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• pod koniec stycznia został złożony wniosek  o dotację ze środków związanych  z 
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości Wola Smolana.  Do dofinansowania przeznaczona 
została droga na działce o nr ew. 260/1 obr. Wola Smolana o długości 583 mb. 
Szacowana wartość inwestycji wynosi kwotę 179.739,72 zł brutto, z czego 
wnioskowana kwota pomocy  to 50% wartości inwestycji – około 90 tyś. złotych. Zakres 
przedsięwzięcia obejmuje przebudowę  drogi w granicach istniejącego pasa 
drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej  622 do odcinka drogi gminnej, który już 
posiada nawierzchnię bitumiczną. Zakres prac zakłada  wzmocnienie konstrukcji jezdni 
oraz ułożenie dwóch warstw nakładki z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8cm, 

•  w dniu 2 lutego 2017r. podpisano umowę z  Bankiem Gospodarstwa 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, 

• W dniu 27 stycznia 2017r. odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn. „Modernizacja  
boiska sportowego w Gąsiorowie”. W postepowaniu wzięło udział 9 Wykonawców. 
Cena oferty najtańszej to kwota 593.085,07 zł brutto, cena oferty najdroższej 
1.124.441,12 zł. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość dofinansowania 274.800 zł, 

• w dniu 27 stycznia 2017 r. odbyło się otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy  
w miejscowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, 
Serock, ul. Moczydło i ul. Retmańska.” W postepowaniu wzięło udział 2 Wykonawców. 
Cena najtańszej oferty wynosi 5.990,10 zł brutto, cena oferty najdroższej 13.827,660 
zł brutto. 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 kwartału bieżącego roku. Inwestycja jest przygotowywana do wsparcia 
z pożyczki umarzalnej w Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska, 

• w dniu 17 lutego 2017r odbyło się otwarcie ofert  na  zadanie pod nazwą: „Przebudowa 
ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock – Wierzbica. 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, 

• w dniu 16 lutego 2017r. złożono  wniosek o dofinansowanie dla zadania 
 p.n. „Modernizacja nawierzchni i zaplecza Stadionu Miejskiego w Serocku”. 
Dofinansowanie w ramach Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu 
 i Turystyki.  Wartość inwestycji szacowana na kwotę około 2,4 mln. zł. Wartość 
dofinansowania 1.217,602 zł, 

• w dniu 14 lutego 2017r. został  ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. 
„Budowa  punktów świetlnych Dosin ul. Piękna – oświetlenie drogi gminnej”.  
Planowany termin otwarcia ofert upływa w dniu 10.03.2017r.  Zamówienie obejmuje 
budowę 1722m  linii kablowej oświetlenia drogowego i ustawienia 36 słupów 
 z oprawami typu LED, 

• w dniu 14 lutego 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie  
pn. „Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego”.  Planowany termin otwarcia 
ofert upływa w dniu 10.03.2017r. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych  
w ramach POIŚ 2014-2020, 

• w dniu 9 lutego 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. 
„Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska – oświetlenie drogi gminnej”. 
Planowany termin otwarcia upływa w dniu 24.02.2017r. Zamówienie obejmuje 
budowę 1892mb  linii kablowej i napowietrznej oświetlenia drogowego i montaż 41 
słupów z oprawami typu LED, 

• w dniu 6 lutego 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie 
 pn. „Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze”. Planowany termin 
otwarcia ofert upływa w dniu 24.02.2017r. zamówienie obejmuję budowę linii 
kablowej na długości 176m i montażu 6 słupów z oprawami typu LED, 

• w dniu 27 stycznia 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie  
pn. ”Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna- oświetlenie drogi gminnej”. 
Planowany termin otwarcia ofert upływa w dniu 17.02.2017r. Zamówienie obejmuje 
budowę 568 mb linii kablowej oświetlenia drogowego i montaż 18 słupów z oprawami 
typu LED, 

• w dniu 11 lutego 2017r. odbyło się otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji 
projektowej  dla zadanie pn. „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki – 
Niemena – oświetlenie drogi gminnej”. W postępowaniu udział wzięło 3 Wykonawców. 



 

Cena oferty najtańszej to kwota 6.765,00 zł brutto, cena ofert najdroższej to kwota 
15.867,00 zł, 

• rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę  na zadanie pn.: Równanie i żwirowanie 
dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Realizacja zadania została powierzona firmie 
Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka. Wartość umowy 
228657,49zł brutto, 

• wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę kwiatów dla 
Miasta i Gminy Serock, 

• rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn.: Mechaniczne zamiatanie dróg na terenie 
Miasta i Gminy Serock. Umowa została podpisana z firmą AG-COMPLEX na kwotę 
31425,44 zł brutto, 

• rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na zadanie pn. „Remonty cząstkowe dróg 
gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku.” 
Zadanie realizować będzie firma Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz 
Kobiałka. Wartość umowy wynosi 74720,53  zł brutto, 

• zlecono wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach 
wielorodzinnych przy ul. Kościuszki 13 i 13A. Wymiana instalacji jest konieczna 
 z uwagi na bardzo zły stan techniczny zagrażający zdrowiu i życiu mieszkańców. Roboty 
wykonywać będzie firma Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko za kwotę 
34560,00 zł brutto, 

• rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na remonty cząstkowe chodników na 
terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2017. Zadanie będzie wykonywała firma BOGRAS 
Bogdan  Rasiński  za  kwotę 50324,96 zł brutto, 

• ogłoszono przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu wokół budynków 
wielorodzinnych przy ul. Pułtuskiej 15 i 17 w Serocku. Zakres obejmuje utwardzenie  
terenu, montaż elementów małej architektury oraz  odwodnienie terenu. Otwarcie 
ofert nastąpi 27.02.2017 r. 

• wykonano monitoring wizyjny dostępny przez WEB dla stacji uzdatniania wody  
Jachranka, 

• podpisano umowę na prowadzenie monitoringu jakości wody w 2017 roku z firmą Jars 
Sp. z o. o. z Łajsk, 

• ogłoszono przetarg na budowę wodociągu we wsi Ludwinowo Dębskie- I etap, 

• ogłoszono przetarg na budowę wodociągu we wsi Dębe, 

• Zlecono wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci wodociagowej 
szkoły podstawowej w Zegrzu, 

• Miasto i Gmina Serock otrzymało na 2017r. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki w wysokości 37.900,00 zł. na program „Umiem pływać w gminie Serock” 
kierowany do uczniów klas III szkół podstawowych. Program będzie realizowany  
w dwóch turach: od 1 lutego do czerwca 2017r. oraz od 1 września do 8 grudnia 2017r. 
Dofinansowanie stanowi 48% planowanych kosztów realizacji zadania. 

• wyjazd grupy 40 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Serock wraz z opiekunami na zimowisko do partnerskiego miasta – 
Dzierżoniowa.  Dzieci przebywają w Dzierżoniowie od 12 do 19 lutego 2017r.    

• realizacja przez świetlice środowiskowe programu zajęć feryjnych dla dzieci będących 
podopiecznymi świetlic, 



 

• nawiązanie współpracy z potencjalnym sponsorem w celu wykonania prac 
remontowych i doposażenia świetlicy środowiskowej w Wierzbicy, 

• otrzymano promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock w 2017 roku” w kwocie 30.059,34 zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyceniony został na kwotę 35.368,09 zł. Zamierzenie zostanie 
sfinansowane w 85% ze środków, pozostałe zaś 15% pochodzić będzie z własnego 
budżetu gminy. W ramach prac planowane jest odebranie przeszło 73 ton wyrobów 
zawierających azbest z 25 nieruchomości, 

• uzupełniono wniosek złożony 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”. 
Zgodnie z regulaminem dofinansowań udzielanych przez WFOŚiGW możliwe jest 
uzyskanie dotacji do zakupu pieca w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż 5000 zł. na beneficjenta ostatecznego. Wnioskiem objęte zostało 
42 właścicieli nieruchomości. Całkowity koszt kwalifikowany zadania 284 708,56 zł, 
wnioskowana kwota dotacji 193 174,56 zł, 

• złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie o dotację na zadanie „Wspieranie rozwoju terenowej 
infrastruktury edukacyjnej” – „Ścieżki dydaktyczne krajoznawczo-turystyczne w gminie 
Serock”. Całkowity koszt zadania wyniesie około 70 tys. zł , wysokość dotacji 36 tys. zł 
netto. Zadanie polegać będzie na wzbogaceniu o elementy dydaktyczne i edukacyjne 
(miejsca edukacyjne, tablice dydaktyczne, wiaty edukacyjne odcinka ścieżki pieszo – 
rowerowej „Serock – Wierzbica” oraz „Serock – Jadwisin”, 

• opracowano i przesłano do zaopiniowania „Program opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock 
 w 2017 roku”. Program opiniowany jest przez powiatowego lekarza weterynarii, 
dzierżawców lub zarządców kół łowieckich, działających na obszarze gminy oraz 
organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
działającym na obszarze gminy. Program oprócz finansowania odławiania i objęcia 
opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, zakłada m.in. darmowe czipowanie oraz 
sterylizacje i kastracje zwierząt domowych, których właścicieli są mieszkańcy gminy 
Serock, 

• trwają prace związane z tworzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych, 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nieruchomości podłączonych do sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Celem dokładnego zewidencjonowania 
wszystkich nieruchomości – do wszystkich właścicieli nieruchomości skierowano druk 
informacji o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych, 

• w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację profilaktycznych programów 
polityki zdrowotnej wybrano realizatora świadczenia zdrowotnego- szczepienia 
ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (osoby powyżej 55 roku 
życia), którym będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, 
 ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock, 

• w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację profilaktycznych programów 
polityki zdrowotnej wybrano realizatora świadczenia zdrowotnego- szczepienia 



 

ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat, którym 
będzie SPIDERMED Sp. z o.o., ul. Pułtuska 53D, 05-140 Serock, 

• wybrano realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej 
mieszkańców Miasta i Gminy Serock, którym będzie Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock. 

• złożono do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o zorganizowanie dla osób 
bezrobotnych tzw. robót publicznych (utrzymanie czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Serock), 

• meldunku na pobyt stały dokonały 43 osoby, 
• wystawiono mandaty - 8 szt. na sumę 650 zł.: porządkowe – 8 szt. na sumę 650 zł (5 – 

zaśmiecanie miejsca publicznego, 1 – niestosowanie środków nakazanych przy 
trzymaniu psa i brak szczepień, 1 – wypalanie odpadów, 1 – spożywanie alkoholu  
w miejscu publicznym),  

• skierowano 9 wniosków do sądu:  z art. 92 kw – szt. 7, art. 85 Ustawy (szczepienia psa) 
– szt. 1, art. 140 Kw (wybryk nieobyczajny) – szt 1, 

• do dnia 12 lutego 2017 r.  otrzymano z Sądu 3 odpisy wyroku skazującego w sprawie 
skierowanych wniosków, 

• przeprowadzono interwencje zakończone pouczeniem –177 szt.: drogowe 64 szt., 
porządkowe 97 szt. (w tym wypalanie odpadów 39 szt.), przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego  11 szt., spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 5 szt. 

• podjęto działania:  wielokrotne awaryjne uruchamianie pojazdów ze względu na niskie 
temperatury przy pomocy urządzenia rozruchowego, kontrole pieców na terenie 
gminy pod kątem wypalania odpadów, spotkanie z dziećmi w Szkole Podstawowej  
w Serocku – rozdawanie odblasków, 

• dokonano wyboru oferty na świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego 
transportu zbiorowego osób- komunikacja autobusowej na terenie Miasta i Gminy 
Serock w latach 2017-2018. Zamówienie zostało udzielone firmie PKS Tarnobrzeg 
 Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg, 

• Zawarto porozumienie o współpracy z operatorem telekomunikacyjnym Firmy 
ORANGE dotyczące budowy światłowodowej sieci Internetu na terenie Miasta i Gminy 
Serock.  

• w dniu 4 lutego 2017 r. odbył się  Benefis Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku: 
Spotkanie integracyjno – szkoleniowe dla instruktorów Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku; wykład dla instruktorów CKiCz w Serocku pt. „Osiągnąć mistrzostwo 
zawodowe – inspiracje dla rozwoju Twojej pracy artystycznej i pedagogicznej”.  Wykład 
poprowadziła Monika Nowaczewska, doświadczona trener biznesu i rozwoju 
umiejętności przywódczych i interpersonalnych, konsultantka i menedżerka w zakresie 
marketingu i rozwoju biznesu;  Koncert Galowy:- Gwiazdy wieczoru – Marta Wilk  
i Mariusz Jaśko soliści teatrów muzycznych; koncert podopiecznych i instruktorów 
CKiCz w Serocku: Kinga Gintowt ( gościnie Danuta  Marcinkowska), Aleksandra Marek, 
Michał Jung, Aleksander Kabaciński; X-lecie zespołu Kantyczki; wystawa prac 
plastycznych ( podopiecznych Pauliny-Nowaczyk Pisarskiej)  oraz plakatów CKiCZ  
w Serocku; 



 

• w dniu 4 lutego 2017 r. w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyło się  
pierwsze spotkanie dla miłośników sagi Gwiezdnych Wojen.  Podczas spotkania swoją 
działalność przedstawiła grupa Star Wars Artistic Team,  

• w dniu 5 lutego 2017r. w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa odbył się  
Spektakl Muzyczny „Judy” inspirowany życiem oraz twórczością legendarnej 
amerykańskiej aktorki i wokalistki Judy Garland. W rolach głównych w przedstawieniu 
pt. „Judy” zagrali Katarzyna Misiewicz-Żurek oraz Lesław Żurek, akompaniament - 
Przemysław Zalewski. 

• organizacja akcji „Zima w mieście”- 1 tydzień:  
-PONIEDZIAŁEK- 13.02.17r.:Warsztaty plastyczne tworzenia masek etnicznych 
połączone z warsztatami dramy „Mali Kolumbowie” w sali widowiskowej godz. 10.00 
– 11.50 dzieci od 6 do 8 r.ż. godz. 12.00 – 13.50 dzieci od 9 do 12 r.ż. Zajęcia bezpłatne.  
-WTOREK - 14.02.17r. godz. 11.00 - spektakl pt. „Małe historie” w sali widowiskowej – 
bezpłatne bilety; godz. 11.00 – 13.00 - Spotkanie z dziećmi w Bibliotece w Serocku 
– wspólne czytanie i zabawy z książką, 
-ŚRODA  - 15.02.17r. godz. 9.40 -  Wyjazd do Galerii Figur Stalowych w Pruszkowie - 
Koszt wyjazdu 25zł.godz. 11.00 – 13.00 - Spotkanie z dziećmi w Bibliotece w Serocku  - 
Malowanie, kolorowanki i gry planszowe oraz zagadki związane z postaciami z bajek  
w bibliotecznym kąciku dla dzieci, 
-CZWARTEK - 16.02.17r. godz. 11.00- 12.30  - Spektakl pt. „Polarna przygoda” 
połączony z animacjami dla dzieci– bezpłatne bilety, 
-PIĄTEK - 17.02.17r. -godz. 10.00 KINO DLA DZIECI „Strażnicy Marzeń” -  bezpłatne 
bilety godz. 12.30 KINO DLA DZIECI „Epoka Lodowcowa IV” - bezpłatne bilety, 
-SOBOTA - 18.02.17r.- godz. 10.00 – 12.00 - Spotkanie z dziećmi w Bibliotece w Serocku 
- Malowanie, kolorowanki i gry planszowe oraz zagadki związane z postaciami z bajek 
w bibliotecznym kąciku dla dzieci. Zajęcia z origami, 

• dobiega końca remont Mola Głównego na Plaży Miejskiej w Serocku. Do wykonania 
pozostały schody, poręcze, lampy oraz impregnacja wewnętrzna uchwytów barierek. 
Planowane zakończenie koniec lutego br. 



 

 
• 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  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.  

 

 

 

 

 

 

• w styczniu 2017 roku drużyny szkolne rywalizowały w różnych dyscyplinach zarówno 
w kategorii szkół podstawowych jak i gimnazjalnych w ramach Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej: 

            Szkoły Podstawowe:  

� w styczniu odbyły się zawody na szczeblu powiatowym w mini-piłce siatkowej   
chłopców (11.01.) oraz w mini-piłce siatkowej dziewcząt (18.01.). Naszą gminę w wyżej 
wymienionych zawodach reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Serocku. 
Dziewczęta zajęły 4 miejsce, natomiast chłopcy okazali się bezkonkurencyjni, zajmując 
1 miejsce. Chłopcy z Serocka rozegrają zawody między powiatowe 29 marca  
w Wołominie.  

� kolejne zawody powiatowe (unihokej dziewcząt i unihokej chłopców), w których 
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych odbyły się 23 i 24 stycznia w Józefowie  
k. Legionowa. Naszą gminę ponownie reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Serocku. Dziewczęta zajęły 4 miejsce, przegrywając mecz o 3 miejsce w rzutach 
karnych. Chłopcy zajęli 2 miejsce, po porażce w rzutach karnych.  

           Szkoły Gimnazjalne: 

� w styczniu w szkolnych turniejach sportowych rywalizowali także uczniowie szkół 
gimnazjalnych. W dniach 25 i 26 stycznia rozegrano powiatowe zawody w unihokeja 
dziewcząt (25.01.) oraz w unihokeja chłopców (26.01.). Naszą gminę w tych zawodach 
reprezentowali uczniowie Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej. Dziewczęta zajęły 4 miejsce, 
a chłopcy 6 miejsce, 

� w dniu 21 stycznia w hali sportowej przy PZSP w Serocku odbyły się gminne zawody  
w piłce siatkowej dziewcząt. W turnieju najlepsze okazały się reprezentantki 
Gimnazjum w Serocku. Tydzień później, 28 stycznia rozegrano turniej w piłce 
siatkowej, w którym tym razem rywalizowali chłopcy. Również i tym razem najlepsi 
okazali się reprezentanci Gimnazjum w Serocku. 



 

 

 

 

• W dniu 27 stycznia 2017 r., w Gimnazjum w Dąbrówce odbył się III turniej cyklu Grand 
Prix Jeziora Zegrzyńskiego w piłce siatkowej gimnazjalistek. W turnieju wystąpiło  
6 drużyn: Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym I drużyna, Gimnazjum 
 w Stanisławowie Pierwszym II drużyna, Gimnazjum nr. 4 w Legionowie, Gimnazjum  
w Dąbrówce, drużyna OSiR Serock oraz Gimnazjum w Chotomowie.  Drużyny 
rywalizowały ze sobą w systemie gier "każdy z każdym", w dwóch setach.  

             Klasyfikacja generalna (punkty po III spotkaniu cyklu): 

1. Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym I (10+10+10 pkt) - 30 pkt 
2. Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym II (8+8+8 pkt) - 24 pkt 
3. Gimnazjum nr. 4 w Legionowie (7+6+7 pkt) - 20 pkt 
4. Gimnazjum w Dąbrówce (6+7+6 pkt) - 19 pkt 
5. OSiR Serock (5+5+6 pkt) - 16 pkt 
6. Gimnazjum w Chotomowie (4+4+4 pkt) - 12 pkt 

  



 

 

• coniedzielną imprezą cykliczną w ramach w zdrowym ciele zdrowy duch – stało się 
połączenie treningu terenowego (BootCamp) oraz kąpieli w przeręblu (Morsowanie). 
Imprezy są ciekawym ruchem społeczeństwa lokalnego i odbywają się w niedziele  
o godzinie 12.00 na Plaży Miejskiej w Serocku. 



 

 

 
 


