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Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
o działalności Referatów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock  

w okresie od 31.05.2016r. do 24.06.2016r. 
 

• W dniu 22 maja 2016 roku  złożono wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: 
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 30 
czerwca 2016 roku. Łączna wartość projektu objętego wnioskiem 743.607,87 zł brutto,  w tym 
wnioskowana kwota dofinansowania 508.684,67 zł brutto.   

• W dniu 20 maja 2016 roku podpisana została umowa na aktualizację projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Serock 
na lata 2011-2026.  Wykonawca projektu firma: Westmor Consulting Urszula Wódkowska, ul. 
1 Maja 1A, 87-704 Bądkowo. Koszt aktualizacji projektu:  11.685,00 zł brutto. Termin realizacji 
do dnia 30.11.2016r. 

• W dniu 25 maja 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania, pn: Przebudowa ulicy Książęcej w Jadwisinie. Wykonawca projektu 
firma: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk, Komornica, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Wieliszew. Koszt 
zadania:  29.520,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 25.11.2016r.  

• W dniu 06 czerwca 2016 roku podpisana została umowa na  budowę punktów świetlnych 
Serock ul. Traugutta – Wiosenna – oświetlenie drogi gminnej. Wykonawca zadania firma: 
ENERGO-BUD Grzegorz Chmiel, Stara Wróblina 1, 21-421 Tuchowicz. Koszt zadania: 
240.136,59 zł brutto. Termin wykonania do dnia 20.07.2016r.  

• W dniu 6 czerwca 2016 roku podpisana została umowa na zadanie z funduszu sołeckiego: 
wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w miejscowości Borowa 
Góra. Wykonawca zadania firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe 
„LAMPION” Andrzej Wilkowski, ul. Ogrodowa 31, 05-140 Serock. Koszt zadania: 10.209,00 zł 
brutto. Termin realizacji do dnia 20.06.2016 roku. Zadanie zostało zakończone i odebrane w 
terminie.  

• W dniu 10 czerwca 2016 roku podpisana została umowa na zadanie: poprawa efektywności 
energetycznej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Wykonawca 
zadania firma: PHU BUDOMUR Sp. Z o.o., ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk. Koszt zadania 
294.877,15 zł brutto. Termin wykonania do dnia 30.09.2016r.  

• W dniu 16 czerwca 2016 roku została podpisana umowa na zadanie z funduszu sołeckiego na 
urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie. Wykonawca zadania firma: Usługi 
Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka, ul. Centralna 71, 07-200 Wyszków prace 
za kwotę: 30.750,00 zł brutto.  

• W dniu 20 czerwca 2016 roku została podpisana umowa w ramach funduszu sołeckiego na 
wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie gminnej altany w m. Jadwisin służącej 
spotkaniom sołeckim. Zadanie wykona firma: PHU TOMEX Tomasz Zagubień, Tonkiel 29, 17-
312 Drohiczyn. Koszt zadania: 10.182,51 zł brutto.  

• W dniu 20 czerwca 2016 roku została podpisana umowa na zadanie w ramach funduszu 
sołeckiego -  remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kiełpińska. Wykonawca firma 
Usługi Remontowo – Budowlane „ARBUD” Arkadiusz Kaszuba, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 06-
100 Pułtusk wykona inwestycję za kwotę: 13.777,76 zł brutto.  

• W dniu 06 czerwca 2016 roku zakończono, odebrano i rozliczono zadanie  w ramach funduszu 
sołeckiego pod nazwą: doposażenie gminnego placu zabaw w Jadwisinie. Wykonawca firma: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe MEVIUS Majdan Brzezicki 42. Koszt 
zadania 7.835,10 zł brutto.  

• W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się otwarcie ofert na zadanie: Przebudowa nawierzchni ulic: 
Poniatowskiego, św. Wojciecha, Farnej, Rynek i Zamkniętej w Serocku w ramach zadania pn. 
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Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku.  W przetargu brało udział 3 
Wykonawców. Wartość oferty najtańszej 307.192,50 zł brutto. Wartość oferty najdroższej 
492.00,00 zł brutto. Trwa sprawdzanie i oceny ofert.  

• W dniu 10 czerwca 2016 roku odbyło się otwarcie ofert na zadanie: Opracowanie 
dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni stadionu miejskiego w Serocku.  
W postępowaniu brało udział 5 Wykonawców. Wartość oferty najtańszej 24.477,00 zł brutto. 
Wartość oferty najdroższej 47.970,00 zł brutto. Trwa sprawdzanie i oceny ofert.  

• W dniu 6 czerwca 2016 roku został ogłoszony  przetarg nieograniczony na zadanie: 
Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku - Etap I. 
Planowany termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2016 roku.  

• W dniu 7 czerwca 2016 roku został ogłoszony  przetarg nieograniczony na zadanie: 
Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku - Etap II. 
Planowany termin otwarcia ofert: 23 czerwca 2016 roku. 

• W dniu 17 czerwca 2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie: 
Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie. Planowany termin otwarcia ofert: 07 lipca 2016 roku. 

• W dniu 25 maja 2016 roku odbył się odbiór zadania: budowa oświetlenia drogowego w ul. 
Grunwaldzkiej w Gąsiorowie. Zadanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną,  
z dokumentacją i w terminie umownym.  

•  W dniu 25 maja 2016 roku odbył się odbiór zadania: budowa ciągu pieszo – rowerowego 
Jadwisin – Zegrze przy drodze krajowej Nr 61. Zadanie wykonane zostało przy współpracy 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

• W dniu 30 maja 2016 roku odbył się odbiór zadania: budowa oświetlenia drogowego  
w miejscowości Dębinki. Zadanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną,  
z dokumentacją i w terminie umownym.  

• Obecnie w bardzo zaawansowanej fazie przygotowywania są  przetargi na:  
- poprawę układu komunikacyjnego przy szkole w Serocku,  
- budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu,  
 - modernizacja przedszkola w Zegrzu w zakresie remontu podłóg i wymiany drzwi,  
- modernizacja budynku administracyjnego Ratusza w Serocku. 

• Trwają zaawansowane prace budowlane dotyczące budowy łącznika przy Szkole Podstawowej  
w Jadwisinie. Począwszy do 28 czerwca br. rozpoczynamy roboty związane z remontem 
łazienek i sal lekcyjnych w starej części szkoły oraz roboty związane z adaptacją stołówki 
szkolnej do nowego układu pomieszczeń. Prace te ze względu na swoje przeznaczenie muszą 
zostać wykonane w okresie wakacyjnym.   

• Trwają prace budowlane związane z budową oświetlenia drogowego w ul. Traugutta  
i Wiosenna w Serocku. Obecnie wytyczono już trasę kabla i lokalizację słupów, trwają roboty 
ziemne oraz montaż fundamentów pod słupy.  

• W końcowej fazie realizacji są  roboty  dotyczące wykonania remontu i prac adaptacyjnych oraz 
wyposażenie lokalu przy ul. Kościuszki 8a w Serocku z przeznaczeniem na siedzibę punktu 
konsultacyjnego do spraw uzależnień.  

 

• W dniu 30.05.2016 r. podpisany został akt notarialny - umowa darowizny na rzecz Gminy 
Miasto i Gmina Serock nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako 
działka nr 175/12 obr. Wierzbica z przeznaczeniem na cel publiczny pod publiczną drogę 
gminną - wykonanie uchwały Nr 129/XIII/2015 z dnia 26.10.2015 r.  

• W dniu 13.06.2016 r. przekazano dokumentację planistyczną dotyczącą zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock 
Wojewodzie Mazowieckiemu w celu oceny zgodności z prawem. 

• W dniu 20.06.2016 r. wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w 
sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 212/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
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23.05.2016 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Serock. 

• W dniu 21.06.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał ogłoszenie o wyłożeniu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A1 
(obejmującego teren przy zbiegu ulic Polnej i Kuligowskiego w Serocku, działki nr 42/3, 43/3 i 
45/1 obr. 03) w dniach 06.07.2016 do 29.07.2016 r. wraz z przeprowadzeniem dyskusji 
publicznej w dniu 19.07.2016 o godz. 14.00. Termin składania uwag upływa w dniu 
16.08.2016 r. 

 

• Pozytywnie zakończona sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odnośnie 
stwierdzenia nadpłaty podatku VAT za grudzień 2008 i rok 2009  

• Przygotowano Instrukcję w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych.  

• Przygotowano dokumenty uprawniające do zastosowania ulg dla podatników oraz 
przygotowano informację o udzielonych ulgach w  2015 roku. 

 

• Zgodnie z podpisaną umową z firmą Greenland z Warszawy realizowane jest zadanie, 
polegające na odbiorze i unieszkodliwianiu azbestu z terenu gminy w 2016 roku. Eternit 
zostanie odebrany z 33 posesji, w łącznej ilości blisko 60 ton. Zadanie zrealizowane zostanie 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). 

• Przeprowadzona została konserwacja i uzupełnienie oznakowania na wszystkich szlakach 
rowerowych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 30 tys. zł. przez firmę 
MUFFIN Ewa Kaszczuk z Dzierżoniowa. 

• Zawarto umowę na opracowanie i druk czterech map dla czterech szlaków rowerowych. 
Zadanie realizować będzie firma COMPASS z Krakowa. 

• Złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na  rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Serocku z 
dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 
roku, w części dotyczącej finansowania przez gminę zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 
domowych właścicielom zwierząt, którzy na stale zamieszkują na terenie gminy. 

• Ogłoszony został konkurs „Moja posesja – moja pasja” – na zgłoszenia chętnych do konkursu 
czekamy do 30 czerwca 2016 roku. 

• W organizacji wyjazd edukacyjny na warsztaty zielarskie dla Kół Gospodyń Wiejskich i 
właścicieli Gospodarstw Agroturystycznych do „Ziołowego Zakątka”. 

• Trwa zbieranie deklaracji osób chętnych do posadzenia  „Drzewa 600 LECIA” (akcja sadzenia 
drzew z okazji 600 – lecia nadania praw miejskich). Akcja prowadzona będzie cały rok, a 
zakończona zostanie wiosną 2017 roku posadzeniem 600 drzew na terenie gminy. 

• Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zakupu  
nagród w konkursach „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” i „Najpiękniejszy Kosz 
Dożynkowy”.  

• Podsumowano konkurs ekologiczny „Listy dla Ziemi 2016”. W tegorocznej edycji, 
poświęconej niskiej emisji wzięły udział wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy – 
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Spośród złożonych prac, łącznie we wszystkich 
kategoriach wiekowych nagrodzono 14 laureatów oraz 14 wyróżnionych.+ 
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• W ramach działań wystawienniczo-promocyjnych UMIG w Serocku zorganizowane zostały 
następujące wystawy: 
- „Pasje” – wystawa malarstwa Anny Karwowskiej oraz ekspozycja kilku prac malarskich 
Sylwestra Malanowskiego – mieszkańców Serocka.    
- „Między nami gwiazdami” – wystawa grafik motoryzacyjnych autorstwa Karoliny Prokop i 
Przemysława Pasikowskiego, towarzysząca wydarzeniu pod nazwą IV Zlot Merc-Integra. 

• Zespół ds. organizacyjnych 600-lecia nadania praw miejskich miastu Serock, wybrał projekt 
logotypu i identyfikacji wizualnej na jubileuszowe obchody w 2017 r. 

• Zamieszczono materiały promocyjne oraz informację o przyszłorocznym jubileuszu 600-lecia 
nadania Serockowi praw miejskich w Informatorze Reklamowym Gminy Serock na 2016 rok – 
jest to zewnętrzne wydawnictwo zawierające reklamy lokalnych przedsiębiorców, wydane w 
5000 tys egz.  
 

• W wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 
wspierania działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy 
przedmedycznej została wybrana oferta przedłożona przez Legionowskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, 05-130 Zegrze Płd., ul. Warszawska 39 B. Kwota dofinansowania 
wyniesie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

 

• Trwają prace remontowe budynków komunalnych przy ul. Pułtuskiej 15 i 17.(Arbud Kaszuba 
Arkadiusz).  

• Dobiegają końca prace przy rewitalizacji Traktu Zdrojowego. Prace wykonuje firma ZUK – 
Ogrody Dominik Goźliński, za kwotę 39360,00 zł brutto. W ramach rewitalizacji zlikwidowano 
murek, który przebiegał wzdłuż ul. Zdrojowej, zdemontowano stare ławki wstawiając nowe, 
usunięto karpę i zniwelowano teren, posiano trawę. Po drugiej stronie ul. Zdrojowej 
montowane są gabiony w miejscu po zdemontowanym murku z cegły  istniejącego cieku 
wodnego, usunięto część kostki brukowej. Do uporządkowania pozostaje odprowadzenie 
wód z cieku oraz opadowych. W tym celu wykonana zostanie studzienka, której zadaniem 
będzie przejęcie wspomnianych wód i odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej. Ponadto 
wykonane zostaną nasadzenia krzewów ozdobnych. 

• Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację  budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej 68 
A w Serocku. Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy Arbud Kaszuba Arkadiusz. Wartość 
ofertowa wynosi 83333,32 zł brutto. W ramach termomodernizacji zostaną docieplone ściany 
i strop budynku, wymienione zostaną okienka w piwnicach a ponadto zostanie wykonanie 
odwodnienie terenu. Termin realizacji zamówienia – do dnia 31.08.2016 r. 

• Wyłoniono wykonawcę remontu chodnika w Ludwinowie Zegrzyńskim – Usługi Remontowo 
Budowlane Brukarstwo Stanisław Łoniewski.  Oferowana cena  ryczałtowa za remont 1 m2 
chodnika wynosi 99,99 zł brutto. Termin realizacji zamówienia – do  sierpnia 2016 r. 

  

• wprowadzono wykonawcę na budowę wodociągu wraz z przyłączami we wsi Karolino 

• wprowadzono wykonawcę na przebudowę przewodów wodociągowych we wsi Dębe 

• zlecono wykonanie prac budowlanych na stacjach uzdatniania wody  

• wykonano badanie wody w ramach monitoringu kontrolnego 

• przebudowano węzeł wodociągowy w Rynku róg ul. Farnej 
 

• Wyłoniono wykonawcę dla zadania polegającego na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla 
20 dzieci nad morzem. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym 
"Elzam" z Jeleniej Góry. Koszt pobytu (wraz z transportem)20 dzieci w Rewalu w okresie 7-16 
sierpnia wyniesie 13 180 zł. 

• Zorganizowano dyżur doradcy zawodowego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Podczas dyżuru 
osoby bezrobotne lub poszukujące miały możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami 
pracy. 
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• W terminie od 30 maja do 5 czerwca 2016r. odbyła się zagraniczna „wymiana” dzieci i 
młodzieży szkolnej, pomiędzy gminami i miastami bliźniaczymi Serock – Ignalina 

• Podsumowaniem i zredagowaniem rekomendacji - zakończył się całoroczny proces 
wspomagania szkół prowadzony we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Celem prowadzonego wspomagania było 
podniesienie wyników nauczania i rozwój jakościowy szkół. 

• 31 maja, uroczyście obchodzono jubileusz 30-lecia nadania im. Witolda Zglenickiego Szkole 
Podstawowej w Woli Kiełpińskiej. 

 
 

• 28.05.2016r.  „Wojciechowe Świętowanie” – korowód ulicami Serocka. Prezentacje dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy Serock. Występy zespołów: Coco Afro, Czadomen, Kabaret 

Formacja Chatelet, oraz zespołu Pectus. Prowadzący aktorzy : Artur Pontek oraz Barbara 

Kurdej – Szatan i Maciej Łagodziński. 

• 02.06.2016r.   Pomoc w organizacji działań Stowarzyszeniu Kulturalny Serock pod względem 

nagłośnienia i udostępnienia sali widowiskowej (Spektakl pt. „Najmniejszy bal świata”).   

• 03.06.2016  Pokaz Galowy Laureatów Teatralnych XV Przeglądu Amatorskiej Twórczości 

Scenicznej Miasta i Gminy Serock 2016. Prowadząca aktorka Bożena Furczyk. 

• 04.06. 2016r. Pomoc w organizacji Dnia dziecka przy szkole podstawowej w Serocku   

organizacja zaplecza technicznego - (udostępnienie nagłośnienia z obsługą, namiotów, kabli 

energetycznych do zasilenia imprezy, osoba do pomocy). 

• 05.06.2016r. Pomoc w organizacji Dnia dziecka przy szkole w Woli Kiełpińskiej organizacja 

zaplecza technicznego - (udostępnienie nagłośnienia z obsługą, altany, kabli energetycznych 

do zasilenia imprezy) 

• 05.06.2016r. Spektakl z okazji Dnia dziecka pt. „Jacek i Placek” – Teatr MER   Aktorzy: Ewa 

Gałat, Anna Guzik i Marcin Truszczyński w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa.  

• 11.06.2016r. Pomoc w organizacji Koncertu Muzyczno – poetyckiego w Nowej Wsi 

(udostępnienie pianina i pokrycie kosztów nagłośnienia imprezy). 

• 11.06.2016r. Pomoc w organizacji festynu „Dni Skubianki” organizacja zaplecza technicznego 

- (udostępnienie nagłośnienia z obsługą, altan, kabli energetycznych do zasilenia imprezy) 

program artystyczny dla dzieci: Teatr Wariacja (spektakl muszkieterzy + konkursy i zabawy) 

Prowadzący aktor  Stanisław Banasiuk. 

• 11.06.2016r.  Wojciechowy Turniej Szachowy. Sędzią podczas tego turnieju był Arbiter klasy 

FIDE (FA) Ryszard Królikowski 

• 12.06.2016r. Pomoc w organizacji Festynu w Dębem ( Zespół z CKiCz „ In Canto”, oraz 

pośrednictwo z zespołem „Trojoki”) 

• 18.06. 2016r.  Zlot mercedesów (organizacja nagłośnienia). 

• 18.06.2016r.  Wianki na plaży miejskiej  w Serocku:  

• Warsztaty  - nauka florystycznej techniki powstawania wianków - Elżbieta Gelert  

i Bogusława Żaczkiewicz. 

• Rodzinny Konkurs Ekologiczny „Wianek Nocy Świętojańskiej”. 

• Spektakl Teatralny dla Dzieci Teatru Katarynka pt. „Morskie Opowieści”. 

• Prezentacje młodzieży CKiCz w Serocku. 

• Spektakl pt. „Usłyszeć taniec”. 

• Pokaz sztucznych ogni. 
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Prowadzący aktor Tomasz Mandes. 

• 19.06.2016r.  Pomoc w organizacji  - Wianki w Wierzbicy ( organizacja nagłośnienia  

z obsługą) 

• Organizacja w dn. 26.06.2016r.  wydarzenia: Serock Folkowo  

• LZA „Serock” 

• LZA „Mały Serock” 

• Narodowy Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca Barvinok 

• Zespół taneczny Sihir Stars – Taniec orientalny – Rozalia Walocha 

• Indialucia –fuzja  muzyki indyjskiej i flamenco 

• Agata Teodorczyk – taniec flamenco 

• Mateusz Wójcik – taniec irlandzki 

• Future Folk Prowadzący Conrado Moreno 

Mateusz Zalewski podwójnym medalistą Mistrzostw Polski Żaków w tenisie stołowym! 

W dniach 04-05.06.2016 r. w Międzyzdrojach rozgrywany był finał Mistrzostw Polski Żaków w tenisie 
stołowym w sezonie 2015/2016. W zawodach rywalizowało dwóch serockich tenisistów: Mateusz 
Zalewski i Dawid Staniszewski. Mateusz regularnie bierze udział w zawodach rangi ogólnopolskiej, a 
Dawid zakwalifikował się do turnieju głównego dzięki świetnemu występowi podczas Mistrzostw 
Mazowsza. Dawid starał się osiągnąć najlepszy z możliwych wyników, chociaż konkurencja była 
najlepsza w Polsce. Mateusz natomiast mocno wierzył w możliwość zdobycia medalu Mistrzostw 
Polski. W sobotę zostały rozegrane mecze fazy grupowej i pierwsze mecze fazy finałowej zarówno w 
grze pojedynczej jak i podwójnej. Mateusz Zalewski poradził sobie znakomicie, wygrywając łącznie 
wszystkie 7 meczów. W grze singlowej Mateusz wygrał 3 mecze grupowe oraz 2 pierwsze mecze fazy 
pucharowej. W deblu, grając w parze z Michałem Gawlasem z Czechowic-Dziedzic, Mateusz wygrał 2 
sobotnie mecze fazy pucharowej. Po sobotnich zmaganiach nasz zawodnik wywalczył awans do 
pierwszej ósemki turniejów singlowego i deblowego. Zdecydowanie słabiej poszło Dawidowi 
Staniszewskiemu, który swój udział w Mistrzostwach Polski Żaków zakończył już w sobotę. W turnieju 
gry pojedynczej zanotował 3 porażki w fazie grupowej, a następnie przegrał ostatni mecz turnieju o 
miejsce 49-56 i w singlu zajął ostatecznie miejsce 57-64. W grze deblowej, grając w parze z Jakubem 
Anzelem z Działdowa, przegrał pierwszy mecz i odpadł z fazy pucharowej. Dla Dawida już sam występ 
w zawodach Mistrzostw Polski był natomiast sporym sukcesem! 
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W niedzielę Serock mocno trzymał kciuki za decydujące mecze Mateusza Zalewskiego. Serocki 
zawodnik pokazał klasę wygrywając kluczowy, pierwszy mecz turnieju singlowego, dzięki czemu 
wywalczył awans do półfinału turnieju i zapewnił sobie medal Mistrzostw Polski! W półfinale Mateusz 
musiał jednak uznać wyższość, jak się później okazało Mistrza Polski, Miłosza Redzimskiego z 
Grodziska Mazowieckiego. Podobnie jak w singlu, sytuacja ułożyła się w grze deblowej. Mateusz w 
parze z Michałem Gawlasem wygrali mecz 1/4 finału, po czym w półfinale ulegli przyszłym Mistrzom 
Polski – Alanowi Kulczyckiemu i Kacprowi Głazowskiemu. Mateusz Zalewski zakończył Mistrzostwa 
Polski Żaków zdobywając dwa brązowe medale – w singlu i w deblu! Jest to niewątpliwie największy z 
wielu, jak do tej pory, sukcesów naszego tenisisty! 
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Wymiana młodzieży z Miastami Partnerskimi z Litwy i Czech. 
 

30 maja, dotarła do nas grupa dzieci i młodzieży z Ignaliny, która odwiedziła nas w ramach wymiany i 
współpracy pomiędzy Serockiem, a Ignaliną. Natomiast w dniach 13-19 czerwca gościła grupa z 
Lanskroun w Czechach. Naszych gości powitaliśmy w Ośrodku Wypoczynku Letniego w Jadwisinie, 
zlokalizowanym przy ulicy Szkolnej 46. Przez cały czas pobytu grupy o gości dbali pracownicy OSiR. 

Goście z Litwy i Czech spędzali czas bardzo różnorodnie. Pokazaliśmy nasz region z różnych stron. 
Nasi goście zwiedzali Warszawę, jak również okolicę. Uczestniczyli także w różnych formach 
aktywnego wypoczynku: paintball, zabawa w aquaparku, czy też spływ kajakowy. Z naszymi gośćmi 
spotkaliśmy się także na kolacji grillowej połączonej z dyskoteką. Wymienione atrakcje przypadły do 
gustu gościom z Ignaliny.W tym samym czasie młodzież ze szkół z Miasta i Gminy Serock gościła w 
Ignalinie. 

 

SPortakiada 

W dniu 13 czerwca 2016 roku na Stadionie Miejskim w Serocku, rozegrana została SPortokiada. Jest 
to impreza kończąca zmagania w rywalizacji sportowej szkół podstawowych w ramach Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Gospodarzem zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, jednak 
należy podkreślić zaangażowanie nauczycieli, którzy pomagali w rozstrzygnięciu kilku konkurencji. W 
tym roku mieliśmy wiele powodów do radości z powodu występów naszej młodzieży w zawodach 
szkolnych. Nasi zawodnicy dobre wyniki osiągali w tenisie stołowym, grach zespołowych oraz w 
biegach przełajowych. 

Klasyfikacja końcowa SPortokiady: 

1. SP Serock 
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2. SP Jadwisin 

3. SP Wola Kiełpińska 

4. SP Zegrze 

Gminna klasyfikacja końcowa za rok szkolny 2015/2016: 

1. SP Serock 261 pkt 

2. SP Wola Kiełpińska 203 pkt 

3. SP Jadwisin 109 pkt 

4. SP Zegrze 76 pkt 

 

 

Gimnazjada 
 

W dniu 17 czerwca 2016 roku na Stadionie Miejskim w Serocku, rozegrana została Gimnazjada. Jest 
to impreza kończąca zmagania w rywalizacji sportowej gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Zawody przeprowadziliśmy wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego z 
Gimnazjum w Serocku. 
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W tym roku uczniowie gimnazjów z terenu naszej gminy osiągali dobre wyniki w zawodach 
sportowych na szczeblu międzypowiatowym w tenisie stołowym, w piłce nożnej, w koszykówce oraz 
w piłce ręcznej. 

W piątek na Stadionie Miejskim w Serocku rozegraliśmy zawody w 3 różnych dyscyplinach 
sportowych (piłka nożna chłopców, piłka siatkowa dziewcząt oraz korfball dla drużyn mieszanych). 
Uczniowie poszczególnych szkół byli bardzo zaangażowani w rywalizację, jednak każdy pamiętał o 
zachowaniu zasad fair play. W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami okazali się: 

- piłka nożna – Gimnazjum w Serocku 

- piłka siatkowa – Gimnazjum w Zegrzu 

- korfball – Gimnazjum w Serocku 

Klasyfikacja końcowa Gimnazjady: 

1. Gimnazjum w  Serocku 

2. Gimnazjum w Zegrzu 

3. Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej 

Gminna klasyfikacja końcowa za rok szkolny 2015/2016: 

1. Gimnazjum w Serocku 

2. Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej 

3. Gimnazjum w Zegrzu 
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Wianki na sportowo 
 

W sobotę 18.06.2016 r. na Plaży Miejskiej w Serocku Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował turnieje 
sportowo-rekreacyjne z okazji imprezy plenerowej Wianki. Noc Świętojańska i puszczanie wianków na 
wodę jest tradycją w naszej kulturze. Z tego powodu cyklicznie od kilku lat OSiR oraz Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku organizują atrakcje na Plaży Miejskiej. OSiR jak zawsze zachęcał 
mieszkańców gminy Serock oraz przyjezdnych gości do aktywnego spędzenia czasu w sobotni dzień. 
W ramach „Wianków na sportowo” odbyły się turnieje: Letniej Ligi Siatkówki Plażowej, Streetbasket 
dzieci i młodzieży, Streetbasket dorosłych oraz Korfball.  

 Największe emocje i zainteresowanie budziła inauguracja rozgrywek Letniej Ligi Siatkówki 
Plażowej. Pierwsze z pięciu tegorocznych spotkań było dodatkowo nagradzane bonami na pizzę u 
naszego sponsora „Tawerny Tramonti” dla 3 najlepszych drużyn sobotnich zmagań. Do turnieju 
przystąpiło 7 zespołów, które rywalizowały początkowo w dwóch grupach, a następnie w fazie 
pucharowej. Z uwagi na dużą ilość drużyn, mecze rozgrywane były do jednego zwycięskiego seta do 
21 punktów. W meczach półfinałowych Stasiak/Kęsak zwyciężyli Biedotę i jeszcze większą biedotę, a 
drużyna Cokolwiek pokonała drużynę Żerański/Wiedeński. Następnie rozegrano mecze o miejsca 5, 3 i 
1. W meczu o 5 miejsce Rasińska/Karpiński pokonali Przygoda/Oleksiak, a w meczu o 3 miejsce 
Żerański/Wiedeński byli lepsi od Biedoty i jeszcze większej biedoty. Mecz finałowy był zacięty i po 
wyniku 21:19 Stasiak/Kęsak zwyciężyli drużynę Cokolwiek i zostali pierwszymi w tegorocznej edycji 
triumfatorami Letniej Ligi Siatkówki Plażowej w Serocku.  

Klasyfikacja generalna LLSP po I edycji: 

1. Stasiak/Kęsak – 10 pkt. 

2. Cokolwiek – 8 pkt.  

3. Żerański/Wiedeński – 6 pkt.  

4. Biedota i jeszcze większa biedota – 5 pkt.  
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5. Rasińska/Karpiński – 4 pkt. 

6. Przygoda/Oleksiak – 3 pkt. 

7. Lewa Prawa – 2 pkt. 

 Wiele emocji tym małym i dużym dostarczyły rozgrywki Streetbasket. W kategoriach 
młodzieżowych rywalizowały drużyny sekcji rekreacyjnej koszykówki OSiR Serock trenowanej przez 
Pana Włodzimierza Meliona. Chłopcy grali mecze turniejowe w kategoriach klas I-III oraz klas IV-VI 
Szkoły Podstawowej. Sekcja koszykówki z Zegrza podejmowała sekcję z Serocka. W klasach I-III Zegrze 
pokonało Serock, a klasach IV-VI OSiR Serock zwyciężył Zegrze. 

 Turniej koszykarski odbył się także w kategorii dorosłych. Panowie rywalizowali 1 x 1, grając 
mecz i rewanż. O zwycięstwie decydowały indywidualne umiejętności każdego zawodnika w starciu z 
innymi rywalami. Taka formuła rozgrywek była emocjonująca i bardzo męcząca. Końcowa klasyfikacja 
w turnieju Streetbasket dorosłych wyglądała następująco: 

1. Śmigające pięty 

2. Mateusz Merda 

3. Bartosz Rokicki 

4. Błażej Durjasz. 

 Wiankowych emocji sportowych pełnych radości i uśmiechów dostarczył także turniej 
Beachkorfball. Dorośli rozgrywali w tej dyscyplinie mecze towarzyskie, a dla dzieci i młodzieży 
zorganizowano turniej. W rozgrywkach turniejowych rywalizowały głównie dzieci i młodzież z 
czeskiego miasta partnerskiego Lanskroun, wypoczywające tego dnia na Plaży Miejskiej. W 
Beachkorfballu rywalizowały dziewczynki i chłopcy, łącznie w turnieju wzięło udział 9 drużyn. 
Zwycięska drużyna otrzymała puchar, a trzy najlepsze drużyny także upominki i medale. Na podium 
turnieju Beachkorfball znalazły się czeskie drużyny w składzie: 

1. Paja, Spata, Sisi 

2. Tedys, Vojta, Borka 

3. Anonym, Patrik, Nela. 

Podczas rozgrywania wszystkich konkurencji dopisała słoneczna pogoda. Najlepsi uczestnicy 
wszystkich ww. turniejów zostali nagrodzeni upominkami i nagrodami lub medalami. Wieczorem na 
Plaży Miejskiej odbyła się część artystyczna organizowana przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Serocku. 

Piłka nożna 
 

Liga okręgowa Sokół OSiR Serock 7/16 

B klasa Sokół OSiR Serock II 9/14 

Tenis stołowy 
IV liga Sokół OSiR Serock 4/12 

V liga Sokół OSiR Serock 5/9 

 


