ul. Nasielska w ramach zadania budowa sieci 
kanalizacyjnej na terenie gminy Serock. Wykonawca firma: Zakład Usług Budowlanych 
INWOKAN Wyszków ul. Różana 5. Koszt zadania 19.803,00 zł. Termin wykonania do 
dnia 25.05.2016r.  

•  w dniu 8 kwietnia 2016 roku podpisana została umowa na budowę przyłącza 
kanalizacyjnego  w Serocku ul. Polna  w ramach zadania budowa sieci kanalizacyjnej w 
Serocku. Wykonawca firma: Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Wyszków ul. Różana 
5. Koszt zadania 19.680,00 zł. Termin wykonania do dnia 25.05.2016r 

• w dniu 15 kwietnia 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna – oświetlenie drogi 
gminnej. Wykonawca projektu firma: RinEA Rafał Ślusarek Warszawa ul. Nadwiślańska 
9 lok. 17. Koszt zadania 5.319,75 zł brutto. Termin wykonania do dnia 16.08.2016r.  

• w dniu 15 kwietnia 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy punktów świetlnych Zabłocie – oświetlenie drogi gminnej. 
Wykonawca projektu firma: RinEA Rafał Ślusarek Warszawa ul. Nadwiślańska 9 lok.17. 
Koszt zadania 5.319,75 zł brutto. Termin wykonania  do dnia 16.08.2016r.  

• w dniu 15 kwietnia 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy punktów świetlnych Dosin – oświetlenie drogi gminnej. 
Wykonawca projektu firma: RinEA Rafał Ślusarek Warszawa ul. Nadwiślańska 9 lok.17. 
Koszt zadania 11.808,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 16.08.2016r.  

• w dniu 15 kwietnia 2016 roku podpisana została umowa na budowę placu zabaw w 
Woli Smolanej. Wykonawca firma: NOVUM Wyposażenie Placów Zabawa Sławomir 
Chmielewski, Grom 36. Koszt zadania 355.849,60 zł brutto. Termin wykonania do dnia 
13.06.2016r. Roboty budowlane w trakcie realizacji. 

• w dniu 21 kwietnia 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla zadania budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu. 
Wykonawca projektu firma: ALKBUD Usługi Inwestycyjne Jadwisin ul. Królewska 10. 
Koszt zadania 8.487,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 19.07.2016r. Planowany 
termin oddania dokumentacji do końca maja b.r ze względu na fakt potrzeby realizacji 
zadania w okresie wakacyjnym.  

• w dniu 25 kwietnia 2016 roku podpisana została umowa na wykonanie remontu i prac 
adaptacyjnych oraz wyposażenie lokalu przy ul. Kościuszki 8a w Serocku z 
przeznaczeniem na siedzibę punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień. Wykonawca 
firma: TOM-BUD Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Pułtusk ul. 
Kosynierów 2. Koszt zadania 158.921,40 zł brutto. Termin wykonania do dnia 
23.06.2016r. Roboty budowlane w trakcie realizacji. 

• w dniu 12 maja 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie projektu 
rewitalizacji gminnego placu zabaw w Skubiance. Wykonawca projektu firma: ALKBUD 
Usługi Inwestycyjne Jadwisin ul. Królewska 10. Koszt zadania 6.027,00 zł brutto. Termin 
wykonania do dnia 07.07.2016r.  

• w dniu 12 maja 2016 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Serocku. Wykonawca projektu 
firma: USŁGI – KOSZTORYSY, PROJEKTOWANIE Alicja Wojciechowska Legionowo ul. 
Grunwaldzka 1. koszt zadania 39.606,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 
14.11.2016r.  

• w dniu 12 maja 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania rozbudowa drogi gminnej Nr 180423W ( ul. Lipowa w Borowej 



Górze. Wykonawca projektu firma: ALKBUD Usługi Inwestycyjne Jadwisin ul. 
Królewska10. Koszt zadania 53.997,00 zł brutto. Termin Wykonania do dnia 
14.11.2016r.  

• w dniu 12 maja 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku. Wykonawca 
projektu firma: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk Komornica ul. Łąkowa 12F. Koszt 
zadania 38.450,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 14.11.2016r.  

• w dniu 12 maja 2016 roku podpisana została umowa na doposażenie gminnego placu 
zabaw w Jadwisine. Wykonawca firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo 
Usługowe MEVIUS Majdan Brzezicki 42. Koszt zadania 7.835,10 zł brutto. Termin 
wykonania do dnia 23.06.2016r.  

• w dniu 22 kwietnia 2016 roku odbyło się otwarcie ofert na zadanie: Opracowanie 
materiałów do wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania 
pn. Przebudowa ulicy Książęcej w Jadwisinie. W przetargu brało udział 5 Wykonawców. 
Wartość oferty najtańszej 29.520,00 zł brutto. Wartość oferty najdroższej 59.040,00 zł 
brutto. Zadanie rozstrzygnięte zostało w dniu 19 maja br. Termin podpisania umowy 
wyznaczony został na dzień 25 maja 2016. Wykonawca, któremu zostało udzielone 
zamówienie: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk Komornica ul. Łąkowa 12F.  

• w dniu 29 kwietnia 2016 roku odbyło się otwarcie ofert na zadanie: Budowa punktów 
świetlnych Serock ul. Traugutta – Wiosenna – oświetlenie drogi gminnej. W przetargu 
brało udział 10 Wykonawców. Wartość oferty najtańszej 240.136,59 zł brutto. Wartość 
oferty najdroższej 338.250,00 zł brutto. Dokonano oceny ofert. Wystąpiono z 
wnioskiem do Rady Miejskiej o zwiększenie środków finansowych na zadaniu.  

• w dniu 13 maja 2016 r. odbyło się otwarcie ofert na zadanie: Poprawa efektywności 
energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. W 
przetargu brało udział 3 Wykonawców. Wartość oferty najtańszej 291.877,45 zł brutto. 
Wartość oferty najdroższej 472.247,43 zł brutto. Trwa sprawdzanie i oceny ofert. 
Wystąpiono z wnioskiem do Rady Miejskiej o zwiększenie środków finansowych na 
zadaniu. 

• w dniu 16 maja 2016 roku odbył się odbiór zadania: budowa oświetlenia drogowego w 
ul. Kameralnej w Borowej Górze. Zadanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną, z dokumentacją i w terminie umownym.  



 
•  w dniu 16 maja 2016 roku odbył się odbiór zadania: budowa oświetlenia drogowego 

w ul. Szmaragdowa i Bursztynowa w Jadwisinie. Zadanie zostało wykonane zgodnie ze 
sztuką budowlaną, z dokumentacją i w terminie umownym. 

• Na dzień 25 maja 2016 roku zaplanowano odbiory - dla zadania: budowa oświetlenia 
drogowego w ul. Grunwaldzkiej w Gąsiorowie,  

 
- budowa ciągu pieszo – rowerowego Jadwisin – Zegrze przy drodze krajowej Nr 61. 
Odbiór zadania planowany przy współudziale GDDKiA.  



 
• na dzień 30 maja 2016 roku zaplanowano odbiór zadania  – budowa oświetlenia 

drogowego w miejscowości Dębinki.  

• obecnie w fazie przygotowywania są przetargi na: przebudowę ul. Poniatowskiego, Św. 
Wojciecha i Farna w Serocku, poprawę układu komunikacyjnego przy szkole                        
w Serocku, modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum w Serocku, modernizacja 
budynku administracyjnego Ratusza w Serocku.  

• w dniu 16 maja br. rozpoczęta prace związane z powstaniem muralu przy budynku Izby 
Pamięci w Serocku przy ul. Św. Wojciecha 1. Termin zakończenia prac 26 maja 2016r. 

  
• trwają zaawansowane prace budowlane dotyczące budowy łącznika przy Szkole 

Podstawowej w Jadwisinie. W tym momencie roboty są na etapie wykonywania 
pokrycia dachowego. Uzgodnione zostały również na naradzie koordynacyjnej przy 
udziel Dyrekcji Szkoły wszelkie roboty, które bezpośrednio ingerują w stary obiekt i 
muszą zostać wykonane z przyczyn obiektywnych w okresie wakacyjnym, 



 
• ogłoszone zostały pierwsze postępowania dotyczące realizacji funduszu sołeckiego 

między innymi w miejscowościach Borowa, Góra, Jadwisin, Wola Kiełpińska. Trwają 
prace na funduszem sołeckim w zakresie innych miejscowości. W trakcie realizacji 
wnioski dot.: zakup 18 stołów i 100 krzeseł, zakup namiotu z logo oraz przedłużacza 
zewnętrznego dla sołectwa Ludwinowo Zegrzyńskie, uszycie firan i zasłon dla sołectwa 
Stanisławowo, podpisanie umowy na dostawę podestu scenicznego, 

• wykonanie tablic informacyjnych na terenie gminy w miejscowościach: Jachranka, 
Kania Nowa, Kania Polska, Łacha, Stanisławowo i Stasi Las, 

• w dniu 31 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Legionowie wydał postanowienie o 
stwierdzeniu nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej drogę 
gminną  we wsi Wola Smolana (dz.nr 95     i 260/1) łączącą wieś Wola Smolana z drogą 
wojewódzką nr 622. 

• w dniu 21 kwietnia 2016 r. zaczął obowiązywać uchwalony przez Radę Miejską                            
w Serocku w dniu 28 stycznia 2016 roku miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock – obszar B, obejmującego obręby: 06,07,08,09 - uchwała 
Nr 165/XVII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.01.2016r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2776 z dnia 21.03.2016 r.). 

• w dniu 09 maja 2016 r. wpłynęło pismo dotyczące zadania: "Budowa 
międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych 
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 
obsługi - gazociąg Rembelszczyzna granica RP na terenie województwa 
mazowieckiego". Pismo dotyczyło trasy projektowanego gazociągu na terenie Miasta i 
Gminy Serock. Załącznikiem do pisma była mapa topograficzna w skali 1: 10 000. Pismo 
wraz z mapą udostępniono mieszkańcom gminy na stronie internetowej Urzędu w dniu 
11.05.2016 r. 

• w dniu 10 maja 2016 r. – odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku spotkanie 
konsultacyjne z firmą Atrium Grupa Doradcza dotyczące przedstawienia uwag do 
wstępnego projektu Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2025 dla gminy Miasto i Gmina 
Serock, 

• wdrożono akcję „kupuj lokalnie” promującą lokalną przedsiębiorczość, 

• uruchomiono urządzenie zabezpieczające sieć urzędu najnowszej generacji oraz 
testowany jest filtr poczty elektronicznej w domenie serock.pl. Wdrożenie powyższych 



urządzeń ma na celu znaczące podniesienie bezpieczeństwa użytkowników urzędu 
oraz podległych jednostek, 

• wypłacono producentom rolnym dotację z tytułu zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w paliwie. Wartość zwrotu- 97 577,23 zł. 

• dokonano poboru II raty podatków lokalnych ,rozliczono sołtysów z pobranych 

podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przygotowano 

dokumenty do wypłaty wynagrodzeń z tytułu inkasa. W drugim terminie wpływy z 

tytułu podatków lokalnych wynosiły 114 012,00 zł., z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami 52 845,20 zł.  

• Przystąpiono do prac związanych z ustawowym obowiązkiem centralizacji podatku  

VAT 

• Rozpoczęcie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie   

• Pozytywne rozstrzygnięcie Sądu dla gminy Serock w zakresie odzyskiwania podatku Vat 

za lata ubiegłe  

• przyjęto 32 nowe deklaracje do opodatkowania w zakresie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 95 deklaracji korygujących, 

• przygotowano dokumenty do egzekucji podatków i niepodatkowych dochodów Miasta 

i Gminy Serock, 

• przygotowano wykaz osób, którym udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia lub 

rozłożono raty spłatę  podatków i opłat, 

• podpisano umowę na odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy w 2016 roku 

– zadanie realizować będzie firma Greenland z Warszawy. Eternit będzie odbierany  

z 33 posesji, w łącznej ilości blisko 60 ton. Zadanie realizowane będzie                                                    
z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 23 430,48 zł, co stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego zadania (wkład 
własny z budżetu gminy w kwocie 4 134,80 zł). 

• złożono kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                    
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania polegającego na 
odbiorze eternitu (dotyczy wniosków złożonych po terminie wyznaczonym na 
składanie wniosków – 18 wniosków, ok. 45 ton eternitu). Zgodnie z informacjami 
otrzymanymi z WFOŚiGW jest szansa na to, aby kolejny wniosek gminy znalazł się na 
liście rezerwowej wniosków o dofinansowanie.  

• Odbył się wyjazd reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli 
Gospodarstw Agroturystycznych z terenu gminy na Targi Turystyka i Wypoczynek w 
Toruniu – targi odbyły się w dniach 9-10 kwietnia 2016 r. – zadanie zostało 
dofinansowane w kwocie 5411,55 zł. przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 
ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

• w dniu 17 kwietnia zorganizowano na Rynku Miejskim w Serocku Ekopiknik – imprezę 
w całości poświęconą edukacji ekologicznej. 

• zapoczątkowano akcję sadzenia drzew z okazji 600 – lecia nadania praw miejskich pod 
nazwą „Drzewo 600 LECIA”. Akcja prowadzona będzie cały rok, a zakończona zostanie 
wiosną 2017 roku posadzeniem 600 drzew na terenie gminy. 

• druga połowa kwietnia i początek maja to akcja wiosennych porządków na terenie 
gminy. Do akcji sprzątania angażowano, jak co roku placówki oświatowe z terenu 
gminy, a także całą społeczność gminy – stowarzyszenia, sołectwa, zorganizowane 
grupy mieszkańców.  Urząd w ramach koordynacji akcji zapewnił grupom sprzątającym 
worki na odpady, rękawice, wspólnie określił rejon sprzątania oraz zapewnił odbiór 
zebranych śmieci. W akcji aktywnie wzięły udział Sołectwa wsi Wierzbica, Kania Nowa, 



Kania Polska, Nowa Wieś, Jadwisin, Dosin, Stowarzyszenie „Nasz Borówka”, żołnierze 
z Centrum Łączności i Informatyzacji w Zegrzu.   

• przeprowadzono akcję edukacyjną dotyczącą ochrony pszczół – plakat trafił na tablice 
urzędowe oraz sołeckie, ulotki rozkolportowano wśród mieszkańców. 

• przeprowadzono konkurs ekologiczny pisania Listów dla Ziemi. W tegorocznej edycji, 
poświęconej niskiej emisji wzięły udział wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy 
– przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. 

• z dniem 31 marca 2016 r. Miasto i Gmina Serock została przyjęta w poczet członków 
zwyczajnych Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 

• w ramach współpracy z MROT podjęte zostały działania promocyjno-wizerunkowe 
skierowane do turystów i gości polegające na zamieszczaniu w miesięczniku Moda na 
Mazowsze oraz internetowym newsletterze MROT-u materiałów promocyjnych pod 
nazwą „Weź kurs na Serock”. Materiały te multiplikowane są na Facebooku oraz 
stronach internetowych partnerów, 

• w przestrzeni miasta (obok CKiC, na rynku oraz na plaży miejskiej) umieszczone zostały 
zaktualizowane plansze promocyjne zawierające informacje dotyczące, położenia, 
historii, zabytków i atrakcji turystycznych, a także kalendarium imprez na 2016 rok. 

• wykonana została dwujęzyczna ulotka promocyjna MiG Serock skierowana do 
turystów i gości odwiedzających Serock,  

• Miasto i Gmina Serock zgłosiła udział w IV edycji rankingu Redakcji Dziennika Gazety 
Prawnej o nazwie „Perły Samorządu” – najlepszy włodarz i samorząd 2016” – wyniki 
rankingu zostaną opublikowane w DGP, w tygodniku Samorząd i Administracja 
25.05.2016 r. 

• trwają uzgodnienia, z udziałem MiG Serock, pomiędzy wszystkimi samorządami 
Powiatu Legionowskiego i CSŁiI w Zegrzu dotyczące powstania na terenie Centrum 
pomnika upamiętniającego postać Konstantego Radziwiłła, 

• w ramach działań wystawienniczo-promocyjnych UMIG w Serocku zorganizowane 
zostały następujące wystawy: „Seroccy Katyńczycy” – wystawa outdoorowa z okazji 76 
rocznicy zbrodni katyńskiej, „Znaki Państwa Polskiego” – ekspozycja towarzysząca 
obchodom rocznicy 1050 Chrztu Polski, pozyskana z Muzeum Niepodległości w 
Warszawie, „Wielokulturowa społeczność Serocka na starych fotografiach” – wystawa 
upamiętniająca istnienie społeczności żydowskiej w Serocku przygotowana przez Ref. 
Komunikacji Społecznej przy współpracy z regionalistą S. Jakubczakiem oraz wystawa 
„Z narażeniem życia Polacy ratują Żydów podczas zagłady” z Muzeum Historycznego 
Żydów Polskich w Warszawie – wystawy te towarzyszyły wizycie „Muzeum na kółkach” 
na serockim rynku, „Pasje” – wystawa malarstwa Anny Karwowskiej oraz ekspozycja 
kilku prac malarskich Sylwestra Malanowskiego – mieszkańców Serocka.    

• w dniach 21-23 kwietnia ponad 1000 osób odwiedziło mobilne „Muzeum na kółkach” 
na serockim rynku – ekspozycję Muzeum Historycznego Żydów Polskich „Polin” w 
Warszawie, połączoną z bogatym programem edukacyjnym, z którego skorzystali 
przede wszystkim uczniowie gminnych placówek oświatowych. Mieszkańcy i goście 
mogli skorzystać również z programu lokalnych działań, które oprócz ww. wystaw 
obejmowały: promocję publikacji „Księga o Serocku. Niezatarte historie” z udziałem 
Serockersów; spacer z historykiem po Serocku śladami jego dawnych żydowskich 
mieszkańców zakończony złożeniem kamyków pamięci pod pomnikiem na dawnym 
kirkucie; happening - w sobotni dzień targowy na rynku – prezentujący piosenki i tańce 
żydowskie, zakończony zaproszeniem widzów do wspólnego tańca hora oraz 
wieczorny spektakl „Hava Nagila”- teatralne i kulinarne spotkanie z kulturą żydowską.  
Działania przygotowane były we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Serocku, 
Fundacją Idea Rozwoju, Fundacją Nova, Stowarzyszeniem Miłośników Skubianki oraz 
pomocą wielu innych lokalnych instytucji i osób, 



• w ramach działań promocyjno-informacyjnych na Facebooku działają 3 fanpage`e 
prowadzone przez Ref. KS: Informator Miasta i Gminy Serock, Urząd Miasta i Gminy w 
Serocku oraz Serock Fit & Sporty. Oprócz zamieszczania newsów o działaniach 
samorządu i wydarzeniach gminnych prowadzone są tam konkursy dla fanów m.in. 
popularyzujące udział w serockich imprezach kulturalno-sportowych, 

• kontynuowane są działania związane z przygotowaniem multimedialnej prezentacji 

historycznej Serocka w ramach realizacji projektu „Izba pamięci tradycji rybackich                   

w Serocku” – tworzenie narracji historycznej oraz ekspozycji multimedialnej                                  

i ikonograficznej. 

• kontynuowane są prace Zespołu ds. organizacyjnych 600-lecia nadania praw miejskich 
miastu Serock: rozpoczęto przygotowania i promocję akcji – Drzewo 600-lecia oraz 
Dynia 600-lecia, finalizowane są ustalenia dotyczące konferencji „Serock i Mazowsze 
na przestrzeni wieków” - zaplanowanej na 22 listopada 2015 r. 

• trwa współpraca z firmą tworzącą kolejną edycję Informatora Reklamowego Gminy 
Serock na 2016 rok – zawierającego reklamy lokalnych przedsiębiorców.  

• rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego                               
z zakresu podtrzymywania tradycji narodowych, upowszechniania treści 
patriotycznych z uwzględnieniem historii formacji wojskowych w tym popularyzację 
dziejów, tradycji oręża polskiego i obronności państwa oraz wiedzy o historii i tradycji 
regionu. Wygrała oferta przedłożona przez Stowarzyszenie „Żołnierze Mazowsza” 
kwota dofinansowania wyniesie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

• ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla 
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania działalności 
edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Termin 
składania ofert wyznaczono do dnia 03.06.2016r. 

• zawieranie związków małżeńskich zyskało jeszcze większą popularność, gdy w 2015 

roku prawnie ułatwiono zawarcie związku małżeńskiego w plenerze. Dla porównania                   

w 2014 roku udzielono 26 ślubów cywilnych, z czego 5 poza lokalem. Natomiast już               

w 2015 roku udzielono 71 ślubów, z czego w plenerze odbyło się 29.       

• 14 maja rozpoczęliśmy sezon tegorocznych ślubów w serockim plenerze. Na dzień 

dzisiejszy rezerwacji ślubów poza lokalem dokonało 40 par.  

• wydanie 7 decyzji w spawie przeznaczenia osób z terenu gminy do realizacji świadczeń 

na rzecz obrony Państwa – zauważalne jest zwiększenie wniosków napływających  

z WKU Warszawa Śródmieście. 

• MANDATY - 27 szt. na sumę 3000 zł.: Wykroczenia w ruchu drogowym – 4 szt. na sumę 
400 zł.  Porządkowe – 23 szt. na sumę 2600 zł (12 – spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym, 1 – umieszczanie ogłoszeń w miejscu niedozwolonym, 2 – wypalanie 
śmieci, 6 – zaśmiecanie, 2 – niestosowanie środków nakazanych przy trzymaniu psa),  

• WNIOSKI O UKARANIE DO SĄDU REJONOWEGO W LEGIONOWIE – 6 wniosków, 

• (3 – spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 3 – wykroczenia w ruchu drogowym), 

• Do dnia 16.05. br otrzymano z Sądu 8 odpisów wyroków skazujących. 

• INTERWENCJE ZAKOŃCZONE POUCZENIEM –239 szt.: drogowe 96 szt., porządkowe 87 
szt. (w tym 6 spalanie odpadów), przeciwko urządzeniom użytku publicznego 46 szt. 
spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 40 szt. 

• WSPÓLNE SŁUŻBY Z POLICJĄ – 7 szt. 

• ZABEZPIECZANIE IMPREZ I UROCZYSTOŚCI: Dzień pamięci ofiar zbrodni Katyńskiej,                   
IV Bieg Wojciechowy, mecze piłkarskie – 5   



• KONWOJE OSÓB – 3 

• zakończono prace renowacyjne elementów małej architektury w obrębie ścieżki 

dydaktyczno – rekreacyjnej Wierzbica – Serock – Jadwisin. 

• naprawiona została nawierzchnia ścieżki dydaktyczno – turystycznej Serock – Jadwisin 

(profilowanie, ułożenie nawierzchni żwirowej oraz naprawa istniejącej nawierzchni z 

płyt betonowych). 

• rozpoczęto remont budynków komunalnych przy ul. Pułtuskiej 15 i 17. W drodze 

przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma Arbud Kaszuba Arkadiusz. 

• zakończono prace przy rewitalizacji terenów wokół Skweru Litewskiego. Prace 

wykonała firma ZUK – Ogrody Dominik Goźliński. 

• kontynuowane są następujące roboty: żwirowanie i równanie dróg gminnych o 

nawierzchni gruntowej, naprawa dróg o nawierzchni bitumicznej, koszenie terenów 

zielonych, remonty cząstkowe chodników, znakowanie poziome ulic oraz 

wprowadzanie nowych organizacji ruchu, 

• wykonana została dokumentacja na termomodernizację budynku mieszkalnego przy                            

ul. Pułtuskiej 68 A w Serocku. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg.  

• wykonano szereg prac remontowych w lokalach mieszkalnych budynków 

pozostających w administracji MGZGK, 

• wykonano uzupełnienia nasadzeń krzewów na Trakcie Spacerowym, ul. Radzymińskiej,                     

ul. Farnej, Niskiej w Serocku, 

• rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na koszenie terenów zielonych na stacjach 

uzdatniania wody, 

• wymieniono 2 pompy głębinowe na SUW Skubianka, 

• przebudowano sieć hydrantową we wsi Karolino na odcinku od drogi 62 do obwodnicy, 

• rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę wodociągu we wsi Karolino 

gmina Serock, 

• rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na projekt przebudowy wodociągu we wsi 

Dębe ul. Bukietowa, 

• dokonano przeglądu okresowego hydrantów zewnętrznych na terenie gminy, 

• dokonano przeglądu okresowego (kontrola) urządzeń podlegających sprawdzeniu 

przez Urząd Dozoru Technicznego, 

• w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa gmina Serock pozyskała 

środki od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 64.000,00 zł. na zakup książek do 

bibliotek szkolnych. Za uzyskane dofinansowanie szkoły zakupią nowości wydawnicze 

niebędące podręcznikami, 

• przygotowanie i złożenie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki na 

doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej z 

0,4% rezerwy subwencji oświatowej, 

• w dniu 12.05.2016r. przeprowadzono konkursy na stanowisko Dyrektora 

Samorządowego Przedszkola w Serocku, Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz 

Gimnazjum w Serocku, 

• komisja wyłoniła kandydatów na stanowisko dyrektora: samorządowego Przedszkola 

w Serocku – Panią Barbarę Tomczak, gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku – Panią 

Małgorzatę Szczerbę, jeśli chodzi o Szkołę Podstawową w Jadwisinie komisja nie 

wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora, ponieważ w ofertach złożonych na 

konkurs nie było wszystkich wymaganych dokumentów. 



• 9 maja 2016r. obchodzono Jubileusz 55-lecia Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego                            

w Jadwisinie, 

• podpisano porozumienie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie w 
sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 12 bezrobotnych  - podopiecznych 
OPS. Okres wykonywania prac od 4 kwietnia do 30 listopada 2016 r. Przewidywana 
kwota świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie 
użytecznych - 34 000 zł, z czego 20 400 zł pokryje PUP Legionowo, a 13 600 zł - OPS 
Serock. 

• w okresie od 1 kwietnia do 19 maja 2016 r. wpłynęło 1 170 wniosków na świadczenia 
z programu 500+. Wypłacono świadczenia (za kwiecień) dla 1 070 rodzin na kwotę 799 
500 zł 

• w środę, 27-go kwietnia, w Dąbrówce rozegrany został V turniej cyklu GP Jeziora 
Zegrzyńskiego sezonu 2015/2016. Tradycyjnie w turnieju wzięła udział nasza drużyna 
pod opieką trenera Mariusza Rosińskiego. Dziewczęta wygrały 1 mecz (z Dąbrówką II), 
a w 4 spotkaniach musiały uznać wyższość rywalek. 

• ostatnie, VI spotkanie cyklu GP, zostanie rozegrane w Hali PZSP w Serocku w ramach 
obchodów święta patrona Serocka - św. Wojciecha - w dniu 24 maja 2016 r. od godziny 
9:00. Zapraszamy wszystkich kibiców do kibicowania naszym dziewczętom! 

 

2 miejsce Mateusza Zalewskiego w turnieju Mistrzostw Mazowsza Młodzików! 

• w sobotę 30.04.2016 r. serocki tenisista stołowy Mateusz Zalewski rywalizował w 
Mistrzostwach Mazowsza Młodzików w Warszawie. Mateusz brał udział zarówno w 
turnieju pojedynczym, jak i w grze podwójnej (deblu), gdzie jego partnerem był Jan 
Adamiak ze Spójni Warszawa. Turniej był dla Mateusza bardzo istotny, gdyż zajęcie 
wysokie miejsca gwarantowało mu udział w Mistrzostwach Polski Młodzików, które 
zostały rozegrane w dniach 05-08.05.2016 r. w Krośnie. Turniej na Mazowszu był 



ostatnią szansą kwalifikacji dla serockiego zawodnika do udziału w Mistrzostwach 
Polski. Dodajmy bardzo ważną informację, że Mateusz Zalewski jest obecnie 
zawodnikiem w kategorii młodszej, a mianowicie w Żakach. Występy w Młodzikach są 
rywalizacją z o 2 lata starszymi chłopcami. To jednak nie stało na przeszkodzie 
uzyskania kolejnego świetnego wyniku przez naszego zawodnika. Mateusz nie uległ 
presji i dzięki znakomitemu występowi zajął 2 miejsce w sobotnim turnieju singlowym! 
Drugie miejsce zagwarantowało Mateuszowi udział w turnieju głównym Mistrzostw 
Polski Młodzików w Krośnie, który odbędzie się już w najbliższy weekend. Wynik w tym 
turnieju zapewnił także Mateuszowi 4 miejsce w klasyfikacji generalnej 
Indywidualnych Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Młodzików w sezonie 
2015/2016! 

• dodatkowo nasz zawodnik, wraz z Janem Adamiakiem z Warszawy, zajął także 3 
miejsce w turnieju deblowym rozgrywanym tego samego dnia. 

 

II turniej Piłkarskiej Ligi Powiatowej 

• Udział w Piłkarskiej Lidze Powiatowej w dniu 08.05.2016 r., wzięło udział 14 drużyn z 5 
klubów. Po udanej inauguracji rozgrywek Piłkarskiej Ligi Powiatowej w dniu 17.04.2016 
r., w niedzielę 8 maja odbył się drugi turniej z cyklu, ale dopiero pierwszy, który będzie 
zaliczany do klasyfikacji Ligi Powiatowej. Pierwszy turniej miał na celu zapoznanie się 
zespołów, ale od niedzielnego spotkania rywalizacja zaczęła się na punkty. Oczywiście 
tak jak poprzednio celem nadrzędnym była dobra zabawa i nauczanie gry w piłkę 
nożną. Mnóstwo uśmiechów dzieci i rodziców – tego nie zabrakło i tym razem. 



 

Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w tenisie stołowym – miejsce 13-16 Mateusza 
Zalewskiego 

• w dniach 05-08.05.2016 r. w Krośnie rozgrywany był finał Indywidualnych Mistrzostw 
Polski Młodzików w tenisie stołowym w sezonie 2015/2016. Do finału „rzutem na 
taśmę” zakwalifikował się Mateusz Zalewski z Serocka, który na co dzień rywalizuje w 
młodszej kategorii Żaków.  

 

Wojciechowe Świętowanie na Sportowo - II Mistrzostwa Serocka w tenisie stołowym  

• w piątek 13.05.2016 r. w hali PZSP w Serocku od godziny 17.00 zawodnicy rywalizowali 
w II Mistrzostwach Serocka w tenisie stołowym. Łącznie we wszystkich 9 kategoriach 
turniejowych wystartowało aż 82 zawodniczek i zawodników! Mecze rozgrywali 
wszyscy miłośnicy tenisa stołowego, od najmłodszych do najstarszych. Zdecydowaną 
większość uczestników stanowili mieszkańcy gminy Serock, jednak była też spora grupa 
gości z innych gmin. 



 

Wojciechowego Turnieju Piłki Siatkowej 

• w niedzielę, 15 maja 2016 roku, w hali sportowej PZSP w Serocku rozegrany został 
Wojciechowy Turniej Piłki Siatkowej OPEN. W turnieju wzięło udział 6 drużyn: ADS 
Volley, Atom Serock, L11 Team, FML Pułtusk , Grzmoty Wyszków oraz PTM Wyszków. 

 

Udział piłkarskiej drużyny samorządowców w Turnieju MazoviaCup 

• w dniach 12-13 maja odbył się Turniej Samorządowców MazoviaCup. Drużyna z 
Serocka zajęła 9 miejsce wśród 26 uczestników. 



 

• Plaża Miejska – zagospodarowana została „nowa część” plaży, odmalowany został 

plac zabaw,  rekultywacja terenu zielonego, oraz uruchomione zostały toalety, 

• „SOKOLIK” Nowa Wieś – porządkowanie terenu, ocena drzewostanu, wymiana piasku, 

instalacja kamer i przygotowanie do instalacji nowych piłkochwytów oraz siatek na 

bramki, 

• Ośrodek Wypoczynku Letniego w Jadwisinie – porządkowanie terenu oraz 

przygotowywanie boiska, remonty i czyszczenie domków w celu przygotowania do 

przybycia grup młodzieży z Litwy, Czech i Dzierżoniowa od 30.05.2016 r. 

• Stadion Miejski – rozpoczęcie pracy animatora na boiskach OSiR. 

• współorganizacja gminnych obchodów Dnia Strażaka połączonych z jubileuszem 150 

lecia powstania OPS Serock, które odbyło się w dniu 14 maja 2016r.  

• 02.04.2016r. XV Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock – 
teatr, 

• 08.04.2016r. Uroczystości na serockim rynku -  związane z obchodami Dnia Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 

• 09.04.2016r. XV Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock -  
estrada, 

• 13.04.2016r. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Prelekcja multimedialna Erazma 
Domańskiego pt. „Zbrodnia katyńska w pamięci pokoleń Polaków i upamiętnieniach 
lokalnych”, 

• 17.04.2016r.  Bieg z Książką. Bieg rekreacyjny miłośników książek na dystansie 500 
metrów, 

• 17.04.2016r.  Dzień z Teatrem Tańca : Warsztaty Tańca Współczesnego, Laboratorium 
ruchu - Paulina Wycichowska, Dynamic Phrasing  - Maciej Kuźmiński 



• wieczór w Teatrze: „MACIEJ KUŹMIŃSKI” Choreografia i wykonanie Maciej Kuźmiński, 
„POWTARZAJ ZA MNĄ” Choreografia i wykonanie Maciej Kuźmiński, „ EFEKT HALO” 
Choreografia i video Daniel Stryjecki; Wykonanie: Agnieszka Fertała, Paulina Jaksim 
oraz Paulina Wycichowska, 

• 23.04.2016r.  Warsztaty Plastyczne dla Rodzin  - Ceramika (prowadzenie: Bogusława 
Żaczkiewicz, 

• 23.04.2016r.  pomoc w organizacji działań Muzeum na Kółkach (Happening na rynku 
oraz Wieczór Żydowski w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa), 

• 24. 04.2016r. Oprawa Uroczystej Mszy Świętej inaugurującej obchody Wojciechowego 
Świętowania przy udziale Chóru Miasta i Gminy Serock pod kierunkiem Jana Krutula 
oraz lektorów Marcina Majkuta oraz Filipa Pietkiewicza – Bednarek, 

• 28.04.2016r. Spektakl w 225 rocznicę uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA -wystąpili 
aktorzy: Jacek Pacocha, Wojciech Machnicki, Jan Suchorzewski, Stanisław Banasiuk, 
Jan Daniel Artymowski, 

• 8-15.05.16r. - Tydzień Bibliotek - 10.05.16r. – czytanie bajek dla klas 2-3 szkoły 
podstawowej – czytała aktorka Bożena Furczyk, 11.05.16r. – przedszkolaki poznają 
bibliotekę, 14.05.16r.  -  Noc Bibliotek – Wieczór w bibliotece 

• Spotkanie z ilustratorką książek i programów dziecięcych TVP – Magdaleną Jasny 

• Spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży -  Agnieszką Tyszka 

• 14.05.16r. - Gminny Dzień Strażaka - Kabaret Kałamarz 
 

 


