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• w dniu 4 stycznia 2017 podpisano umowę na zadanie pod nazwą: Przebudowa 
drogi w Woli Smolanej. Wykonawca zadania firma: ALKBUD Usługi 
Inwestycyjne, Jadwisin, ul. Królewska 10, 05-140 Serock.  Wartość projektu 
7.995 zł brutto. Termin realizacji dokumentacji do 20 stycznia br. Dokumentacja 
jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Szacowana wartość inwestycji budowlanej - około 180.000 
zł. Wartość dofinansowania 50% wartości zadania. Planowany termin złożenia 
wniosku o dofinansowanie – koniec stycznia br., 

•  w ostatnim dniu roku 2016 pozytywnie dla Gminy został rozstrzygnięty konkurs 
Banku Gospodarska Krajowego na wsparcie budownictwa socjalnego na 
terenie gminy z funduszu dopłat. W ramach przedsięwzięcia planowana jest 
budowa budynku socjalnego w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej na 14 lokali 
mieszkalnych wraz z piwnicami. Planowany termin realizacji 2018-2019 rok. 
Szacowana wartość inwestycji to kwota 1.953.896,18 zł brutto. Wnioskowana 
kwota pomocy 751.549,57 zł. Obecnie trwają procedury związane z zawarciem 
umowy na dofinansowanie, 

• w dniu 12 stycznia 2017r. powtórnie ogłoszono przetarg na „Modernizację 
boiska sportowego w Gąsiorowie”. Pierwsze postępowanie o zamówienie 
publiczne zostało unieważnione z powodu braku wystarczających środków 
finansowych. Planowany termin otwarcia ofert w nowym postępowaniu 27 
stycznia 2017 roku. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji 
Infrastruktury Sportowej Min. Sportu i Turystyki. Wartość dofinansowania 
274.800 zł. Szacowana wartość zamówienia to kwota około 700.000 zł brutto, 

• w dniu 18 stycznia 2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie 
dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej na 
terenie gminy w miejscowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, 
Święcienica, Kania Nowa, Serock, ul. Moczydło i ul. Retmańska. Planowany 
termin otwarcia ofert 27 stycznia 2017 roku. W zakres zadania wchodzi 
przygotowanie dokumentacji budowlano- wykonawczej dla wymiany około 160 
opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne wykonane                                  
w technologii LED. Planowy termin realizacji inwestycji to przełom II i III kwartały 
bieżącego roku. Inwestycje jest przygotowywana do wsparcia z pożyczki 
umarzalnej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 

• w dniu 20 stycznia 2017r. ogłoszono przetarg na Przebudowę ul. Retmańskiej 
w Serocku oraz drogę dojazdową do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej 
17b w Serocku. Planowany termin otwarcia ofert upływa w dniu 24 lutego 2017 
roku. Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą to połowa marca, 
termin realizacji inwestycji do końca maja 2017 roku, 



•  trwają końcowe prace nad przygotowaniem postępowania o zamówienie 
publiczne na  zadanie pod nazwą: „Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej 
w m. Serock – Wierzbica”. Planowany termin otwarcia ofert w przetargu 
nieograniczonym to dzień 17 luty br. Na zakres zadania składa się:  
- przebudowa ul. Warszawskiej i Pułtuskiej w m. Serock i Wierzbica na odcinku 
od Ronda 25-lecia Samorządu do ronda w m. Wierzbica,  
- przebudowa ul. Kościuszki w Serocku na odcinku około 114m od 
skrzyżowania z ul. Pułtuską w kierunku ul. Rynek wraz z budową kanalizacji 
deszczowej, 
- budowa oświetlenia w ul. Zachodzącego Słońca w Serocku, 
- budowa chodników, zjazdów i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pułtuskiej na 
terenie działki nr ewid. 2 obr. 12 Serock, 
- budowa zatok parkingowych i chodników w ciągu ul. Pułtuskiej w Wierzbicy 
(działka nr ewid. 77 obr. Wierzbica), 
- budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w rejonie 
skrzyżowania z ulicami Stokrotki i Mickiewicza, 
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid.15 obr.15 Serock, 
- projekt i budowa odcinków sieci/przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek nr 
ewid.: 34/1, 36/1, 37/4, 39, 42 obr. 16 Serock i działki nr ewid. 2 obr. 17 Serock 
- szacowana wartość inwestycji to kwota około 7 mln. złotych. Inwestycja 
uzyskała w roku 2016 wsparcie w wysokości 3 mln. złotych w ramach środków 
Narodowego Programu Budowy i Przebudowy Dróg Lokalnych. Planowany 
termin realizacji inwestycji do końca czerwca 2017 roku, 

• trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla zadania p.n. 
„Modernizacja Stadionu Miejskiego w Serocku”. Dofinansowanie w ramach 
Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu 
Modernizacji Infrastruktury Sportowej Min. Sportu i Turystyki. Planowany termin 
złożenia wniosku do końca lutego br. wartość inwestycji szacowana na kwotę 
około 1,5 mln. zł. wartość dofinansowania 30% wartości zadania, 

• trwają zaawansowane prace nad przetargami na poniższe roboty budowlane:  
- budowa punktów świetlnych Dosin, ul. Piękna i Lipowa,  
- budowa punktów świetlnych Stasi Las, ul. Radosna, 
- budowa oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze - przewidywany 
termin ogłoszenia postępowań to przełom stycznia i lutego, 

• w publikacji "Atrakcyjno ść inwestycyjna regionów 2016"  przygotowanej 
na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Instytucie 
Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej województwo mazowieckie 
zostało uznane za najbardziej rozwinięte ekonomicznie i najbardziej atrakcyjne 
inwestycyjnie województwo, dystansując wszystkie regiony Polski. Wśród 
najlepszych gmin znalazła się gmina Serock otrzymując złotą gwiazdę, czyli 
najwyższe wyróżnienie i oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych 
sekcji gospodarczych w danym powiecie lub gminie. We wszystkich wybranych 
sekcjach, tj. gospodarka narodowa, przemysł, handel i naprawy, 
zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna gmina Serock otrzymała najwyższą ocenę A,  

• rozstrzygnięto przetarg na dostawę benzyny i oleju napędowego na potrzeby 
MGZGK – została złożona oferta firmy „MIX-BUD BIS” i przyjęta do realizacji. 
Łączna wartość umowy 53320,00 zł brutto, 

• została zawarta umowa na dzierżawę pojemników na odpady komunalne                        
i zestawy segregacyjne – z firmą ZKTZ Marek Włodarczyk. Wartość umowy                        
-  4680,25 zł brutto,  

• zawarto umowę na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów                                
w miejscowości Dębe niezbędnego do przeprowadzenia procedury zamknięcia 



składowiska. Monitoring prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Geologiczne                    
Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy wynosi 6346,80 zł brutto,  

• zlecono opracowanie projektu zagospodarowania ścieżki turystyczno                        
-  dydaktycznej Wierzbica – Serock – Jadwisin, firmie „STUDIO OGRODY” za 
kwotę 12915,00 zł brutto. Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji został 
ustalony na dzień 31.01.2017 r. 

• rozstrzygnięto przetarg na pielęgnację zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock 
w roku 2017.Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Transportowo Usługowa 
Robert Młynarczyk. Wartość umowy wynosi 58611,60 zł brutto, 

• podpisano umowę na dostawę i montaż wagi samochodowej na potrzeby 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku. Umowę 
podpisano z formą MIKROWAG Wagi Samochodowe, wartość umowy 
25461,00 zł brutto. 

• głoszono przetarg na zadanie - Równanie i żwirowanie dróg gminnych                              
o nawierzchni gruntowej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2017 r. 

• wykonano monitoring wizyjny dostępny przez WEB dla stacji uzdatniania wody 
Borowa Góra i Wierzbica, 

• ogłoszono postepowanie dotyczące prowadzenia monitoringu, jakości wody                   
w 2017 roku, 

• ogłoszono postępowanie na koszenie terenów zielonych na terenach stacji 
uzdatniania wody, 

• opracowano i złożono wniosek dotyczący przedłużenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę, 

• prace nad reformą oświaty; przygotowywanie koncepcji dostosowującej sieć 
szkół do nowego ustroju szkolnego,  

• przygotowanie dla uczniów szkół oferty na ferie, 
• wydanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock Zarządzenia w sprawie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym: ustalenie maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat, za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy objęte tym dofinansowaniem, 

• wspólnie z Serocką Akademią Seniora został złożony wniosek do Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dotację z programu ASOS na działania 
edukacyjne dla seniorów, 

• złożono wnioski do Wojewody o dotację na: dofinansowanie programu 
dożywiania na 2017 rok, pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze, 

• złożono wniosek do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o dotację na prace 
społecznie użyteczne dla 10 bezrobotnych, 

• wystawiono mandaty - 11 szt. na sumę 1000 zł.: wykroczenia w ruchu drogowym                
– 2 szt. na sumę 200 zł (parkowanie w miejscu niedozwolonym), porządkowe – 
9 szt. na sumę 8000 zł (2 – zaśmiecanie, 6 – niestosowanie środków nakazanych 
przy trzymaniu psa i brak szczepień, 1 – spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym), 

• skierowano wnioski do sądu: 4 wnioski z art. 90 kw, art. 117 kw, art. 140 kw, art. 
144 kw, do dnia 22.01.2017 r.  otrzymano z Sądu 1 odpisy wyroku skazującego 
w sprawie skierowanych wniosków,       

• przeprowadzono interwencje zakończone pouczeniem –121 szt.: drogowe 79 
szt., porządkowe 94 szt. (w tym wypalanie odpadów 9 szt., przeciwko 
urządzeniom użytku publicznego 22 szt., spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym 11 szt. 

• podjęto działania: wielokrotne awaryjne uruchamianie pojazdów ze względu na 
niskie temperatury przy pomocy urządzenia rozruchowego oraz kontrole pieców 
na terenie gminy pod kątem wypalania odpadów, 

• sporządzono 7 aktów zgonu, 



• od 19 grudnia wydano 143 dowody osobiste, 
• wydano 165 odpisów aktów stanu cywilnego, 
• meldunku na pobyt stały dokonało 70 osób,   
• w dniu 9 stycznia br. złożono wniosek o pozyskanie dotacji na „Usuwanie i 

unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock w 2017 roku”. 
Całkowity koszt realizacji zadania wyceniony został na kwotę 35.368,09 zł. 
Zamierzenie zostanie sfinansowane w 85% ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe 
zaś 15% pochodzić będzie z własnego budżetu gminy. W ramach prac 
planowane jest odebranie przeszło 73 ton wyrobów zawierających azbest z 25 
nieruchomości, 

• w dniu 9 stycznia br. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i gospodarki Wodnej o dofinansowanie do wymiany pieców dla 
mieszkańców gminy Serock w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na 
terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
poprzez modernizację kotłowni”, jest możliwość uzyskania dotacji do zakupu 
pieca w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż                
5000 zł., w okresie przyjmowania wniosków, tj. od początku listopada do 30 
grudnia 2017 r. wpłynęły 42 deklaracje udziału w programie. Całkowity koszt 
zadania 350 191,53 zł, koszt kwalifikowany zadania 284 708,56 zł, wnioskowana 
kwota dotacji 193 174,56 zł.,  

• podpisano umowę na „Wyłapywanie, transport i objęcie opieką w schronisku 
bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu miasta i gminy Serock w 2017 
roku z firmą BLIZZARD Bartosz Gadziomski Błędowo 14 a, 05-180 
Pomiechówek. Odłowione psy będą trafiały do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Józefowie Adres: Strużańska 15, Józefów, 05-119 Legionowo, 

• ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ,,Przeprowadzanie usług 
weterynaryjnych: sterylizacji, kastracji, szczepień przeciwko wściekliźnie i 
chorobom zakaźnym, odrobaczania, odkleszczania i odpchlania oraz chipowania 
zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock, kierowanych do adopcji 
oraz sterylizowania, kastrowania i chipowania zwierząt domowych oraz 
sterylizowania i kastrowania kotów wolnożyjących pochodzących z terenu Miasta 
i Gminy Serock”, 

• podpisano umowę z firmą Mirosław Cabaj, ul. Świętojańska 5, 08-110 Siedlce na 
odbiór, transport i utylizację odpadów - padłych zwierząt oraz odpadowej tkanki 
zwierzęcej, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock, 

• podpisano umowę z firmą Zakładem Kształtowania Terenów Zielonych Marek 
Włodarczyk, 05-140 Serock, ul. Nasielska 26 na odbiór, transport i utylizację 
przeterminowanych leków i zużytych termometrów, 

 
• w styczniu br. przeprowadzono kontrole przedsiębiorców posiadających 

zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych na terenie gminy Serock, 

• trwają prace związane z tworzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych, 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nieruchomości podłączonych do sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,  

• w dniu 30 stycznia br. zorganizowano szkolenie dla Sołtysów Wsi z terenu gminy 
Serock dotyczące zjadliwej grypy ptaków. Szkolenie zostało przeprowadzone 
przez inspektora weterynaryjnego z Inspekcji Weterynaryjnej z Nowego Dworu 
Mazowieckiego,  

• oznakowano obszar miejscowości Dębe, Ludwinowo Dębskie, Bolesławowo, 
Izbica w związku z zagrożeniem wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt - wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, 



• wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiębiorstwa Euro 
trend BRD Sp. z o.o., Góra, ul. Nowodworska 4, 05-124 Skrzeszew dla 
przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i 
przetwarzania odpadów w miejscowości Dębe na dz. nr ew. 99/11 obr. 4 Dębe, 

• wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ABC RECYKLING 
Agnieszka Wyszczelska, Dębe 84B, 05-1240 Serock dla przedsięwzięcia 
polegającego na rozszerzeniu działalności o przetwarzanie odpadów oraz o 
utwardzenie terenu na działkach o nr ew. 99/7 i 99/8 obr. 4 Dębe, 

• w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z 
zakresu wspierania prowadzenia opieki i socjoterapii dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych, wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych 
przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i 
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, wspierania działalności w zakresie 
zapewnienia posiłku i innych niezbędnych form pomocy osobom i rodzinom w 
szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej została wybrana oferta 
przedłożona przez: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. 
Kazimierza Lisieckiego 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 6, 

• w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z 
zakresu wspierania aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności 
kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia” 
została wybrana oferta przedłożona przez: Serocka Akademia Seniora ul. 
Pułtuska 35 05-140 Serock, 

• ogłoszono konkursy ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą do 
składania ofert na realizację profilaktycznych programów opieki zdrowotnej: 
szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz 
szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do 
pięciu lat, 

• w ratuszu zaprezentowana została wystawa „Serock widziany oczami 
przedszkolaka”. Znalazły się na niej prace powstałe dzięki wycieczkom z 
przewodnikiem i zajęciom przybliżającym dzieciom historię naszego miasta, 
które prowadzi Przedszkole w ramach obchodów jubileuszu 600-lecia nadania 
Serockowi praw miejskich,  

• w gminie Serock, 25 stycznia 2017 roku funkcjonowały 2 sztaby WOŚP. Sztab w 
Jadwisinie zebrał około 36 tysięcy złotych, a sztab w Serocku ponad 25 tysięcy 
złotych, garść Euro i około kilograma centów,  

• Miasto i Gmina Serock bierze udział w realizacji projektu „Stolica Kultury 
Mazowsza 2017” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Tytuł ten otrzymał Powiat Legionowski, czyli wszystkie gminy 
wchodzące w jego skład. Wśród 130 wydarzeń wymienionych w preliminarzu 
imprez objętych projektem znajduje się kilkanaście serockich przedsięwzięć, 
które odbędą się w ramach obchodów 600-lecia nadania Serockowi praw 
miejskich, są to: Bieg Wojciechowy, Wianki, Serock Folkowo, cykl imprez 
muzycznych na rynku - Fontanny Muzyki, Święto Darów Ziemi, Bieg 
Niepodległości, Święto Odzyskania Niepodległości oraz trzy imprezy, które 
zostały wybrane do dofinansowania w ramach projektu: Wojciechowe 
Świętowanie – festyn na rynku z okazji Święta Patrona św. Wojciecha, To 
Barbarki robota – warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu i Piknik Historyczny. 
Symboliczne przekazanie kluczy do „Stolicy Kultury Mazowsza 2017” odbyło się 
w Legionowie, dnia 28 stycznia 2017 roku. 

• 7 stycznia 2017r.odbył się koncert w sali widowiskowej CKiCz w Serocku „Kędyż 
go szukać czyli Pastorałki z gwiazdami” kolędy w wykonaniu zespołu InCanto  i 
Kantyczki. Wystąpili artyści: Przemysław Branny, Dariusz Kordek, Łukasz Lech, 
Magdalena Piotrowska, Anna Sokołowska, 



• wspólne kolędowanie z artystami oraz serockim chórem Cantores Adalberti - 13 
stycznia 2017r. Koncert w sali widowiskowej CKiCz w Serocku „ Z kolędą przez 
świat”. Rozpowszechnienie koncertu oraz użyczenie sali dla działań 
artystycznych Chóru i Zespołu Instrumentalnego ze Szkoły Podstawowej oraz 
Gimnazjum w Serocku, 

• 15 stycznia 2017r. – artystyczny udział zespołów Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Hali PZSP                               
w Serocku. Wypożyczenie sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, wraz                      
z obsługą techniczną: Zespół wokalny In Canto, Zespół wokalny Kantyczki, 
zespoły tańca nowoczesnego z elementami akrobatyki, (dziecięca, 
średniozaawansowana, zaawansowana), 

• 28 stycznia 2017r. – zajęcia cykliczne: Fotokurs, Fotoklub, Zajęcia plastyczne dla 
dorosłych, 

• 29 stycznia 2017r. – Koncert inauguracyjny obchodów 600-lecia nadania praw 
miejskich Serockowi. Rewia Musicalowa z udziałem aktorów teatrów 
muzycznych: Piotr Bajtlik , Anna Sokołowska, Łukasz Lech, Mariusz Jaśko, Marta 
Wilk, Janusz Kruciński, Tomasz Czerski, Jakub Oczkowski,   

• w czwartek 12 stycznia 2017 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Serocku rozegrano Turniej Koszykówki uczniów szkół 
podstawowych. Turniej rozegrano, w celu wsparcia akcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Dzięki wsparciu nauczycieli wf oraz trenera Włodzimierza 
Meliona do turnieju zgłosiło się sześć drużyn ze szkół podstawowych w Serocku 
i w Zegrzu. Drużyny przydzielono do dwóch grup po 3 drużyny. Po rozegraniu 
meczów fazy grupowej, drużyny z miejsc 3 z poszczególnych grup zagrały mecz 
o V miejsce, drużyny z miejsc 2 zagrały meczo III miejsce, a drużyny z miejsc 1 
zagrały w finale. Mecze były bardzo zacięte, jednak nikt nie zapomniał o 
zachowaniu zasad fair play. Ostatecznie, po rozegraniu wszystkich spotkań 
klasyfikacja turnieju wygląda następująco: 

I miejsce: Opciach Kappa 
II miejsce: Disco Robaczki 
III miejsce: Bez Nazwy 
IV miejsce: KK Zegrze 
V miejsce: Krzyki i Spółka 
VI miejsce: FC Krzak Łąka Wieś 
Zwycięska drużyna została nagrodzona pucharem. Podczas 

podsumowania turnieju, uczestnicy zostali zaproszeni na finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy - 15.01. od godziny 13:00, w hali PZSP w Serocku, przy 
ulicy Wolskiego 8, 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• od stycznia zostają wznowione zajęcia sekcji rekreacyjnych i sportowych 
Zajęcia odbywają się na hali sportowej PZSP, boisku ze sztuczną 
nawierzchnią, sali gimnastycznej SP w Woli Kiełpińskiej, hali sportowej w 
Dzierżeninie, sali gimnastycznej SP w Serocku, 

• na przełomie grudnia i stycznia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku 
zorganizował zawody szkolne na hali sportowej. OSIR zabezpieczał zakup 
pucharów, dyplomów, opiekę sędziowską i medyczną oraz dojazdy 
reprezentacji gminnych na zawody powiatowe, 

• warto odnotować sukcesy naszych młodych sportowców: Chłopcy z SP w 
Serocku, którzy zajęli 1 miejsce w mini-piłce siatkowej na szczeblu 
powiatowym, dzięki czemu zakwalifikowali się do zawodów na szczeblu 
międzypowiatowym! Zawody odbędą się na początku marca w Wołominie. 
Trzymamy kciuki za podopiecznych Pani Barbary Klik i Pani Katarzyny Tulin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• odbyły się zawody w piłce siatkowej szkół gimnazjalnych dziewcząt Zawody te 
wygrały reprezentantki Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku. 
Dziewczęta z Serocka będą reprezentowały naszą gminę w zawodach 
powiatowych 1 lutego br. 

• kolejne zawody szkolne odbędą się w najbliższą sobotę, 28-go stycznia (piłka 
siatkowa chłopców szkół gimnazjalnych). Zwycięska drużyna będzie 
reprezentować gminę podczas zawodów powiatowych w dniu 2 lutego br.  

• przełom grudnia i stycznia był okresem pracowitym dla sekcji piłkarskich. W wielu 
drużynach nastąpiły zmiany trenerów, które mają przynieść pozytywny efekt 
szkoleniowy. Skład trenerów na najbliższy rok prezentuje się tak jak poniżej: 
- Liga Okręgowa – Arkadiusz Siemiński 
- Klasa B – Mariusz Rosiński 
- Trener Asystent/Juniorzy  – Tomasz Jaczyński 
- Trampkarze – Tomasz Jaczyński 
- Grupa A – Krzysztof Szymański 
- Grupa B – Mariusz Rosiński 
- Grupa C – Adrian Koza 
- Grupa D – Tomasz Luks 
- Grupa E – Michał Durzyński 
- Grupa F – Sylwester Szambelan 
- Grupa G – Maciej Wikiera 
- Grupa H,I – Konrad Brodnicki 

• na początku stycznia br. trenerzy poszczególnych grup zorganizowali spotkania 
organizacyjne przedstawiając zasady współpracy rodzicom i zawodnikom. Wkrótce, 
po rozpoczęciu przygotowań, drużyny zaczęły rozgrywać gry kontrolne, 

• pierwsza drużyna: Podopieczni Arkadiusza Siemińskiego rozegrali sparing z IV-
ligową drużyną KS Konstancin przegrywając 1-2 (1-1). Bramkę zdobył: Michał 
Czarnecki. Kolejny sparing zostanie rozegrany 29 stycznia z juniorami Legii 
Warszawa, 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Druga drużyna: Podopieczni Mariusza Rosińskiego rozegrają pierwszy 
sparing 29 stycznia z A klasową drużyną – Wicher Kobyłka. Trampkarze: 
Zawodnicy trenera Tomasza Jaczyńskiego rozegrali dotychczas 2 sparingi. 
Przegrali 12-2 z Real Dream Football oraz wygrali 4-3 z Wichrem Kobyłka. 
Grupy piłkarskie Akademii (poza grupą A) rozgrywają mecze w ramach 
zimowej, Piłkarskiej Ligi Powiatowej.  

• pierwsze tegoroczne spotkanie Piłkarskiej Ligi Powiatowej odbyło się w 
sobotę 21 stycznia w hali sportowej w Wieliszewie, 

• nasze drużyny zaprezentowały się dosyć dobrze. Grupa D Akademii 
Piłkarskiej zdobyła 1 i 2 miejsce w turnieju, a grupa E – 3 miejsce w tej samej 
kategorii wiekowej (rocznik 2008). Grupa F zajęła przedostatnie miejsce (7). 

• Grupa B Akademii Piłkarskiej zdobyła 3 i 5 miejsce na 5 możliwych drużyn. 
Pierwsze dwa miejsca przypadły silnej drużynie – FDA Wieliszew, pozostałe 
grupy Akademii Piłkarskiej rozegrają swoje turnieje w najbliższą niedzielę, 
również w Wieliszewie. 

• w okresie zimowym rozgrywana jest cyklicznie Halowa Liga Serock. W tym 
sezonie mamy 7 drużyn, które rywalizują ze sobą w każdą niedzielę w 
godzinach 16-21. Obecnie tabela przedstawia się następująco: 
 

 
• w tabeli kolejno: nazwa drużyny, ilość rozegranych spotkań, zwycięstwa, 

remisy, porażki, bramki zdobyte/stracone, bilans bramkowy. 
• liderem klasyfikacji strzelców jest Marek Osiński z drużyny Balanga, który 

zdobył dotychczas 46 bramek, 



• tenis Stołowy - zawodnicy naszego klubu rozgrywają spotkania w IV i V lidze 
mężczyzn, zawodnicy V ligi rozegrali od początku sezoniu 10 spotkań. W 
okresie od 19 grudnia odbyły się 2 spotkania:08.01.  Nadwiślan II Płock – 
KS Sokół Serock 6-8, 22.01.  Tęcza II Budki Piaseckie – KS Sokół Serock 
8-3, 

• zawodnicy V ligi obecnie zajmują 9 lokatę (na 12 drużyn), zawodnicy IV ligi 
rozegrali od początku sezonu 10 spotkań. W okresie od 19 grudnia odbyły 
się 2 spotkania: 15.01.  KS Sokół Serock – Alfa Gostynin 2-8 (mecz 
rozegrano w Gostyninie), 22.01.  Sokół Brwinów – KS Sokół Serock 8-6, 
zawodnicy IV ligi zajmują 9 lokatę (na 12 drużyn.) do końca rozgrywek 
pozostała ostatnia kolejka fazy zasadniczej, 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku jest na etapie przygotowań do akcji 
zima w mieście. W ramach akcji przygotowaliśmy projekt naszych działań, 
który przewiduje zajęcia z animatorami, wyjazdy na lodowisko, pływalnię 
oraz mecze sportowe. W ramach zajęć z animatorami przewidujemy 
rozegranie kilku turniejów, które będą organizowane dla dzieci z różnych 
kategorii wiekowych (od klas I-III po uczniów szkoły ponadgimnazjalnej), 

• trwa przygotowanie do wyjazdu dzieci i młodzieży do Dzierżoniowa                         
(12-19.02.2017) w ramach współpracy miast partnerskich. Ośrodek Sportu i 
Rekreacji dokonał zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty, 
zabezpieczył transport, a także ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu na 
zimowisko,  

• 24 stycznia 2017 roku rozpoczął się remont mola spacerowego polegający 
na odbudowie konstrukcji stalowej mola wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym, wykonaniem nowej nawierzchni mola oraz oczyszczeniem, 
zabezpieczeniem i ponownym montażu poręczy na molo (część stała mola 
- litera „T”). Powierzchnia mola objętego remontem wynosi ok. 220 m2,  

• prace odbywają się zgodnie z z dokumentacją projektową autorstwa firmy 
ALKBUD- Usługi Inwestycyjne Leszek Kamiński z siedzibą w miejscowości 
Jadwisin przy ul. Królewskiej 10, 05 – 140 Serock,  

• wykonawcą jest firma P.P.H.U. „ROSTKOWSCY” S.C. - JACEK 
ROSTKOWSKI i WALDEMAR ROSTKOWSKI z siedzibą przy ulicy 
Wierzbowej 3, 07-415 Olszewo-Borki wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego. Koszt remontu wynosi: 219.200 zł brutto. Termin 
zakończenia prac planowany jest na połowę lutego br.  
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•  
•  
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku zaprasza do udziału w zajęciach 

tanecznych zumba fitness.  
• zachęcamy do udziału w zajęciach szczególnie nowe osoby, ktore chciałyby 

dołączyć do  
•  
•  
•  

 


