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Informacja 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

o działalności miedzy sesjami (30 września 2016r. – 7 listopada 2016r.) 
Urzędu Miasta i Gminy Serock 

oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock 
 

• w dniu 3 października 2016 została podpisana umowa na Modernizację budynku 
administracyjnego  Ratusz w Serocku. Wykonawca zadania firma: TOM-BUD Zakład 
Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z siedzibą  
w Pułtusku, przy ul. Kosynierów 2. Wykonawca ma zrealizować zadanie w terminie do 
dnia 2 grudnia br. za kwotę 168.472,63 zł brutto. W ramach inwestycji jest remont 
dachu, elewacji, cokołu budynku oraz wymiana uszkodzonej stolarki okiennej, 

• w dniu 14 października 2016 roku została podpisana umowa – w ramach funduszu 
sołeckiego - na budowę altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla 
mieszkańców sołectwa Karolino i Marynino na spotkania sołeckie. Wykonawca firma: 
Tartacznictwo i Usługi Stolarskie Jacek Skośkiewicz z siedzibą w Borowej Górze przy  
ul. Nasielskiej 7 za kwotę 27.400,00 zł brutto ma wykonać zadanie w terminie do dnia 
28 listopada 2016 roku.  W ramach zadania oprócz budowy altany z ławostołami jest 
również budowa złącza kablowego wraz z zasilaniem i oświetleniem w altanie, 

• w dniu 20 października br. podpisana została umowa z firmą: Sigma Projekt Sp. z o.o. 
 z siedzibą w Warszawie, ul. Zagójska 7 na wykonanie okresowych, corocznych 
przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Serock. Przeglądy oprócz dokładnego 
opisu stanu technicznego i parametrów dróg zawierają również fotorejestrację. 
Wartość umowy 12.177,00 zł brutto. Termin realizacji umowy do dnia 15 grudnia 2016 
roku, 

• w dniu 20 października 2016 roku podpisana została umowa z firmą ESCO PROJEKT 
Roman Dębowski z siedzibą w Markach, przy ul. M. Małachowskiego 1/107 na poprawę 
efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Marynino, 
Stanisławowo, Skubianka, Jachranka oraz Zabłocie. Wartość umowy to kwota 
319.000,00 zł brutto. W zakresie inwestycji jest wymiana ponad 200 opraw 
oświetleniowych sodowych i montaż w ich miejsce opraw led-owych. W zakresie 
przedsięwzięcia jest również czyszczenie i malowanie wysięgników lub ich wymiana na 
nowe w sytuacji, gdy nie będą nadawały się do naprawy. Termin realizacji zadania – 19 
grudnia 2016 roku. Na zadanie Gmina złożyła wniosek o pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

• w dniu 24 października 2016 roku została podpisana umowa z Wykonawcą konsorcjum  
firm: Inżynieria Przemyśl Spółka Akcyjna oraz Inżyniera Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą  
w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 59A na kompleksową przebudowę systemu 
kanalizacji w Zegrzu. Wartość umowy wynosi kwotę: 3.774.870,00 zł brutto. Termin 
realizacji umowy do połowy roku 2018, z tym, że wszystkie roboty budowlane  
w terminie do  końca stycznia 2018 roku. Inwestycja jest współfinansowana  w ramach 
działania 2.3 “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

• w dniu 4 października 2016 roku zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym 
na zadanie: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 
związanymi z „Kompleksową przebudową systemu kanalizacji w Zegrzu. W terminie 
wyznaczonym do składania ofert wpłynęło 8 ofert. Cena oferty najtańszej to kwota 
76.740,00 zł brutto, cena oferty najdroższej: 186.417,57 zł brutto. Rozstrzygniecie 
przetargu nastąpiło  w dniu 27 października 2016 roku. Nadzór nad realizacją inwestycji 
będzie pełniła firma: Usługi Kosztorysy, Projektowanie Alicja Wojciechowska z siedzibą 
w Legionowie przy ul. Grunwaldzkiej 1. Koszt zadania: 76.740,00 zł brutto, 
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• w dniu 14 października 2016 roku odbyło się otwarcie ofert na zadanie: Budowa 
punktów świetlnych Serock ul. Karsińskiego – oświetlenie drogi gminnej.  
W postępowaniu wzięło udział 6 Wykonawców. Cena oferty najtańszej to kwota 
39.975,00 zł brutto, cena oferty najdroższej 59.040,00 zł brutto. Przewidywany termin 
rozstrzygnięcia postepowania to I połowa listopada, 

• w dniu 14 października 2016 roku odbyło się otwarcie ofert na zadanie: Budowa 
punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem – oświetlenie drogi gminnej.  
W postępowaniu wzięło udział 6 Wykonawców. Cena oferty najtańszej to kwota 
91.946,71 zł brutto, cena oferty najdroższej 121.278,00 zł brutto. Przewidywany termin 
rozstrzygnięcia postepowania to I połowa listopada, 

• w dniu 14 października 2016 roku odbyło się otwarcie ofert na zadanie: Budowa 
punktów świetlnych w Wierzbicy – oświetlenie drogi gminnej. W postępowaniu wzięło 
udział 6 Wykonawców. Cena oferty najtańszej to kwota 31.005,07 zł brutto, cena oferty 
najdroższej 44.690,97 zł brutto. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postepowania to 
I połowa listopada, 

• w dniu 21 października 2016 roku odbyło się otwarcie ofert na zadanie: Budowa 
punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka – oświetlenie drogi gminnej. 
W postępowaniu wzięło udział 7 Wykonawców. Cena oferty najtańszej to kwota 
146.370,00 zł brutto, cena oferty najdroższej 268.167,21 zł brutto. Przewidywany 
termin rozstrzygnięcia postepowania to I połowa listopada, 

• w dniu 21 października 2016 roku odbyło się otwarcie ofert na zadanie: Budowa 
punktów świetlnych w Zabłociu – oświetlenie drogi gminnej. W postępowaniu wzięło 
udział 7 Wykonawców. Cena oferty najtańszej to kwota 40.590,00 zł brutto, cena oferty 
najdroższej 67.035,00 zł brutto. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postepowania to 
I połowa listopada, 

• w dniu 28 października 2016 roku odbyło się otwarcie ofert na zadanie:  
1. „Modernizacja punktów świetlnych Serock, ul. Warszawska”, 2.Modernizacja sieci nN 
polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia i słupa linii napowietrznej 
niskiego napięcia na terenie działek nr ewid. 59/4, 26/5, 26/9 w obr. Nr 14, dz. Nr ew. 
25 obr. 15 oraz dz. Nr ew. 26/1, 60 w obr. Nr 16 w miejscowości Serock.  
W postępowaniu wzięło udział 4 Wykonawców. Cena oferty najtańszej to kwota 
299.900,75 zł brutto, cena oferty najdroższej 391.380,18 zł brutto. Przewidywany 
termin rozstrzygnięcia postepowania to I połowa listopada. Inwestycja jest realizowana 
ze względu na swój zakres obejmujący również modernizację linii napowietrznej 
abonenckiej wspólnie z PGE Dystrybucja S.A z siedziba w Lublinie, 

• obecnie trwają prace nad przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie 
inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych na ternie Miasta i Gminy Serocku w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2020 w ramach poddziałania: 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa". W ramach wniosku ujęte zostały 
następujące przedsięwzięcia:  
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy, rejon ulicy Wiosennej,  
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra Stasi Las – II etap,  
- budowa wodociągu Borowa Góra – Jadwisin,  
- budowa sieci wodociągowej Serock ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza 
Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi 
wewnętrzne, 

• od 24 sierpnia 2016 r. do 16 września 2016 r. trwało wyłożenie do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja 
C2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla części obrębu Jachranka. W dniu 
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30 sierpnia 2016 roku odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
rozwiązaniami, termin składania uwag upłynął w dniu 3 października 2016 r. Wpłynęły 
uwagi od 2 podmiotów, które zostały rozpatrzone, 

• od 7 września 2016 r. do 28 września 2016 r. trwało wyłożenie do publicznego wglądu 
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
dla części obrębu Jachranka. W dniu 22 września 2016 roku odbyła się dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, termin składania uwag upłynął  
w dniu 20 października 2016 r. Wpłynęły uwagi od 2 podmiotów, które zostały 
rozpatrzone, 

• w dniu 12 października 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
pod poz. 8778 został opublikowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock – obszar A1, uchwalony uchwałą nr 235/XXIII/2016 Rady Miejskiej  
w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016 r., który wszedł w życie w dniu 27 października 2016 
roku, 

• w dniu 12 października zastały opublikowane, zaś w dniu 27.10.2016 r. weszły w życie 
Uchwały Rady Miejskiej w Serocku podjęte na sesji w dniu 31.08.2016 r.: Uchwała 
236/XXIII/2016 – w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin gm. Serock nazwy 
ul. Hortensji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8779 z dnia 12.10.2016 r.), Uchwała 
237/XXIII/2016 – w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy                         
ul. Morska (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8780 z dnia 12.10.2016 r.), 

• w dniu 20 października 2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie VII edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Grunt na medal”. Oferta naszej gminy, mimo iż nie uzyskała statusu laureata, 
znalazła się wśród pięciu najlepszych ofert województwa mazowieckiego. Oferta 
zostanie zamieszczona w bazie ofert inwestycyjnych prowadzonej przez Polską Agencję 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych i będzie aktywnie promowana wśród inwestorów 
zagranicznych, 

• w dniu 20.10.2016 r. spisany został akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia na 
rzecz gminy Miasto i Gmina Serock części nieruchomości (udziałów) stanowiącej  
ul. Mieczysława Głowackiego w Serocku, oznaczonej, jako działki nr 42/6 i 42/27  
w obrębie 02 w Serocku stanowiącej - wykonanie uchwały Nr 172/XXI/08 z dnia 
28.02.2008 r. Po nabyciu ww udziałów Gmina Serock posiada 100% własności drogi, 

• zlecono pięcioletni przegląd stanu technicznego budynków administrowanych przez 
MGZGK firmie ERBUDOWA, 

• zlecono przegląd szczelności instalacji gazowych w budynkach komunalnych firmie 
ARAS – Adam Koczkodon, 

• wykonywane są niezbędne remonty i naprawy w lokalach mieszkalnych budynków 
komunalnych, 

• rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Serock 
w sezonie 2016/2017. Do realizacji przyjęto ofertę firmy Zakład Usług Komunalnych 
Krzysztof Goźliński, 

• przeprowadzono przetarg nieograniczony na zadanie pn. Równanie i żwirowanie dróg 
o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gminy Serock. Przyjęto ofertę firmy Usługi 
Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka, 

• ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę wodociągu w Stasim Lesie                             
ul. Tęczowa, 

• zakończono i odebrano prace związane z budową wodociągu w Serocku ul. Bajkowa. 

• zlecono wykonanie projektu przebudowy wodociągu w Serocku ul. Traugutta,  

• zlecono wykonanie projektu wodociągu w Kani Nowej, Kani Polskiej i Nowej Wsi                        
ul. Wspólna, 
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• do końca września 2016 roku zrealizowano I etap zadania, polegającego na odbiorze 
 i unieszkodliwianiu azbestu z terenu gminy w 2016 roku. Eternit odebrany został z 33 
posesji, w łącznej ilości blisko 60 ton. Zadanie zrealizowane zostało 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). Obecnie trwa rozliczanie dotacji z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• w październiku zrealizowano II etap zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu 
gminy w 2016 roku. Eternit został zabrany ogółem z 23 posesji. II etap zadania, 
podobnie jak I zrealizowany został z dofinasowaniem z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W bieżącym miesiącu będzie rozliczana 
udzielona na ten cel dotacja, 

• przeprowadzono jesienną akcję Sprzątania Świata. Do akcji włączyły się wszystkie 
placówki oświatowe oraz społeczność Zegrza, 

• z okazji Święta Drzewa zakupiono i dostarczono do wszystkich placówek oświatowych 
z terenu gminy sadzonki drzew, do posadzenia na terenie przyszkolnym, 

• w dniach 25 – 26 października zrealizowano wyjazd szkoleniowy o tematyce 
„Przetwórstwo surowców rolniczych na poziomie gospodarstwa”. Szkolenie 
przeprowadzone zostało w Centrum Doradztwa Rolniczego – Odział w Radomiu. 
Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy, sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz 
właściciele gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy Serock. Na organizację 
wyjazdu studyjnego, gmina, zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 83/RW-OW-I/W/16 
pozyskała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Ogółem w szkoleniu brało udział 45 osób, 

• wydano zezwolenie na usunięcie drzew Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów  
i Kanalizacji – udzielenie zezwolenia uzależnione od wniesienia opłaty w kwocie 10 tys. 
zł – opłata została wpłacona na konto gminy, przeznaczona zostanie na cele związane  
z ochroną środowiska w gminie, 

• w związku z opracowaniem przez Starostę Legionowskiego „Uproszczonych planów 
urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa  należących do 
osób fizycznych i wspólnot gruntowych wysłano pisemne zawiadomienia do wszystkich 
właścicieli lasów o możliwości zapoznawania się z ww. planami. Plany wyłożone są do 
wglądu w siedzibie urzędu w dniach 17 października – 17 grudnia br., 

• rozpoczęto prace związane z tworzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych na 
terenie gminy, 

• przygotowano sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2016r. i przekazano 
do RIO, MF, MUW i KBW, 

• trwają prace nad przygotowaniem projektu budżetu i WPF na 2017r., 

• przygotowano listę wypłat do wydanych decyzji dotyczących zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w paliwie przysługującego producentom rolnym, 

• przygotowano i wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze po III racie podatków, 

• przygotowano projekty uchwał podatkowych na 2017r., 

• przygotowano pracę referatu do wdrożenia systemu płatności kartą płatniczą, 

• przygotowano projekt programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej 
mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Pismem z dnia 5 sierpnia 2016r. (znak: 
RMP.0053.45.2016) przekazano ww. projekt do Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji celem zaopiniowania. W dniu 14 października 2016r. do Urzędu Miasta                      
i Gminy Serock wpłynęło pismo AOTiMT (znak: BP.421.193.2016.KW) informujące, iż 
ww. program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców 
Miasta i Gminy Serock (na lata 2017 – 2019) został pozytywnie zaopiniowany. Projekt 
uchwały przyjmujący ww. program zdrowotny zostanie przedłożony Radzie Miejskiej 
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 w celu podjęcia uchwały na kolejnej sesji w trakcie, której zostanie przyjęta uchwała 
budżetowa na 2017 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na kolejne lata. Realizator 
programu zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą  
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, 

• Zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 24 października 
2016r. przyjęto Regulamin postępowania w przypadku zagrożenia wystąpienia sytuacji 
kryzysowych oraz wystąpienia sytuacji kryzysowych dotyczących mieszkańców Miasta 
 i Gminy Serock.   Regulamin ten określa czynności, jakie należy podjąć przez 
Kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy Serock oraz Dyrektorów jednostek 
organizacyjnych Miasta i Gminy Serock w celu ochrony osób i ich mienia przed 
zdarzeniami oraz skutkami zaistniałych zdarzeń wywołanych sytuacjami kryzysowymi, 
w tym działaniem siły wyższej. Regulamin wskazuje również zadania gminnego 
Koordynatora ds. sytuacji kryzysowych - podmiotu odpowiedzialnego za 
koordynowanie ww. działań, zwanego dalej koordynatorem, 

• rozpoczęto prace dot. wykonania nagłośnienia sali konferencyjnej w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku - związku z przesłaniem zaproszenia ofertowego do firm, 
które specjalizują się wykonywaniem instalacji audiowizualnych, udział                                               
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełniło trzech Wykonawców. 
Najkorzystniejsza oferta na kwotę 69.372,00 zł brutto należały do firmy RGBS Systemy 
Audiowizualne Sp. z o.o., ul. Sady Żoliborskie 2, 01-772 Warszawa, z którą zawarto 
umowę w dniu 17.10.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia                   
w terminie do 18.11.2016 r., 

• podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektu klimatyzacji w budynku 
ratusza w ramach zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej 
systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, wpłynęły oferty 
złożone przez dwie firmy. W postępowaniu o zamówienie publiczne na w/w zadanie 
zostało udzielone firmie AIR + S.C., ul. Olszynowa 1A, 05-092 Łomianki. Zgodnie  
z umową zawartą w dniu 14.10.2016 r. koszt za wykonanie przedmiotu zamówienia 
wynosi 14.268,00 zł brutto, termin realizacji przedmiotu zamówienia został ustalony do 
dnia 13.12.2016 r., 

• 2 października 2016 r. odbył się Kiermasz Rzeczy Używanych, który był zaplanowany, 
jako ostatni w tym roku. Doskonała pogoda oraz wielkie zainteresowanie ze strony 
zarówno kupujących jak i sprzedających skłoniły nas do zorganizowania jeszcze jednego 
kiermaszu w tym roku w dniu 16 października. Wietrzenie szafy po lecie to na pewno 
dobry pomysł, co widać po frekwencji jego uczestników, 

• na wniosek mieszkańców sołectwa Jachranka zakupiono namiot w celu organizowania 
spotkań plenerowych. Koszt namiotu: 4.858,50 zł brutto., 

• zakupiono flagi biało-czerwonych dla mieszkańców gminy Serock w celu wywieszenia 
podczas świąt państwowych. Koszt:  900 zł brutto, 

• dnia 20 października 2016 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Serocku a Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na dystrybucję 
żywności dla mieszkańców miasta i gminy Serock w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

• dnia 22 października 2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Aktywności Społecznej 
w Serocku ul. Kościuszki 8a. Pomieszczenia Klubu będą służyły organizacjom 
 i stowarzyszeniom działającym na terenie miasta i gminy Serock, 

• przygotowano i przekazano do biura Rady Miejskiej Informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych przez gminę Miasto i Gmina Serock za rok szkolny 2015/2016, 



6 
 

•  od 17.10.2016r. uruchomiono kurs dowożenia i odwożenia uczniów do Szkoły 
Podstawowej w Serocku zamieszkałych w obrębie Serocka - ul. Wyzwolenia, Radziwiłła, 
Warszawska, 

• wystawiono mandaty - 21 szt. na sumę 2350 zł.: wykroczenia w ruchu drogowym –  
7 szt. na sumę 800 zł., porządkowe – 14 szt. na sumę 1550 zł., (5 – spożywanie alkoholu 
w miejscu publicznym, 1 – zaśmiecanie, 4 – niestosowanie środków nakazanych przy 
trzymaniu psa, 2 – parkowanie na pasie zieleni, 2 – inne porządkowe) 

• skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Legionowie – 2 wnioski                        
o ukaranie – nieprawidłowe parkowanie i zaśmiecanie miejsca publicznego, 

• do dnia 30.10. br otrzymano z Sądu 1 odpis wyroku skazującego w sprawie 
skierowanych wniosków 1 – zaśmiecanie miejsca publicznego,  

• przeprowadzono interwencje zakończone pouczeniem – 192 szt.: drogowe 72 szt., 
porządkowe 76 szt. (w tym 2 spalanie odpadów i 2 wieszanie ogłoszenie), przeciwko 
urządzeniom użytku publicznego 35 szt., spożywanie alkoholu w miejscu publicznym                
9 szt., 

• zabezpieczono imprezy i uroczystości: Biegu Niepodległości oraz roznoszenie                         
i zamieszczenie informacji w Internecie o utrudnieniach w ruchu pojazdów, 

• zakupiono urządzenia rozruchowe do awaryjnego uruchamiania pojazdów                            
w okresie zimowych celem pomocy mieszkańcom w okresie zimowym – informacja                  
w Internecie i Informatorze, 

• w październiku udzielono ślubu cywilnego jedenastu parom. Sześć ślubów odbyło się               
w plenerze, 

• sporządzono siedem aktów zgonu i piętnaście aktów małżeństwa, 

• w ramach działań wystawienniczo-promocyjnych UMiG w Serocku zorganizowana 
została wystawa chopinowskich plakatów pokonkursowych udostępnionych przez 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, które powstały z okazji 200-lecia urodzin 
kompozytora, 

• pod patronatem Burmistrza MiG Serock odbył się koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia 
pracy artystycznej Anny Osmakowicz, artystki od lat zamieszkałej w Wierzbicy  
i współpracującej z serockim samorządem. 

• w Serocku po raz kolejny miały miejsce Mistrzostwa Polski w wędkarstwie 
spinningowym seniorów i juniorów organizowane przez Okręg Mazowiecki PZW. 
Tradycyjnie, otwarcie i zakończenie mistrzostw połączone z dekoracja laureatów 
mistrzostw m.in.z gminy Serock, odbywało się z udziałem przedstawicieli samorządu, 
na serockim rynku, 

• przesłane zostały do Starostwa Powiatowego w Legionowie informacje dotyczące 
dziedzictwa historycznego Serocka oraz zaplanowanych na 2017 rok wydarzeń 
kulturalnych z okazji 600-lecia nadania praw miejskich, które stanowią uzupełnienie 
wniosku aplikacyjnego kierowanego do Marszałka Województwa Mazowieckiego  
w związku z zaproszeniem Powiatu Legionowskiego do wzięcia udziału w konkursie na 
„Stolicę Kultury Mazowsza w 2017 roku”, 

• w niedzielę 30.10.2016 r. na Rynku Miejskim w Serocku już po raz 14. na biegowo 
uczczono obchody Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Serockie biegi 
uliczne przyciągają od pewnego czasu coraz większą rzeszę biegaczy, szczególnie 
 z województwa mazowieckiego, ale także z innych miejsc Polski. Program imprezy 
obejmował biegi dla wszystkich kategorii wiekowych, od najmłodszych do najstarszych 
i trzeba przyznać, że faktycznie biegali w Serocku wszyscy. Cykl biegów młodzieżowych 
zakończył bieg rodzinny, który za każdym razem przysparza najwięcej radości. 
Przemysław Dąbrowski ponownie zwyciężył Serocką Dychę w pięknym stylu (czas 
32:11), bo z aż 41-sekundową przewagą nad zawodnikiem z Ukrainy, którym był Paulo 
Verestkyi z Ostrowca Świętokrzyskiego (32:52), reprezentujący LKB Rudnik. Na trzecim 
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miejscu podium biegu na 10 km znalazł się Rafał Nordwing (33:02) z Rzymu! Wśród Pań 
zwyciężyła Valentyna Kiliarska z LKB Rudnik (38:38), pochodząca z Ukrainy. Na drugim 
miejscu zameldowała się Justyna Śliwiak (40:41), a trzecia była Karolina Kundys (43:40) 
– obie zawodniczki z Warszawy. W biegu towarzyszącym na 5 km pierwsza trójka Panów 
wyglądała następująco: 1. Piotr Sadłowski (Susk Nowy, czas 17:42), 2. Konrad Taber 
(Brwinów, 17:47), 3. Konrad Modliński (Warszawa, 18:00). Klasyfikacja najlepszych Pań 
w biegu na 5 km: 1. Joanna Tekień (Warszawa, 19:30), 2. Agnieszka Wójcik (Glinianka, 
19:48), 3. Kinga Reda (Wieliszew, 20:31). W biegach zarówno na 5 km jak i na 10 km 
prowadzona była także szczególna kategoria dodatkowa – Serocki Champion. Na mecie 
biegu głównego i marszu Nordic Walking zameldowało się łącznie 339 osób, a razem  
z uczestnikami biegów dziecięco-młodzieżowych i biegu rodzinnego pobiegło w Serocku 
ponad 700 osób! 

 

Dekoracja z udziałem olimpijczyków Sylwii Bogackiej i Szymona Staśkiewicza oraz Krzysztofa 

Człapskiego 
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Zwycięzca Przemek Dąbrowski 

 

Liga okręgowa. 

 

RAZEM 
DOM WYJAZD 

MECZE 

BEZPOŚREDNIE 

 Nazwa M.Pkt.Z.R.P. BramkiZ. R.P.Bramki Z.R.P. BramkiM.Pkt.Z.R. P.Bramki

1.  Drukarz Warszawa 13 27 8 3 2 25-9 4 2 0 12-1 4 1 2 13-8 1 3 1 0 0 2-0 

2.  AP Marcovia Marki 13 27 8 3 2 32-20 3 3 1 12-8 5 0 1 20-12 1 0 0 0 1 0-2 

3.  Świt II Nowy Dwór Mazowiecki13 26 8 2 3 31-24 4 1 1 19-13 4 1 2 12-11       

4.  Dąb Wieliszew 13 25 8 1 4 30-20 4 0 2 15-10 4 1 2 15-10       

5.  Promnik Łaskarzew 13 24 7 3 3 21-13 5 0 1 14-6 2 3 2 7-7       

6.  Olimpia Warszawa 13 23 7 2 4 23-13 4 0 2 11-6 3 2 2 12-7       

7.  Błyskawica Warszawa 13 21 6 3 4 25-18 4 2 1 17-6 2 1 3 8-12 2 4 1 1 0 5-4 

8.  Agape Białołęka (Warszawa) 13 21 7 0 6 23-16 3 0 3 11-6 4 0 3 12-10 2 3 1 0 1 3-3 

9.  Legionovia II Legionowo 13 21 6 3 4 30-14 3 1 2 16-4 3 2 2 14-10 2 1 0 1 1 2-3 

10.  Bóbr Tłuszcz 13 20 6 2 5 33-25 5 1 1 23-12 1 1 4 10-13       

11.  Sokół Serock 13 17 5 2 6 23-19 3 1 3 15-11 2 1 3 8-8       

12.  Victoria II Sulejówek 13 16 5 1 7 28-29 2 1 4 14-13 3 0 3 14-16       

13. 
 Vulcan Wólka Mlądzka 

(Otwock) 
13 10 3 1 9 16-43 3 0 3 13-17 0 1 6 3-26       

14.  Amur Wilga 13 9 2 3 8 29-50 1 3 3 16-23 1 0 5 13-27       

15.  Sokół Celestynów 13 4 1 1 1113-53 1 0 6 7-25 0 1 5 6-28 1 1 0 1 0 2-2 
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16.  Legion Warszawa 13 4 0 4 9 18-34 0 2 5 8-16 0 2 4 10-18 1 1 0 1 0 2-2 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  

 1  Drukarz Warszawa      2-0 3-0 0-0 
  

4-0 
     

1-1  
  

2-0 

 2  AP Marcovia Marki 
 

     3-0 1-3 0-0 
 

2-2 
 

0-0 2-1 
     

4-2 

 3  Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 
  

     3-2 2-2 
   

1-4 
 

1-0 
  

6-4 6-1  
 

 4  Dąb Wieliszew 
   

     1-0 0-2 
  

2-4 
  

5-1 
 

4-1 3-2  
 

 5  Promnik Łaskarzew 0-2  
   

     2-1 
    

1-0 3-1 4-1  4-1 
  

 6  Olimpia Warszawa 2-0  0-2 0-1 
  

     
   

1-0 
  

3-0*  
  

5-3 

 7  Błyskawica Warszawa 
  

0-1 
 

0-0 
 

     3-2 2-2 
 

3-0 
  

7-0 2-1  
 

 8  Agape Białołęka (Warszawa) 5-0  
  

1-2 1-2 0-2 
 

     1-0 
   

3-0  
   

 9  Legionovia II Legionowo 0-0  
   

0-1 2-0 
  

     
 

0-3 4-0 
  

10-0 
 

 10  Bóbr Tłuszcz 
  

3-3 4-3 3-2 
 

3-1 1-2 
 

     
   

4-1 5-0  
 

 11  Sokół Serock 
 

1-2 
   

1-1 
 

1-3 
 

3-2      0-2 7-1  
  

2-0 

 12  Victoria II Sulejówek 1-3  2-3 
    

2-3 2-1 
 

0-1 
 

     5-0  
  

2-2 

 13  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
 

4-5 1-5 1-4 
  

1-0 
 

2-0 4-3 
  

     
   

 14  Amur Wilga 0-3*  3-8 
   

2-2 
 

2-0 
  

2-2 4-5 
 

     
 

3-3 

 15  Sokół Celestynów 0-5  
    

0-4 
 

1-2 
  

1-3 0-5 3-0  2-6      
 

 16  Legion Warszawa 
  

1-2 0-1 
  

0-2 0-2 2-4 3-3 
    

2-2       

 

• Imprezy kulturalne, które odbyły się w  Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  

w miesiącu październiku 2016r.: 

• 02.10.2016r. – Wieczór w Teatrze Spektakl „SUPERMENKA”-  w reżyserii Jerzego Gudejki, 

wykonanie Jowita Budnik, 

• 16.10.2016r. – Recital muzyczny Katarzyny Żak, 
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• 21.10.2016 r. – odbył się spektakl grupy teatralnej Remiza –„Don Juan” 

• 22.10.2016r. – Spotkanie z okazji światowego Dnia Seniora- gość specjalny – Tomasz 

Stockinger, 

 
 


