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Informacja 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

o działalności między sesjami (21 lutego 2017r. – 27 marca 2017r.) 

Urzędu Miasta i Gminy Serock 

oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock 

 

• W dniu 23.02.2017r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Serock” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach POIiŚ 2014-2020. Łączna wartość przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę: 24  
014 814,89. Wartość środków kwalifikowanych wynosi 18 394 330,98 w tym wysokość dofinansowania: 
11 726 386,00 zł., 

• w dniu 10.03.2017r. zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „budowa  
punktów świetlnych Dosin ul. Piękna – oświetlenie drogi gminnej”.  W przetargu zostało złożonych 8 ofert. 
Cena oferty najtańszej - 142.680,00 zł, cena oferty najdroższej - 239.850,00 zł., 

• w dniu 17.03.2017r. zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa 
nawierzchni ul. Radzymińskiej w Serocku j”.  W przetargu została złożona 1  oferta. Cena oferty wynosi 
kwotę: 330.448,06 zł., 

• w dniu 17.03.2017r. zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. 
Malownicza  - oświetlenie drogi gminnej”. W przetargu zostało złożonych 4 oferty. Cena oferty najtańszej 
- 11.562,00 zł, cena oferty najdroższej - 13.530,00 zł., 

• w dniu 17.03.2017r. zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „„Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie 
Lato  - oświetlenie drogi gminnej”. W przetargu zostało złożonych 5 ofert. Cena oferty najtańszej - 6.396,00 
zł, cena oferty najdroższej - 11.070,00 zł., 

• w dniu 21.03.2017r. zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna 
i ul. Ogrodowa  - oświetlenie drogi gminnej”. W przetargu zostało złożonych 5 ofert. Cena oferty najtańszej 
- 7.380,00 zł, cena oferty najdroższej - 18.400,08 zł., 

• w dniu 16.03.2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pełnienie obowiązków 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z „Budową sieci wodociągowej Serock ul. 
Chrobrego". Planowany termin otwarcia ofert upływa w dniu 24.03.2017r.,  

• w dniu 21.03.2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa  - oświetlenie 
drogi gminnej”. Planowany termin otwarcia ofert upływa w dniu 29.03.2017r., 

• w dniu 21.03.2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad 
Zalewem - oświetlenie drogi gminnej. Planowany termin otwarcia ofert upływa w dniu 29.03.2017r.,  

• w dniach 2 oraz 9 marca 2017r. odbyły się konsultacje społeczne w związku z planowaną rozbudową ul. 
Lipowej w Borowej Górze. Konsultacje pozwoliły na wypracowanie takiego wariantu poszerzenia drogi 
oraz pasa drogowego, który będzie jak najbardziej optymalny dla wszystkich zainteresowanych stron,  

• W dniu 22.02.2017r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Wykonawca, z którym zawarto umowę, firma: 
ALKBUD Usługi  Inwestycyjne, Jadwisin, ul. Książęca 10 zaoferował wykonanie zadania za cenę: 16.605,00 
zł brutto, 

• w dniu 28.02.2017r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Modernizacja boiska sportowego 
w Gąsiorowie.  Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, firma: ADA – LIGHT Sp. z o.o., Budy Kozickie 
56, 09-500 Gostynin zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 593.085,07 zł brutto, 

• w dniu 08.03.2017r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy punktów świetlnych Serock, ul. Matejki – Niemena – oświetleni drogi gminnej.  
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Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, firma: ZESTI FOS Sp. z o. o., Dębe 5G, 05-140 Serock 
zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 6.765,00 zł brutto, 

• w dniu 15.03.2017r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. 
Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica.  Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, firma: Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjno – Budowlanych EXPORT – PRIBEX Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Modlińska 310/312  
zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 4.999.869,90 zł brutto, 

• w dniu 21.03.2017r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Budowa punktów świetlnych Stasi 
Las, ul. Radosna – oświetlenie drogi gminnej.  Wykonawca któremu udzielono zamówienia, firma: ELES – 
BUD Ewa Konopka – Strusińska, ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka zaoferował wykonanie zamówienia 
za cenę: 52.015,83 zł brutto, 

• w dniu 23.03.2017r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: wykonanie oświetlenia terenu 
placu zabaw w Borowej Górze.  Wykonawca któremu udzielono zamówienia, firma: ELES – BUD Ewa 
Konopka – Strusińska, ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka  zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 
23.370,00 zł brutto, 

• unieważniono przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu wokół budynków wielorodzinnych 
przy ul. Pułtuskiej 15 i 17 w Serocku z powodu braku ofert. Ponowne postepowanie przeprowadzono w 
trybie negocjacji bez ogłoszenia. Zakres obejmuje utwardzenie  terenu, montaż elementów małej 
architektury oraz  odwodnienie terenu. W wyniku analizy ofert do realizacji zamówienia wybrano ofertę 
firmy Usługi Remontowo – Budowlane Brukarstwo Stanisława Łoniewskiego. Wartość zamówienia 
określona w oparciu o ofertę Wykonawcy, po przeprowadzonych negocjacjach wynosi 131 022,74 zł 
brutto. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2017r., 

• zlecono przegląd placów zabaw oraz konserwację urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, 

• wyłoniono wykonawcę na poziome oznakowanie dróg gminnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
ALMAX, 

•  rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Ludwinowie Dębskim                
etap I, 

• rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej we wsi Dębe, 

• zlecono wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni 
głębinowej w Zegrzu, 

• dnia 17.03.2017 r. zostało podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie na 
organizację prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne będą wykonywane od 3 kwietnia do 
30 listopada 2017 r. przez 10 bezrobotnych na rzecz gminy. Koszt prac społecznie użytecznych oszacowano 
na 28 350 zł, z czego 11 340 zł pokryty zostanie z budżetu OPS, a 17 010 zł - z PUP Legionowo, 

• zmiana przewoźnika LKA na lata 2017 – 2018. Nowy operator PKS Tarnobrzeg. Ceny biletów i rozkład jazdy 
bez zmian, 

• akcja popytowa wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców Miasta i Gminy Serock dotycząca planowanego 
wdrożenia infrastruktury światłowodowej zgodnie z podpisanym porozumieniem z operatorem Orange, 

• rozpoczęto wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku ratusza. Wykonawca: Firma PWP Katowice, 

• w dniu 17 lutego zostały opublikowane, zaś w dniu 03.03.2017 r. weszły w życie Uchwały Rady Miejskiej 
w Serocku podjęte na sesji w dniu 30.01.2017 r.: Uchwała 309/XXIX/2017 – w sprawie nadania drodze 
położonej we wsi Nowa Wieś gm. Serock nazwy ul. Tolka Banana  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1614 z dnia 
17.02.2017 r.), Uchwała 310/XXIX/2017 – w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Nowa gm. 
Serock nazwy ul. Południowa (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1615 z dnia 17.02.2017 r.), 

• dniu 10.03.2017 r. spisany został akt notarialny w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Pułtuskiej 68A wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku                      
i oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz jego dotychczasowych najemców. 
Przedmiotowy lokal był ostatnim lokalem w budynku wielorodzinnym przy ul. Pułtuskiej 68A 
w zasobie gminy,  

• meldunku na pobyt stały dokonały 102 osoby, 
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• od stycznia funkcjonuje na facebook strona Urzędu Stanu Cywilnego w Serocku. Działalność strony ma na 
celu ułatwienie interesantom komunikacji i dostępu do informacji na temat USC w Serocku, oraz dzielenia 
się własną opinią, 

• wysłano 22 wnioski o medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

• działając na podstawie §2 ust. 2 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów 
polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania 
przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem (Dz.U. 2017 r., poz. 9) złożono do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wniosek 
o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i 
Gminy Serock. Termin rozpatrzenia wniosku – do 2 miesięcy, 

• dokonano rozliczenia wniosków producentów rolnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w paliwie. Wydano 175 decyzji na łączną kwotę  114 145,39 zł. oraz wystąpiono do 
Ministerstwa Rolnictwa o przyznanie dotacji  celowej, 

• wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o zwrot  utraconych dochodów w podatku 
od nieruchomości dla gruntów zajętych pod  Jezioro Zegrzyńskie, 

• nastąpiły płatności  pierwszej raty podatków lokalnych ,rozliczono sołtysów z pobranych podatków i opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• trwają przygotowania  programu sms do powiadamiania mieszkańców o zobowiązaniach wobec Urzędu 
Miasta i Gminy Serock, 

• trwają prace przygotowawcze związane z realizacją zadania „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”. Zawarto umowę z firmą 
„Mentor” na realizację zadania – zgodnie z umową zadanie ma zostać zrealizowane do 28 kwietnia                   
2017 r., 

• opracowano „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku”. Program został pozytywnie zaopiniowany przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii. W ramach realizacji programu bezdomne zwierzęta z terenu gminy 
będą kierowane do schroniska w Józefowie – gmina Jabłonna. Na realizację usług polegających na 
chipowaniu, sterylizowaniu, kastrowaniu zwierząt kierowanych do adopcji w ramach gminnej akcji „Pies 
czeka na człowieka” oraz zwierząt domowych mieszkańców gminy została podpisana umowa z 3 
gabinetami weterynaryjnymi z terenu gminy,  

• trwają prace związane z tworzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Właściciele 
nieruchomości do końca marca br. składają do urzędu informację o sposobie pozbywania się nieczystości 
ciekłych. Złożone informacje posłużą do uaktualnienia ewidencji, a także będą pomocne przy prowadzeniu 
kontroli w terenie,  

• trwają przygotowania do Ekopikniku, który zorganizowany zostanie na Rynku Miejskim  
w Serocku w dniu 7 maja 2017 r. w godzinach 10.00-14.00. Ekopiknik będzie imprezą towarzyszącą biegowi 
wojciechowemu, 

• przygotowania do akcji wiosennych porządków na terenie gminy. Do akcji sprzątania, która będzie 
realizowana przez cały kwiecień angażowane są jak co roku placówki oświatowe z terenu gminy, a także 
cała społeczność gminy – stowarzyszenie, sołectwa, zorganizowane grupy mieszkańców,   

• twają przygotowania do wyjazdu reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli Gospodarstw 
Agroturystycznych z terenu gminy na Targi Turystyka i Wypoczynek w Toruniu – targi odbędą się w dniach 
1 – 2 kwietnia 2017 r., 

• trwają prace związane z realizacją akcji „Drzewo 600 LECIA” – w przygotowaniu pamiątkowe certyfikaty 
oraz akcja rozdawania sadzonek, 
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• trwa kolejna edycja akcji edukacyjnej „Zbierz (się do) kupy”, uświadamiająca właścicielom zwierząt 
domowych o konieczności sprzątania po swoich pupilach. Plakaty, ulotki edukacyjne oraz pakiety do 
sprzątania po psach, rozdane zostały zarządcom wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy. Informacja 
znalazła się także na stronie internetowej www.serock.pl oraz będzie w kwietniowym Informatorze Gminy 
Serock. Dodatkowo Straż Miejska prowadzić będzie działania informacyjno – interwencyjne podczas 
patroli pieszych, 

• interwencje zgłoszone przez mieszkańców – 95, mandaty - 10 szt. na sumę 850 zł.(drogowe 3 szt. na kwotę 
250 zł, porządkowe – 7 szt. na sumę 600 zł (2 – zaśmiecanie miejsca publicznego, 2 – niestosowanie 
środków nakazanych przy trzymaniu psa i brak szczepień, 2 – wypalanie odpadów, 1 – spożywanie 
alkoholu w miejscu publicznym), wnioski do sądu (skierowano 9 wnioski z art. 92 kw – szt. 7, art. 77 kw – 
szt. 2, do dnia 19.03.2017 r.  otrzymano z Sądu 5 odpisów wyroku skazującego w sprawie skierowanych 
wniosków), interwencje zakończone pouczeniem –118 szt., (drogowe 54 szt., porządkowe 48 szt., w tym 
wypalanie odpadów 8 szt., przeciwko urządzeniom użytku publicznego  4 szt., spożywanie alkoholu w 
miejscu publicznym 12 szt.), działania (wielokrotne awaryjne uruchamianie pojazdów ze względu na niskie 
temperatury przy pomocy urządzenia rozruchowego, kontrole pieców na terenie gminy pod kątem 
wypalania odpadów, spotkanie Klubie Seniora w Serocku ul. Kościuszki 8a – rozdawania odblasków). 

• przygotowanie zasad rekrutacji i harmonogramu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych, przygotowanie zasad rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prace 
przygotowawcze do organizacji pracy w nowym roku szkolnym, w związku z reformą systemu oświaty. 

• 21.02.2017r. przygotowania uroczystej części XXX sesji Rady Miejskiej w Serocku, która odbyła się w sali 
widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, która została poświęcona obchodom 600-lecia 
nadania Serockowi praw miejskich. Wystąpił serocki chór „Cantores Adalberti” pod kierunkiem 
artystycznym Jana Krutula, 

• 20.02 - Bajkoterapia i warsztaty ilustratorskie. Odbyły się zajęcia plastyczne które poprowadziła 
ilustratorka bajek Aleksandra Michalska-Szwagierczak. Dzieci wysłuchały bajki o Duchu Gór, a potem 
uczestnicy pod czujnym okiem ilustratorki wykonali prace plastyczne, 
- Zajęcia bezpłatne odbyły się dla dwóch grup wiekowych 6-8 latków oraz dla 9-12 latków, 

• 21.02 - Warsztaty astronomiczne, które poprowadziły studentki z Politechniki Warszawskiej. Warsztaty 
naukowo-techniczne. Dzieci wysłuchały wykładu o astronomii, poznały najważniejsze gwiazdozbiory oraz 
związane z nimi Mity, wykonały własną mapę nieba. W drugiej części warsztatów prowadzące 
opowiedziały o wszechświecie i jego tajemnicach oraz z czego zbudowane są planety. Na zakończenie 
dzieci wykonały druga pracę techniczną - własny stereoskop. Zajęcia bezpłatne odbyły się dla grupy 
wiekowej od 8 r.ż.  

• 22.02 - Wyjazd do Muzeum Geologicznego w Warszawie. Zwiedzanie z przewodnikiem oraz warsztaty 
muzealne  “Paleontologia a archeologia w praktyce – podobieństwa i różnice”. Przedział wiekowy 
uczestników od 7 do 13 lat - Koszt wyjazdu 20 zł /os., 

• 23.02 – Pokaz magiczny. Iluzjonistka Marta Jasińska.  Jedna z niewielu kobiet -iluzjonistek na świecie. W 
Polsce jako jedyna występuje z pokazami iluzji komediowej. Spektakl dla dzieci od 5r.ż. wzwyż. Wstęp 
wolny, 

• 24.02 – Kino dla dzieci wstęp wolny: 
- Film animowany - Masza i Niedźwiedź – dla dzieci od 6 r.ż. 
- Film animowany - Gwiezdne Wojny - dla dzieci od 6 r.ż. 

• 25.02 – Warsztaty Fotograficzne - luksografia i magiczny świat ciemni. Warsztaty poprowadził Instruktor 
Fotografii - Mateusz Łysek. Podczas zajęć dzieci wysłuchały informacji o historii fotografii, a potem 
indywidualnie wywołały zdjęcia metodą naświetlania w przygotowanej do tego ciemni. Zajęcia bezpłatne 
odbyły się dla grupy wiekowej od 8 r.ż. 

• 1.03.2017r. Prelekcja multimedialna dr. Wojciecha Łukaszewskiego „Żołnierze Niezłomni Mazowsza 
Północnego 1944-1953” – Wykład dla młodzieży szkolnej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Recital Laury Łącz, pt. „Między mną a Tobą…” Koncert piosenek okresu międzywojennego oraz 
współczesnych, przeplatanych poezją Tuwima, Leśmiana i Gałczyńskiego, 
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• 12.03.2017r. „Koncertu dla Pań i o Paniach - Koncertu z uśmiechem i dla uśmiechu”, którego inicjatorem 
był Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
Koncert artystów Teatru Rewiowego Sabat Małgorzaty Potockiej. Juli Ivanovnej; Tomasza Czerko, 
Mariusza Jaśko, Marcina Grzymowicza. Udział artysty kabaretowego Szymona Łątkowskiego. Pokaz 
taneczny w wykonaniu Zespołu Tańca Indyjskiego - Mohini Dance Group ze specjalnym udziałem  Hitesha 
Chauhana i Kingi Malec -  laureatki europejskich konkursów tańca Indyjskiego. Koncert wyreżyserowany 
przez dyrektora CKiCz w Serocku - Tomasza Gęsikowskiego, 

• 14.03.2017r. Gminne Eliminacje 40. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.  
Udział wzięło 21 osób z placówek oświatowo-wychowawczych z Terenu Miasta i Gminy Serock, 
Uczestników oceniała komisja w składzie: Laura Łącz – przewodnicząca Jury – Aktorka związana   z Teatrem 
Polskim w Warszawie. Absolwentka warszawskiej PWST Magdalena Margulewicz – członek Jury – Aktorka 
Teatru Komedia we Wrocławiu i w Warszawie. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Adam Biedrzycki – członek Jury – Aktor związany z Teatrem Polskim w 
Warszawie. Absolwent warszawskiej PWST, 

• trwają obchody jubileuszu 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich, które zostały objęte Honorowym 
Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 

• w ratuszu zaprezentowane zostały wystawy: „Zima” – wystawa zdjęć członków  Fotoklubu „Serock” 
przedstawiająca Serock w zimowej aurze. „Czas Niezłomnych. Polskie podziemie niepodległościowe 1944-
1956” –wystawa z okazji Narodowego Dnia Pamięci „żołnierzy wyklętych”. Wystawa fotograficzna 
mieszkanki Serocka, Marty Ciszkowskiej "Kobiety" , 

• w serockim Urzędzie Pocztowym można zakupić kartkę okolicznościową wydaną przy współpracy UMiG w 
Serocku i Poczty Polskiej z okazji roku obchodów jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. 

• cykl wykładów wygłoszonych (10 odcinków) podczas konferencji "Serock i Mazowsze na przestrzeni 
wieków", która odbyła się 22 listopada 2016 roku, jest dostępny na www.youtube.com pod hasłem 
Kronika Serocka, 

• w przestrzeni miejskiej i na terenie gminy pojawiły się nowe odsłony billboardów zawierające 
okolicznościowy logotyp przygotowany z okazji rocznicy 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. Te 
powstałe przy współpracy z Hotelem Narvil Conference & Spa znajdują się  przy wjazdach do miasta z 
obwodnicy Serocka, a billboardy gminne, z pięknymi zdjęciami lotniczymi naszego mistrza Polski w 
motoparalotniarstwie Pawła "Lojaka" Kozarzewskiego, w centrum miasta przy ul. Pułtuskiej, 

• w dniach 21-22 marca odbyło się w Serocku XXXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Było to 
wyjątkowe spotkanie włodarzy polskich miast w roku 100-lecia powołania Z M P. Marcowe Zgromadzenie 
Ogólne ZMP to dla naszego miasta kolejne znaczące wydarzenie, które wpisaliśmy do kalendarza 
obchodów jubileuszu 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich, 

• Dobiegł końca remont Mola Głównego na Plaży Miejskiej w Serocku, 
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• 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 wyniósł łącznie: 231.200 zł brutto, 

• 21.03 (środa) w Hali PZSP w Serocku odbyła się Lekcja W-F z mistrzem karate. Mimo pierwszego dnia 
wiosny pojawiło się dużo dzieci. Przyjechali do nas: Ambasador Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, 
oficer honorowego Czarnego Pasa Karate a zawodowo  były Burmistrz Sulejówka - Waldemar Chachulski, 
Łukasz Wójcik - 2 krotny Mistrz Świata i 6 krotny Mistrz Europy, Trener kadry narodowej  i twórca 
programu Mali Wspaniali Andrzej Maciejewski - Mistrz Świata (pierwszy dla Polski 1992) Trener Kadry 
Narodowej i twórca systemu szkoleń dzieci i młodzieży. Sebastian - tata jednego z uczestników pokazu, 
który zaprowadził syna na zajęcia i już na nich został- trenuje od 3 lat a w pokazie wzięli udział znakomici 
młodzi ludzie 

- Antek (trenuje od 6 lat) 2 krotnie zdobył Puchar Świata 
- Mateusz (trenuje od 8 lat) 2 krotnie zdobył wicemistrzostwo Pucharu Polski 
- Kuba (trenuje od 5 lat) wicemistrz Świata zwycięzca Pucharu Polski 
- Piotr (trenuje od 8 lat) wicemistrz Europy, Mistrz Polski) 

Pokaz składał się z występów dzieci - kihon- techniki podstawowej oraz kata.Młodzi mistrzowie pokazali 
również układ kitei en-bu - walki reżyserowane, układy kitei oraz elementy kumite. Atrakcją dla dzieci była 
możliwość samodzielnego wypróbowania pod okiem trenera ciosów i kopnięć. Nasi goście przywieźli 
mnóstwo gadżetów i słodkości. Pokaz na długo pozostanie w naszej pamięci a może ktoś spróbuje swoich 
sił w tym sporcie. Podobno nigdy nie jest za późno i karate można trenować w każdym wieku. 

• WYNIKI MECZÓW LIGOWYCH SOKOŁA SEROCK – 18-19.03.2017r. 

• Liga okręgowa seniorów, sobota 18.03.2017 r. 
- Olimpia Warszawa - Sokół Serock 0:1 (0:0) Bramkę zdobył: Bartosz Szydłowski 88'  W 16' 

Michał Durzyński obronił rzut karny. 

•  Młodziki U-13, niedziela 19.03.2017 r. 
- Escola II Varsovia - Sokół Serock 6:1 (3:0)  Bramkę zdobył: Jakub Stalmach  
-Więcej informacji na stronie klubu: http://kssokol.serock.pl/ 

•  Nadchodzące mecze ligowe: 
- Młodziki U-13: 25.03. (sobota) g. 11:00 Sokół OSiR Serock - Huragan Wołomin 
- Liga okręgowa seniorów: 25.03. (sobota) g. 16:00 Sokół OSiR Serock - Świt II Nowy Dwór 
Mazowiecki 
- Klasa B seniorów: 26.03. (niedziela) g.17:30 Coco Jambo Warszawa - Sokół II OSiR Serock 

• W niedzielę 19.03.2017 r. w hali sportowej przy PZSP w Serocku zakończono rozgrywki Halowej Ligi 
Serock w piłce nożnej. Ligę rozgrywano od listopada do marca. Do rozgrywek zgłosiło się łącznie 7 
drużyn amatorskich z terenu naszej gminy, a także z sąsiedniej gminy Nasielsk. Liga trwała prawie pięć 
miesięcy, w trakcie których rozegrano 18 kolejek. Mistrzem ligi drugi raz z rzędu została drużyna 
Luxtorpedy, która wygrała we wszystkich 18 spotkaniach ! Jest to absolutny rekord w historii 
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rozgrywek. Drugie miejsce zajęła drużyna Balanda, a trzecie miejsce przypadło zespołowi Nankatsu. W 
klasyfikacji Fair Play pierwsze miejsce zajęła drużyna GKS Łacha, 

• W klasyfikacjach indywidualnych zwyciężyli reprezentanci zespołu Luxtorpedy. Najwięcej bramek (88) 
zdobył Paweł Żbikowski, a najlepszym bramkarzem został Karol Fijołek, który przepuścił 81 bramek, 

• Dekorację wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach Halowej Ligi Serock przeprowadzono przy 
okazji turnieju Grand Prix ligi, podsumowującego zmagania w sezonie 2016/2017. Zawodnicy trzech 
pierwszych drużyn zostali nagrodzeni medalami oraz kartami podarunkowymi na zakup sprzętu 
sportowego. Zwycięzcy klasyfikacji indywidualnych oraz klasyfikacji Fair Play otrzymali pamiątkowe 
statuetki, a kapitanowie wszystkich drużyn wręczono puchary. Halową Ligę Serock zakończył turniej 
Grand Prix z udziałem drużyn grający w lidze, podczas którego także rywalizowano o nagrody, 

• Pierwsze trzy drużyny turnieju otrzymały pamiątkowe puchary, a najlepszemu strzelcowi                                           
i bramkarzowi turnieju wręczono statuetki, 

• W turnieju Grand Prix Halowej Ligi Serock nie zabrakło emocji oraz niespodziewanych rezultatów. 
Ostatecznie klasyfikacja turnieju wyglądała następująco: 1-Balanga, 2-Luxtorpedy, 3-GKS Łacha, 4-
Nankatsu, 5-UKSiaki, 6-Mielczarki, 7-Przecinaki, 

• Królem strzelców turnieju Grand Prix został Marek Osiński z drużyny Balanga, a najlepszym 
bramkarzem Karol Fijołek z drużyny Luxtorpedy. Poniżej zamieszczamy podsumowanie statystyk 
rozgrywek Halowej Ligi Serock w sezonie 2016/17, 

• Drużyna Fair Play: GKS Łacha Król strzelców HLS: Paweł Żbikowski (Luxtorpedy) Najlepszy bramkarz 
HLS: Karol Fijołek (Luxtorpedy), 

 

 
• MATEUSZ ZALEWSKI WŚRÓD NAJLEPSZYCH MŁODYCH TENISISTÓW STOŁOWYCH W POLSCE 

• W  dniach 10-12 marca w hali sportowej im. Andrzeja Grubby w Gdańsku odbyło się 3 Grand Prix Polski 
Młodziczek i Młodzików. W turnieju wziął udział Mateusz Zalewski – jedenastoletni tenisista stołowy z 
gminy Serock, który pierwsze sportowe kroki stawiał pod okiem Pani Barbary Klik, a potem Pana 
Zbigniewa Chodkowskiego – trenera Sokoła OSIR Serock. Obecnie Mateusz mieszka w internacie, uczy 
się w zielonogórskiej szkole i gra w klubie ZKS Drzonków z Zielonej Góry, 

• Mateusz w tym turnieju od razu zaprezentował się w turnieju głównym, ponieważ po dwóch 
poprzednich Grand Prix posiadał limit punktów i nie musiał przechodzić eliminacji, które odbyły się w 
piątek. Pierwszy etap liczył szesnaście grup po czterech zawodników w każdej grupie. Mateusz swoją 
grupę wygrał i z pierwszego miejsca wkroczył do pierwszej rundy, w której zmierzył się Dawidem 
Michną z Sierakowic wygrywając 3:0 (7,9,3). Na Mateusza w 1/8 finału czekał Miłosz Plewik z Lublina, 
którego Serocczanin pokonał swobodnie 3:0 ( 1,5,7). 1/4 finału to najważniejszy mecz w turnieju, 
bowiem zwycięzca z tego pojedynku ma zapewniony medal. To był najlepszy mecz Mateusza. Zawodnik 
z Bydgoszczy - Aleksander Majchrzak - nie miał szans. Mateusz zwyciężył 3:0 (2,4,3), 

• W półfinale Mateusz musiał uznać wyższość swojego kolegi z klubu Filipa Krzywniaka, kończąc mecz z 
wynikiem 0:3. To był dobry turniej i ogromny sukces. Mateusz pierwszy rok występuje w kategorii 
młodzików  i gra z chłopcami starszymi o rok! Obecnie przygotowuje się do majowym Indywidualnych 
i Drużynowych Mistrzostw Polski w Krośnie,  
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• Mateuszowi i jego rodzicom gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych 
turniejach, 

 

 
 
 

 


