
Informacja 
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Urzędu Miasta i Gminy Serock 

oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock 

 

•  Gmina Serock znalazła się na wysokiej 30. pozycji w rankingu Samorządów 

„Rzeczpospolitej” 2016 wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Ranking 

przygotowywany od 11 lat pokazuje najszybciej rozwijające się miasta i gminy w Polsce. 

Kapituła rankingu stara się uwzględnić wszystkie nowe zadania, jakie stają przed 

samorządami. Wyniki rankingu odzwierciedlają skuteczność władz lokalnych                                 

w rozwiązywaniu różnych problemów i wykonywaniu zadań poprawiających, jakość 

życia mieszkańców. Dodatkowo nasza Gmina uzyskała 61. lokatę w rankingu 

wykorzystania funduszy europejskich – Europejski Samorząd. Ranking samorządów 

powstał w oparciu o kryteria oceny pracy samorządów na podstawie prowadzonych 

przez redakcję badań sprawdzających m.in. efektywny rozwój dbałość, o jakość życia 

mieszkańców i dobry stan finansów. Samorządy były oceniane w trzech kategoriach – 

miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy 

wiejskie. W pierwszym etapie rankingu wybrano miasta i gminy, które najlepiej 

zarządzały swoimi finansami w latach 2012-2015 i jednocześnie najwięcej w tym czasie 

inwestowały. Samorządy, które przeszły do drugiego etapu Kapituła Rankingu oceniała 

za: dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne)                        

w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2012-2015, wartość środków unijnych 

(w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jakie w latach 2012-2015 wpłynęły na 

rachunek budżetu gminy, indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który zaczął 

obowiązywać od 2014 r., nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów latach 2012-

2015, dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2012-2015, relację nakładów 

inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2012-2015, dynamikę wzrostu 

wydatków ogółem na jednego mieszkańca (w wybranych działach) w latach 202-2015: 

transport, łączność, ochrona środowiska, 

• w dniach od 16.05.2016r. do 27.07.2016r. przeprowadzona została w Urzędzie Miasta 

i Gminy Serock kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

Ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną przekazane w terminie późniejszym, 

• w dniu 1 sierpnia 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: 
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Serock. W zakresie 
zadania przewidziana jest budowa ok. 10 km kanalizacji wraz z przyłączami                                    
w miejscowościach: Jachranka, Skubianka, Dosin, Izbica oraz Borowa Góra, Stasi LAS 
ul. Słoneczna z drogami wewnętrznymi oraz budowa stacji uzdatniania wody                               
w Serocku przy ul Nasielskiej.  Dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszy Unijnych 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Łączna 
szacowana wartość inwestycji 25 mln złotych, w tym wnioskowana kwota 
dofinasowania ponad 12,5 mln złotych, 

• rozstrzygnięty został nabór wniosków składanych w pierwszym konkursie Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Gmina uzyskała 
dofinansowanie na zadanie pod nazwą Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 
Serock: Przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku 
ul. Chrobrego. Łączna wartość projektu to kwota 6.661 292,43 zł w tym uzyskana kwota 



dofinansowania: 3.223 200,93 zł. Obecnie trwają procedury formalne związane                                  
z  podpisaniem umowy. Planowany termin jej podpisania to pierwszy tydzień września,  

• w dniu 10 sierpnia br. został złożony wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki 
umarzalnej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pod nazwa: 
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                      
w Woli Kiełpińskiej. Koszt całkowity zadania, które jest obecnie w końcowej fazie 
realizacji wyniesie 294.214,45 zł brutto, z czego wnioskowana kwota pożyczki to 209 
300,00 złotych. W ramach przedsięwzięcia dokonano wymiany kotłów grzewczych, 
stolarki okiennej w sali gimnastycznej, stolarki drzwiowej wymagającej wymiany orz 
remontu pokrycia dachu i zachodniej elewacji budynku, 

• obecnie trwają końcowe prace nad przygotowaniem i złożeniem kolejnego wniosku                   
o dofinansowanie w formie pożyczki umarzalnej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska na zadanie pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej na terenie 
Gminy Serock w miejscowościach Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, 
Zabłocie. Koszt całkowity zadania wyniesie 413 449,97 zł brutto, z czego wnioskowana 
kwota pożyczki to 352 800,00 złotych. W ramach przedsięwzięcia dokonana zostanie 
wymiana opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne oprawy LED 
umożliwiające dodatkowo wykonanie redukcji mocy, 

• w dniu 20 czerwca  2016 roku podpisana została umowa na remont świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Wola Kiełpińska. Wykonawca projektu firma: Usługi Remontowo-
Budowlane ARBUD Arkadiusz Kaszuba, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 06-100 Pułtusk. 
Koszt zadania 13.777,76 zł brutto. Inwestycja finansowana w ramach funduszu 
sołeckiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, 

• w dniu 20 czerwca  2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej Jadwisin                        
– Zegrze w ramach zadania: budowa ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej 
Jadwisin – Zegrze. Wykonawca zadania firma: Studio Ogrody Pracownia Architektury 
Krajobrazu Anna Kanclerz, ul. Królowej Jadwigi 1A/3, 05-200 Wołomin. Wartość 
umowy: 22.386,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia projektu – 21 listopada br,  

• w dniu 28 czerwca 2016 roku  podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej modernizacji nawierzchni stadionu miejskiego w Serocku. Wykonawca 
zadania firma: MDOM PROJEKT Pracownia Architektury, Bartosz Krzywicki, ul. Lipowa 
14 lok 9, Białystok. Wartość umowy: 24.477,00 zł brutto. Planowany termin 
zakończenia projektu - 28.11.2016r., 

• w dniu 4 lipca 2016 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej oświetlenia terenu publicznego w Borowej Górze. Wykonawca zadania 
firma: Elektra S.C. Alicja Klama, Monika Wlazło Projektowanie, Wykonawstwo Instalacji 
Elektrycznych, ul. Piusa XI 55i, Chotomów. Wartość umowy: 7.380,00 zł brutto. 
Planowany termin zakończenia projektu – 30.11.2016r. Zadanie finansowane jest                     
w ramach funduszu sołeckiego, 

• w dniu 6 lipca 2016 roku podpisana została umowa na wykonanie przebudowy 
nawierzchni ulic: Poniatowskiego, św. Wojciecha, Farnej, Rynek i Zamkniętej w Serocku 
w ramach zadania pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku. Wykonawca 
zadania firma: ZARBUD Zaręba Arkadiusz, Ołdaki – Stefanowo 7b lok.3. Wartość 
umowy- 307.192,50 zł brutto. Zadanie jest w końcowej fazie realizacji. Planowany 
termin zakończenia koniec sierpnia br., 

• w dniu 11 lipca 2016 roku podpisana została umowa na modernizację zaplecza 
socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Trauguttta w Serocku - I etap. Wykonawca 
zadania firma: TOM-BUD Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe, Tomasz 
Andrzej Węgrowski, ul. Kosynierów 2, Pułtusk. Wartość umowy: 174.999,58 zł brutto. 



W zakresie przedsięwzięcia był kapitalny remont dwóch łazienek Na I i II piętrze                         
w starej części budynku oraz remont podłóg w 6 salach lekcyjnych, 

• w dniu 27 lipca 2016 roku podpisana została umowa na przebudowę ulicy głównej                    
w Stasim Lesie. Wykonawca zadania firma: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 
06-100 Pułtusk. Wartość umowy: 843.779.03 zł brutto. Termin realizacji: do dnia 19 
października 2016 roku. Robota w fazie organizacyjnej. Planowane wejście na budowę 
w pierwszych dniach września,   

• w dniu 28 lipca 2016 roku podpisana została umowa na wykonanie poprawy układu 
komunikacyjnego w obrębie szkoły w Serocku Wykonawca zadania firma: ZARBUD 
Zaręba Arkadiusz, Ołdaki-Stefanowo 7B lok 3. Wartość umowy: 100.860,00 zł. brutto. 
Zadanie w końcowej fazie realizacji. Planowanie zakończenie robót brukarskich do 
końca sierpnia, roboty porządkowe i wykończeniowe wraz z przebudową ogrodzenia 
w pierwszej połowie września,  

• w dniu 4 sierpnia 2016 roku podpisana została umowa na budowę parkingu przy 
Zespole Szkół w Zegrzu,  wykonawca zadania firma: TRANS-MATEX Spółka z o.o., Spółka 
Komandytowa, ul. Długa 44/50 Warszawa. Wartość umowy: 190.570,38 zł brutto. 
Roboty w trakcie realizacji,  

• w dniu 10 sierpnia 2016 roku podpisana została umowa na budowę odcinka kanału 
sanitarnego na terenie działki nr ew. 31/2 obr. 07, tj. na tyłach budynku szkoły                             
w Serocku w ramach zadania: modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. 
Romualda Traugutta w Serocku. Wykonawca zadania firma: EKOLEG Sp. z o.o.,                          
ul. Sukienna 27, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Wartość umowy: 14.698,50 zł brutto. 
Termin realizacji: do dnia 31 sierpnia 2016 roku, 

• w dniu 19 sierpnia 2016 roku podpisana została umowa na uporządkowanie 
publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy.  Wykonawca zadania firma: Usługi 
Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka, ul. Centralna 71, Wyszków. 
Wartość umowy: 16.974,00 zł brutto. Termin realizacji: 2 września 2016 roku,  

• w dniu 22 lipca 2016 zostały otwarte oferty w przetargu na remont ul. Retmańskiej                  
w Serocku. W terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty. Cena oferty najtańszej 
239.850,00 zł brutto, cena oferty najdroższej 386.143,74 zł brutto. Planowany termin 
rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy I połowa września. Roboty zostaną 
zrealizowane w terminie miesiąca od dnia podpisania umowy, 

• w dniu 23 sierpnia 2016 roku zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym na 
rewitalizację Rynku w Serocku. W terminie składania ofert wpłynęło 5 ofert. Cena 
oferty najtańszej 984.000,00 zł brutto, cena oferty najdroższej – 1.988.910,00 zł brutto. 
Postępowanie jest obecnie w fazie oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert,  

• na dzień 9 września został ogłoszony powtórnie ( w pierwszym przetargu nie wpłynęła 
żadna oferta) przetarg na modernizację budynku administracyjnego Ratusz w Serocku,  

• obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowań przetargowych,                                     
na:  przebudowę kanalizacji sanitarnej w Zegrzu. Planowany termin otwarcia ofert 
został wyznaczony na 16 września br. poprawę efektywności energetycznej na terenie 
gminy w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie. 
Planowany termin otwarcia ofert na 16 września, 

• trwa ciągły nadzór nad rozbudową Szkoły w Jadwisinie. Obecnie w końcowej fazie 
realizacji jest etap remontu i przebudowy pomieszczeń łazienek oraz stołówki w starej 
części szkoły, 

• szkoły otrzymały w oparciu o złożone wnioski środki z Rządowego programu 
„Bezpieczna +” na realizację programów zwiększających bezpieczeństwo uczniów na 
drodze, w sytuacjach zagrożenia oraz skierowanych na profilaktykę uzależnień od 
środków psychoaktywnych,  



• z rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Gimnazjum w Zegrzu będzie 
realizować od września do grudnia 2016r. projekt rozwijający uzdolnienia w formie 
koła teatralno – językowego, 

• w sierpniu 5 nauczycieli zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i od                       
1 września 2016r. otrzymają awans na ten stopień zawodowy, 

• w oparciu o złożony wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej gmina otrzymała 
środki z rezerwy subwencji na doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w wysokości 14.320,00 zł., 

• w roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuowany program nauki pływania dla klas III 
szkół podstawowych, 

• w dniu 24.06.2016 r. spisany został akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia na 
rzecz gminy Miasto i Gmina Serock nieruchomości stanowiącej własność Państwa 
Jarosz, oznaczonej jako działka nr 18/4 w obrębie 17 w Serocku stanowiącej 
poszerzenie drogi gminnej ul. gen. Stefana Hubickiego - wykonanie uchwały                                 
Nr 214/XXI/2016 z dnia 23.05.2016 r., 

• w dniu 30.06.2016 r. podpisany został Aneks do umowy dzierżawy nr GP.6845.1.9.2013 
z dnia 03.07.2013 r. ze spółką T-Mobile Polska S.A. przedłużający okres dzierżawy o 10 
lat nieruchomości stanowiącej działkę nr 20/1 z obrębu 10 położoną przy                                      
ul. Modlińskiej w Serocku - wykonanie uchwały Nr 186/XVIII/2016 z dnia 29.02.2016 r.,  

• w dniu 23.07.2016 r. weszły w życie Uchwały Rady Miejskiej w Serocku podjęte na sesji 
w dniu 23.05.2016 r.: 

� Uchwała Nr 219/XXI/2016 – w sprawie nadanie nazwy ul. Dereniowa w Borowej Górze 
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6158 z dnia 08.07.2016 r.), 

� Uchwała Nr 221/XXI/2016 – w sprawie nadanie nazwy ul. Nektarynki w Skubiance                  
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6159 z dnia 08.07.2016 r.), 

� Uchwała Nr 222/XXI/2016 – w sprawie nadanie nazwy ul. Teraźniejsza w Serocku                 
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6160 z dnia 08.07.2016 r.), 

� Uchwała Nr 223/XXI/2016 – w sprawie nadanie nazwy ul. Serdeczna w Serocku                       
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6161 z dnia 08.07.2016 r.). 

� w dniu 27.07.2016 r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej w Serocku                                            
Nr 220/XXI/2016 z dnia 23.05.2016 r. – w sprawie nadanie nazwy ul. Dęby w Nowej 
Wsi (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6256 z dnia 12.07.2016 r.), 

• w dniu 02.08.2016 r. spisany został akt notarialny w sprawie nabycia na rzecz gminy 
Miasto i Gmina Serock udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Państwa 
Matusiaków, oznaczonej jako działka nr 46 w obrębie 08 w Serocku „Barbarka” - 
wykonanie uchwały Nr 213/XXI/2016 z dnia 23.05.2016 r. W chwili obecnej gmina 
posiada prawo własności do ww. nieruchomości w udziale 1/1, 

• w dniu 16.08.2016 r. spisany został akt notarialny w sprawie sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Miasto i Gmina Serock, oznaczonej jako działka nr 51/12 
położona w obrębie Jadwisin gm. Serock - wykonanie uchwały Nr 174/XVII/2016 z dnia 
28.01.2016 r.,  

• 15 lipca 2016 roku w ramach akcji zachęcającej do zameldowania się na terenie miasta 
i gminy Serock, została nagrodzona laureatka- czteromiesięczna mieszkanka gminy 
Serock - Oliwia Krawczyk. Nagrodą dla Laureatki była karta podarunkowa do sklepu 
Rossmann w wysokości 150 zł., 

• sporządzono  63 akty małżeństwa,  

• zakończono prace remontowe budynków mieszkalnych przy ul. Pułtuskiej 15 i 17                     
w Serocku, 

• zakończono prace przy rewitalizacji części Traktu Zdrojowego w Serocku, 

• rozstrzygnięto zamówienie publiczne i podpisano umowę na pielęgnacje i wycinkę 
drzew, 



• dobiega końca termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej 68 A                     
w Serocku, 

• w dalszym ciągu wykonywany jest szereg prac remontowych w lokalach mieszkalnych 
w budynkach pozostających w administracji MGZGK, 

• dobiega końca remont chodnika w Ludwinowie Zegrzyńskim,   

• rozstrzygnięto przetarg na opracowanie koncepcji gazyfikacji osiedla mieszkaniowego 
przy ul. Pułtuskiej w Serocku – bloki nr 39, 41. 43. 45. Przetarg wygrała firma BIPROJEKT 
Paweł Budziak z siedzibą w Warszawie. Cena oferty 13530,00 zł brutto. Termin 
dostarczenia kompletnej koncepcji – trzy miesiące od dnia podpisania umowy, 

• unieważniono przetarg na dostawę i montaż toalety publicznej w Serocku ze względu 
na fakt, iż kwota oferty, która zdobyła max. Ilość punktów przewyższała wysokość 
środków finansowych Zamawiającego przeznaczonych na ten cel. W związku                                
z powyższym zaproszono do negocjacji firmę oferującą najniższą cenę, 

• w lipcu świetlice środowiskowe organizowały zajęcia wakacyjne dla dzieci. Zajęcia 
odbywały się w budynku Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy oraz w formie 
wyjazdowej, 

• w okresie lipiec - sierpień na 4 placach zabaw: w Maryninie, w Dębem, w Izbicy i w 
Nowej Wsi zorganizowano zabawy integracyjno sportowe p.t. "Lato z wodzirejem", 

• w sierpniu 20 dzieci wyjechało na 10-dniową kolonię letnią do Rewala, 

• w lipcu w siedzibie OPS osoby bezrobotne i poszukujące pracy miały możliwość 
zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy udostępnionymi przez doradców 
zawodowych, 

• trwa realizacja wniosków sołeckich (imprezy plenerowe tj. Wianki za wodą, Piknik 
Contry, Święto Dyni, Krzyśki ): Dębe, Stanisławowo, Kania Polska, Kania Nowa, Cupel, 
Nowa Wieś, 

• dokonano zmian w komunikacji lokalnej: Trasa Serock – Legionowo - wydłużenie trasy 
o rondo w Wierzbicy, połączenie kursów z linia komunikacyjną 3 i 4 (za wodą), 
dodatkowe dwa kursy godz. 9:00 oraz 14:35, uruchomienie kursów w niedzielę, Trasa 
Stanisławowo wieś – Legionowo, dodatkowe dwa kursy godz. 20:30 oraz 21:30, 
uruchomienie kursów w niedzielę, Trasa 3-4 (za wodą), bezpośrednie połączenie                 
z miastem Legionowo, uruchomienie kursów w niedzielę, Trasa IIA i IIB (komunikacja 
weekendowa), uruchomienie kursów w niedzielę. Trasa I i II uruchomienie kursów                     
w niedzielę, 

• zakupiono oprogramowanie zabezpieczającego sieć (oprogramowanie antywirusowe), 

• zakupiono System Informacji Prawnej (SIP), 

• dokonano aktualizacji oprogramowania systemowego (Windows 10) na 55 stacjach 
roboczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy użytkowników, 

• 02.07.2016r. odbyła się dyskoteka na plaży – Dj Parys, 

• pomoc w organizacji festynu sołeckiego pn. Wianki w Kani Polskiej (organizacja 
zaplecza technicznego oraz pomoc w zapewnieniu programu artystycznego                                 
w wykonaniu Teatru Katarynka i zespołu „Remont”),                  

• pomoc w organizacji działań Stowarzyszenia Miłośników Skubianki w przygotowaniu 
„Wieczoru Żydowskiego” (udostępnienie sali widowiskowej z niezbędnym sprzętem 
technicznym i obsługą) oraz happeningu na rynku, 

• 03.07.2016r.  Fontanna muzyki – muzyczne spotkanie na rynku „Miłość nie jedno ma 
imię” - Najpiękniejsze arie, melodie filmowe i musicalowe Anna Lasota – Sopran, Jakub 
Oczkowski – Tenor, Prowadząca aktorka Bożena Furczyk, 

•  14.07.2017r. Warsztaty taneczne Jazz - poprowadziła instruktorka szkoły tańca 
Agustina Eguroli – Marta Czyż, 



• 21.07.2016r. Warsztaty nauka gry na bębnach na plaży w Serocku -  poprowadził 
Krzysztof Wawrzyniak, 

• 24.07.2016r. Fontanna muzyki – muzyczne spotkanie na rynku Wirtuoz Skrzypiec 
elektrycznych  -  Magdalena Szymańska,    

• 28.07.2016r. warsztaty szachowe na plaży w Serocku poprowadził – Ryszard 
Królikowski, 

• otwarcie wystaw „Złota Godzina” i „Przedmiot banalny” na serockim molo 
przygotowanych przez uczestników kursu fotograficznego oraz członków serockiego 
Fotoklubu,  

• 30.07.2016. Pomoc w organizacji imprezy plenerowej pn. „Krzyśki” w Nowej Wsi 
(organizacja zaplecza technicznego, oraz uzupełnienie programu artystycznego przy 
udziale zespołu „Talizman”), 

• 31.07.2016r. Fontanna muzyki – muzyczne spotkanie na rynkuGARY GUTHMAN JAZZ 
QUARTET, Gary Guthman – mistrz gry na trąbce, Wojciech Gogolewski – fortepian, 
Paweł Pańta – gitara basowa/ kontrabas, Cezary Konrad – perkusja, gościnnie Sasha 
Strunin – wokal, 

• 01.08.2016r. Apel na serockim rynku  z udziałem aktora i wokalisty Artura Gotza - 
uczczenie Pamięci o Powstańcach Warszawskich z 44 roku,  

• 04.08.2016r. Warsztaty plastyczne na plaży w Serocku -  Plener malarski "Pastelą 
Malowane" – poprowadziła Paulina Nowaczyk – Pisarska, 

• 06.08.2016r. Piknik Rodzinny - Spektakl dla dzieci pt. „Muzyczne ZOO” Teatru 
Katarynka wraz z animacjami dla dzieci, Magikomedia – program magika Konrada 
Modzelewskiego, Zespół Jorrgus – zespół Disco Polo, Dyskoteka z Dj Parys i Dj Wujo , 
prowadzenie, animacje oraz konkursy -  Bożena Furczyk, 

• 13.08.2016r. Festyn z okazji „Święta Wojska Polskiego” w Zegrzu - Program dla dzieci 
Teatr Wariacja pt. „Baśń afrykańska o słońcu i księżycu”, koncert zespołu wokalnego 
Altus z Przemyśla, koncert zespołu Meltrad – zespół grający muzykę irlandzką 
(członkami zespołu są także żołnierze), pokaz sztucznych ogni, dyskoteka z Dj Sarin 
prowadzący aktor Bartosz Adamczyk, 

• 15.08.2016r. Fontanna muzyki – muzyczne spotkanie na rynku - zespół harmonijek 
ustnych „Animato”, 

• 27.08.2016r. Zakończenie wakacji na plaży miejskiej w Serocku - spektakl dla dzieci pt. 
„ Księżniczka Rosa i Klimek” Teatru Katarynka, zabawy taneczne i animacje taneczne 
dla dzieci poprowadzili aktorzy Teatru Katarynka, dyskoteka z Dj,  

• 28.08.2016r. Fontanna muzyki – muzyczne spotkanie na rynku- koncert Rdzennego 
Peruwiańskiego Zespołu – Los Companieros, 

• w ramach działań wystawienniczo-promocyjnych UMiG w Serocku zorganizowane 
zostały następujące wystawy: 

•  „Drugi dom” – wystawę fotografii autorstwa Pawła Kozarzewskiego Mistrza Polski w 
Motoparalotniarstwie towarzysząca XVIII Motoparalotniowym Mistrzostwom Polski 
odbywającym się po raz pierwszy w Serocku,  

• „Byliśmy Wolnością” – wystawa poświęcona Powstaniu Warszawskiemu, 

• „Kobiety w Powstaniu Warszawskim” – wystawa pozyskana z Muzeum Niepodległości 
w Warszawie w ramach uczenia 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 

• „Ogrody” – prezentacja prac (szkieł i grafik) ze zbiorów Renaty Pałys, córki urodzonego 
w 1993 roku w Serocku prof. Henryka Wilkowskiego, 

• zakończono realizację projektu II wydania „Serockich Impresji”, jako materiału 
promującego uroki i wydarzenia kulturalno-społeczne MiG Serock – wydanie 
opatrzono logotypem poświęconym 600-leciu nadania praw miejskich Serockowi, 



• w ramach promocji przyszłorocznego jubileuszu 600-lecia nadania Serockowi praw 
miejskich rozpoczęto akcję brendowania autobusów Lokalnej Komunikacji 
Autobusowej w gminie Serock naklejką z logotypem „600-lecia”,  

• zakończono realizację projektu  muralu autorstwa Mariusza Libela upamiętniającego 
nadanie praw miejskich naszemu miastu. Mural   powstał przy ul. Kościuszki w Serocku, 

• wykonano badania wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego                             
w odpowiednich punktach kontrolnych na terenie gminy wyniki są dostępne na stronie 
www.wodociagiserock.pl, 

• dokonano odbioru robót - budowa wodociągu we wsi Karolino,  

• dokonano odbioru robót - przebudowa przewodów wodociągowych we wsi Dębe, 

• wymieniono zasuwy i hydranty w ul. Św. Wojciecha w Serocku w związku                                              
z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej, 

• ogłoszono przetarg na budowę wodociągu w Serocku ul. Bajkowa, 

• ogłoszono przetarg na dostawę dwóch komputerowych zestawów inkasenckich, 

• przygotowania do ćwiczenia obronnego na terenie powiatu legionowskiego; 

• w dniu 28 czerwca 2016 r. odbyły się wybory do Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W wyniku wyborów funkcję Prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP objął Pan Marian Malinowski, dotychczasowy Komendant 
Gminny. Na stanowisko Komendanta Gminnego został wybrany Pan Robert 
Walkowski, 

• współorganizacja szkolenia dla Sołtysów związanego z afrykańskim pomorem świń; 

• do końca września 2016 roku realizowany jest I etap zadania, polegającego na odbiorze 
i unieszkodliwianiu azbestu z terenu gminy w 2016 roku. Eternit jest odbierany z 33 
posesji, w łącznej ilości blisko 60 ton. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem                      
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 23 
430,48 zł, co stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego zadania (wkład własny z budżetu 
gminy w kwocie 4 134,80 zł), 

• z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano 
promesę na dofinansowanie II etapu zadania usuwania azbestu,  

• z terenu gminy w 2016 roku. W ramach drugiego dofinansowania w kwocie 16.110,85 
zł i wkładzie własnym z budżetu gminy w kwocie 2.849,15 zł, zostanie odebrany eternit 
z kolejnych posesji (około 20), 

• zrealizowany został wyjazd edukacyjny na warsztaty zielarskie dla Kół Gospodyń 
Wiejskich i właścicieli Gospodarstw Agroturystycznych do „Ziołowego Zakątka”, 

• przeprowadzono i rozstrzygnięto konkursy „Moja posesja – moja pasja” i „Mój balkon 
– moja pasja”. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych                                     
w konkursach będzie miało miejsce podczas Święta Darów Ziemi, 

• trwają przygotowania do obchodów Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej (ustalanie 
i potwierdzanie obecności poszczególnych sołectw, wystawców itp.), 

• uzyskano dofiansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup  
nagród w konkursach „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” i „Najpiękniejszy Kosz 
Dożynkowy”, 

• udzielono dofinansowania do wymiany kolejnych pieców na piece ekologiczne oraz do 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ogółem do chwili obecnej w 2016 roku 
udzielone zostały 22 dofinansowania na wymianę pieców oraz 6 dofinansowań                          
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 

• MANDATY - 25 szt. na sumę 2650 zł.: wykroczenia w ruchu drogowym – 0 szt. na sumę 
0 zł., porządkowe – 25 szt. na sumę 2650 zł (12 – spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym,  4 – zaśmiecanie, 7 – niestosowanie środków nakazanych przy trzymaniu 
psa i brak szczepień), 2 – wieszanie ogłoszeń w miejscu niedozwolonym, WNIOSKI                       



O UKARANIE D\O SĄDU REJONOWEGO W LEGIONOWIE – 10 wniosków, (4 – 
spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 1 – wykroczenia w ruchu drogowym, 1 - 
niestosowanie środków nakazanych przy trzymaniu psa, 2 – zakłócanie ładu i porządku 
publicznego, 2 – zaśmiecanie).  

• do dnia 20.08. br otrzymano z Sądu 11 odpisów wyroków skazujących i 2 umorzenia 
postępowania, 

• INTERWENCJE ZAKOŃCZONE POUCZENIEM –381 szt.: drogowe 69 szt., porządkowe  
160 szt. (w tym 4 spalanie odpadów), przeciwko urządzeniom użytku publicznego  83 
szt., spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 69 szt., 

• ZABEZPIECZANIE IMPREZ I UROCZYSTOŚCI– Serock Folkowo, rozpoczęcie wakacji – 
dyskoteka na plaży, Fontanna muzyki – muzyczne spotkania na rynku w okresie 
wakacyjnym, „To Barbarki robota”, „Krzyśki” w Nowej Wsi, Piknik Rodzinny w Serocku, 
Święto Wojska Polskiego w Zegrzu, Wyścig kolarski ZTC, 

• włączono bezpłatny numer skrócony do straży Miejskiej o treści 986 na terenie całej 
gminy, 

• uruchomiono monitoring w Zegrzu – 3 kamery, 

• „Straż Miejska dba o mieszkańców podczas upałów” – rozdawanie wody pod 
Wodnikiem, 

• „Bezpieczne Wakacje” – rozdawanie ulotek pod szkołami na zakończenie roku 
szkolnego, 

• spotkanie z dziećmi w Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy, 

• spotkanie z dziećmi w TPD w Serocku, 

• „Uwolnij Rynek” – rozdawanie ulotek wskazujących miejsca do parkowania poza 
Rynkiem, 

• „To Barbarki robota” – rozdawanie kamizelek i elementów odblaskowych, 

• XVIII Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski w Serocku - tydzień 10-16.07.2016 r. był 
dla mieszkańców gminy Serock w pewnym sensie historycznym wydarzeniem. 
Pierwszy raz w historii naszej gminy została zorganizowana w Serocku impreza 
powietrzna i to w dodatku rangi Mistrzostw Polski! Do naszej gminy przyjechało ok. 40 
lotników startujących w zawodach motoparalotniowych. W całym cyklu mistrzostw 
odbyło się 7 różnych konkurencji rozegranych w poniedziałek, środę, piątek i sobotę. 
Sobota była dniem finałowym mistrzostw, podczas którego odbyło się wiele atrakcji 
dla publiczności. Zawodnicy, poza ww. 7 konkurencjami wchodzącymi do klasyfikacji 
XVIII Motoparalotniowych Mistrzostw Polski, rywalizowali jeszcze w dwóch 
dodatkowych konkurencjach: o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz o Puchar 
Starosty Powiatu Legionowskiego. Dla zgromadzonych kibiców organizator zapewnił 
wiele atrakcji, m.in. pokazy lotu motolotni i wiatrakowca, darmowe loty balonem, 
ogródek gastronomiczny, pokaz pirotechniczny z powietrza, aranżację desantu 
spadochroniarzy oraz losowanie darmowych lotów motoparalotnią. Najważniejszą 
informacją całej imprezy jest dumny fakt, że nasz człowiek Paweł „Lojak” Kozarzewski 
obronił na własnym terenie tytuł Motoparalotniowego Mistrza Polski w klasie PF1! W 
klasie PL1 Wojciech Bógdał, a w klasie PL2 zwyciężyli Adrianna i Andrzej Malkusz, 

• Krzyśki na sportowo w sobotę 30.07.2016 r. na boisku sportowym „Sokolik” w Nowej 
Wsi k. Serocka rozgrywany był turniej 6 piłkarskich Krzyśki z okazji święta Nowej Wsi. 
Do turnieju zgłosiło swój udział 6 drużyn składających się w zdecydowanej większości 
z mieszkańców gminy Serock. Mimo okresu wakacyjnego nie brakowało amatorów 
piłki nożnej chcących rywalizować między sobą przy pięknej, słonecznej pogodzie. 
Zwycięzcą okazała się drużyna Legion Kani, 

• obóz sportowy piłkarzy rocznika 2002/2003 w Dzierżoniowie w dniach 25 – 30 lipca 
rocznik 2002/2003 przebywał w Dzierżoniowie, na obozie piłkarskim, który odbył się w 
ramach wymiany miast partnerskich (Serock-Dzierżoniów). Młodzi zawodnicy 



trenowali dwa razy dziennie pod okiem trenerów – Mariusza Rosińskiego i Krzysztofa 
Szymańskiego. W ramach rewanżu chłopcy z Dzierżoniowa (rocznik 2005-2006) 
przebywali w OWL w Jadwisinie w terminie 05-12.08.2016 r. 

• turniej o Puchar Pamięci Małego Powstańca - IX miejsce naszej drużyny w dniach 31.01 
- 02.08.2016 roku, na stadionie Polonii Warszawa, odbywał się Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca. Turniej był organizowany w celu 
oddania hołdu poległym bohaterom, biorącym udział w Powstaniu Warszawskim w 
1944 roku, podczas II wojny światowej - przede wszystkim małym chłopcom, którzy 
walczyli w celu wyzwolenia Warszawy. Nasz klub reprezentowali chłopcy z roczników 
2005/2006, a także 2 chłopców z rocznika 2007 pod opieką trenera Krzysztofa 
Szymańskiego. W turnieju wzięło udział 10 drużyn m.in.: Fortuna Dusseldorf, MKS 
Polonia Warszawa, CeSIR Warka, 303 PSC Northampton oraz AP Soccer Słupno.  Dla 
chłopców biorących udział w turnieju z pewnością będzie to niezapomniana przygoda 
i miejmy nadzieję, że także mobilizacja do ciągłej pracy na treningach. Mimo zajęcia IX 
miejsca chłopcy z uśmiechem na twarzy wyjechali ze stadionu Polonii Warszawa. Każdy 
z uczestników otrzymał upominki, a także puchar za uzyskane w turnieju miejsce, 

• Inauguracja sezonu piłkarskiego 2016/2017 w sobotę 13.08.2016 r. na Stadionie 
Miejskim w Serocku odbyła się inauguracja sezonu piłkarskiego 2016/2017 drużyn 
Sokoła Serock. W ramach inauguracji organizator Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku 
zaplanował atrakcje dla kibiców. Głównymi punktami programu były: prezentacja 
wszystkich drużyn i grup treningowych KS Sokół OSiR Serock, mecz Ligi Okręgowej 
Sokół – Olimpia Warszawa oraz mecz Pucharu Polski Sokół II – Mazur Radzymin. Poza 
tym dla kibiców zorganizowano losowania nagród, konkursy piłkarskie oraz 
przygotowano ogródek gastronomiczny, 

• coroczna renowacja boisk piłkarskich w Serocku oraz w Jadwisinie - rokrocznie w 
okresie pomiędzy ligowymi rozgrywkami piłkarskimi odbyła się konieczna renowacja 
boisk piłkarskich trwająca niespełna 2 miesiące. Niestety ze względu na coraz większą 
liczebność grup piłkarskich trenujących na płycie głównej, boisko wymaga coraz 
większych nakładów zarówno pielęgnacyjnych w ciągu roku, jak i renowacyjnych po 
sezonie. W tym roku na „odbudowę” obu nawierzchni boisk wydatkowaliśmy kwotę 
39.784,50 zł. W ramach prac odbyło się m.in. wertykulacja, aeracja, wsiew zwykły i 
wgłębny oraz piaskowanie. Ze względu na duże opady deszczu wsiew dokonywany był 
dwuktotnie, 

• trzy Spływ kajakowe na trasie Smrock – Przeradowo w sobotę 20.08.2016 r. odbył się 
trzeci z kolei spływ kajakowy organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Serocku. Miejscem spływu była rzeka Orzyc - dopływ dobrze znanej rzeki Narew. Na 
nasz ostatni tegoroczny spływ kajakowy zebraliśmy komplet chętnych, czyli 50 osób 
(wraz z organizatorami i ratownikami). Najwyraźniej nasi kajakarze chętnie biorą udział 
w spływach na nowych odcinkach poszczególnych rzek, 

• wyścig kolarski w Serocku w niedzielę, 21 sierpnia, w Serocku gościliśmy kolarzy 
rywalizujących w wyścigach organizowanych przez Żyrardowskie Towarzystwo 
Cyklistów. Start i Meta były zlokalizowane w centrum miasta, przy ulicy Pułtuskiej, 
dzięki czemu zawody przyciągnęły liczne grono kibiców. Kolarze startowali na 20-
kilometrowej pętli, prowadzącej przez naszą gminę. Kolarze, których gościliśmy                             
w Serocku rywalizowali w dwóch głównych kategoriach (Fit-Race oraz Superprestige), 
w różnych kategoriach wiekowych. Wszyscy kolarze wystartowali o godzinie 12:00, 

• tego typu wydarzenia z pewnością są okazją do promocji miasta i gminy Serock. 
Cieszymy się, że kolarze mieli okazje rywalizować właśnie u nas! Miejmy nadzieję, że w 
Serocku, w kolejnych latach odbędą się kolejne takie wyścigi ! 

• zakończenie wakacji na Plaży Miejskiej – 27.08.2016r. - od godziny 10.00 rozpoczęły się 
rozgrywki na Plaży Miejskiej. Plaża była wręcz oblężona przez mieszkańców i turystów, 



ze względu na wspaniałą aurę. Zawody rozegrano w trzech konkurencjach: Letnia Liga 
Siatkówki Plażowej – finały, streetbasket i beachkorfball. W zawodach zwyciężali 
odpowiednio: Cokolwiek - zwycięzca LLSP, Śmigające Pięty w stretbaskecie oraz Kadra 
(zawodowi zawodnicy kadry polski w korfballu, którzy przyjechali z Koła)                                               
w beachkorfballu, 

• Rodzinny Piknik Integracyjny w Jadwisinie – 28.08.2016 - druga już edycja turnieju 
rodzinnego w którym uczestnicy – rodziny rywalizowały, oczywiście w formie 
zabawowej, w różnych dyscyplinach sportu: piłce nożnej, koszykówce, badmintonie i 
innych. Świetna zabawa w której rokrocznie bierze udział ok 100 osób, okraszona na 
samym końcu wspólnym ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami na terenie OWL w 
Jadwisinie. 

 

 

 


