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Informacja 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

o działalności między sesjami (27 marca 2017r. – 15 maja 2017r.) 
Urzędu Miasta i Gminy Serock 

oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock 

 

REFERAT PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI 

• W dniu 27.03.2017r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Budowa 
punktów świetlnych Cupel, ul. Arciechowska – oświetlenie drogi gminnej.  Wykonawca 
któremu udzielono zamówienia, firma: Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Warszawa 
Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Karnicka 19  zaoferował wykonanie zamówienia za 
cenę: 129.150,00 zł brutto.  

• W dniu 05.04.2017r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Budowa 
punktów świetlnych Dosin, ul. Piękna – oświetlenie drogi gminnej.  Wykonawca 
któremu udzielono zamówienia, firma: Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Warszawa 
Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Karnicka 19  zaoferował wykonanie zamówienia za 
cenę: 142.680,00 zł brutto. 

•  W dniu 13.04.2017r. dokonano odbioru zadania pod nazwą: wyposażenie budynku 
Izby Pamięci w Serocku. Inwestycja była realizowana  na podstawie umowy z dnia 
30.11.2016r. przez firmę: AIKON Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy  
ul. Międzyborskiej 27A. Wartość całego przedsięwzięcia  wyniosła kwotę: 512.600,00 
zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana w ramach środków  Unii Europejskiej  - 
 V Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, kwota 
wydatków kwalifikowanych: 508 940,00 - wysokość dofinansowania: 68,99 %. 

• W dniu 14.04.2017r. zawarto umowę na zadanie: Przebudowa nawierzchni  
ul. Radzymińskiej w Serocku. Przebudowę za cenę 330.448,06 zł brutto będzie 
realizowała firma: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76.  

• W dniu 20.04.2017 r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów 
świetlnych Jadwisin, ul. Szkolna i ul. Ogrodowa – oświetlenie drogi gminnej. 
Wykonawca któremu udzielono zamówienia, firma: ZESTI FOS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Dębe 5G, 05-140 Serock  wykona projekt w cenie: 7.380,00 zł brutto.  

• W dniu 20.04.2017 r. została podpisana umowa na budowę wiaty na boisku wiejskim 
w Skubiance. Wykonawca któremu udzielono zamówienia, firma: Tartacznictwo  
i Usługi Stolarskie Skośkiewicz Jacek, Borowa Góra, ul. Nasielska 7  zaoferował 
wykonanie zamówienia za cenę: 37.000,00 zł brutto.  

• W dniu 20.04.2017 r. została podpisana umowa na budowę altany wraz  
z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębe. Wykonawca któremu udzielono 
zamówienia, firma: Tartacznictwo i Usługi Stolarskie Skośkiewicz Jacek, Borowa Góra, 
ul. Nasielska 7  zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 37.000,00 zł brutto.  

• W dniu 21.04.2017r. dokonano odbioru robót budowlanych polegających na 
rewitalizacji terenu Rynku w Serocku. Inwestycja była realizowana  na podstawie 
umowy z dnia 29.09.2016r. przez firmę: ZIEL-BUD Wojciech Rukat z siedzibą  
w Warszawie przy ul.  Mehoffera 122. Wartość całego zadania wyniosła kwotę: 
989.384,18 zł brutto.  
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• W dniu 24.04.2017r. została zawarta umowa na realizację zadania: Budowa sieci 
wodociągowej Serock, ul. Chrobrego. Wykonawca, firma: Zakład Usług Budowlanych 
INWOKAN Tomasz Mianowski, ul. Różana 5 z Wyszkowa wykona zadania za kwotę 
292.740,00 zł brutto w terminie do końca czerwca br. Inwestycja jest 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu: 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Serock” w ramach 
działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach POIiŚ 2014-2020. 

• W dniu 25.04.2017 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Jachranka, 
ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem – oświetlenie drogi gminnej. Wykonawca któremu 
udzielono zamówienia, firma: ZESTI FOS Spółka z o.o. z siedzibą w Dębe 5G, 05-140 
Serock  wykona projekt w cenie: 7.995,00 zł brutto.  

• W dniu 08.05.2017 r. została podpisana umowa na modernizację przedszkola w Zegrzu. 
Wykonawca któremu udzielono zamówienia, firma: „FACIT” Usługi Budowlane- 
Remontowe z siedzibą w miejscowości Wieniawa przy ul. Kochanowskiego 171 
zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 30.189,78 zł brutto.  

• W dniu 08.05.2017r. została podpisana umowa z firmą: PHU TNP BUDOWNICTWO  
z siedzibą w Wołominie przy ul. Bohatyrowicza 1 na wykonanie pokrycia dachowego 
altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy. Wartość umowy wynosi kwotę: 
7.029,38 zł brutto.  

• W dniu 08.05.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlano – 
wykonawczego rewitalizacji wschodniej części rynku w Serocku.  Wykonawca któremu 
udzielono zamówienia, firma: Studio Ogrody Pracownia Architektury Krajobrazu Anna 
Kanclerz z siedzibą w Wołominie przy ul. Królowej Jadwigi 1A/3 zaoferował wykonanie 
zamówienia za cenę: 19.680,00 zł brutto.  

• W dniu 09.05.2017 r. złożono wniosek o płatność refundacyjną na kwotę 232 456,24zł 
w związku z realizacją projektu “Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 
Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku 
ul. Chrobrego” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020.  

• W dniu 25.04.2017 zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na zadania: 
Termomodernizacja Zespłu Szkół w Zegrzy – etap I.  W postępowaniu wzięło udział  
2 wykonawców. Cena oferty najtańszej wynosi kwotę – 569.386,69 zł brutto, cena 
oferty najdroższej – 1.199.796,42 zł brutto. Przewidywany termin udzielenia 
zamówienia to przełom  maja i czerwca br.  

• W dniu 25.04.2017 zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie: 
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzy – etap I.  W postępowaniu wzięło udział  
2 wykonawców. Cena oferty najtańszej wynosi kwotę – 569.386,69 zł brutto, cena 
oferty najdroższej – 1.199.796,42 zł brutto. Przewidywany termin udzielenia 
zamówienia to przełom  maja i czerwca br.  

• W dniu 28.04.2017 zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie: 
Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku  – 
etap IIII.  W postępowaniu wzięło udział 3 wykonawców. Cena oferty najtańszej wynosi 
kwotę – 325.848,72 zł brutto, cena oferty najdroższej – 371.449,96 zł brutto. 
Przewidywany termin udzielenia zamówienia to przełom  maja i czerwca br. 

• W dniu 28.04.2017 zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę punktów świetlnych Marynino 
 ul. Leszczynowa – oświetlenie drogi gminnej.  W postępowaniu wzięło udział  
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2 wykonawców. Cena oferty najtańszej wynosi kwotę – 13.038,00 zł brutto, cena oferty 
najdroższej – 15.744,00 zł brutto. Przewidywany termin udzielenia zamówienia to 
początek czerwca br. 

• W dniu 11 maja 2017r został ogłoszony przetarg nieograniczony na modernizację 
nawierzchni stadionu miejskiego: wymianę nawierzchni boiska na stadionie z trawy 
naturalnej na trawę syntetyczną (sztuczną),  remont instalacji doziemnej kanalizacji 
deszczowej boiska, budowę i remont sieci elektroenergetycznych nN do zasilania 
oświetlenia boiska sportowego wraz z remontem 4 szt. masztów oświetleniowych oraz 
budową rozdzielnicy elektrycznej RG2 budowę piłkochwytów głównej płyty boiska, 
dostawę wyposażenia boiska: bramki –6 szt.(w tym 4 szt. przenośne); kabiny dla 
zawodników –3 szt. (2 szt. dla zawodników rezerwowych, 1 szt. dla służby 
medycznej).Planowany termin otwarcia ofert upływa w dniu 25 maja br.  
 

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU 
 

• W dniu 11.04.2017 r. podpisano akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia na 

rzecz gminy Miasto i Gmina Serock udziału 2/72 części w nieruchomości stanowiącej 

ul. Książęcą w Jadwisinie, oznaczonej jako działki nr 36/2 i 36/34 - realizacja uchwały 

Nr 349/XXXVII/13 z dnia 03.06.2013 r.  

• W dniu 11.04.2017 r. podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży działki nr 62/15 

obr. Skubianka (działka na powiększenie sąsiedniej nieruchomości sprzedana w drodze 

rokowań przeprowadzonych w dniu 03.03.2017 r.) - realizacja uchwały 217/XXI/2016 

z dnia 23.05.2016r. 

• W dniu 08.05.2017 r. podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży działki nr 62/9 obr. 

Skubianka (działka na powiększenie sąsiedniej nieruchomości sprzedana w drodze 

rokowań przeprowadzonych w dniu 07.04.2017 r.) - realizacja uchwały 217/XXI/2016 

z dnia 23.05.2016 r. 

• W dniu 18 kwietnia została opublikowana, zaś w dniu 02.05.2017 r. weszły w życie 

Uchwała Rady Miejskiej w Serocku podjęta na sesji w dniu 27.03.2017r.: Uchwała 

334/XXXI/2017 – w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino gm. Serock 

nazwy ul. Cedrowa  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3908 z dnia 18.04.2017 r.), 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA 

• Ukończono  prace 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 oczekiwanej 
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 w Warszawie 36 tys. zł netto. Prace polegały na wzbogaceniu o elementy dydaktyczne 
i edukacyjne (miejsca edukacyjne, tablice dydaktyczne, wiaty edukacyjne odcinka 
ścieżki pieszo – rowerowej „Serock – Wierzbica” oraz „Serock – Jadwisin”.  

• Uzyskano promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 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 
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uzyskanie dotacji do zakupu pieca w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż 5000 zł na beneficjenta ostatecznego – mieszkańca gminy. 
Wnioskiem objęte zostało 42 właścicieli nieruchomości. Całkowity koszt kwalifikowany 
zadania 284 708,56 zł, wnioskowana kwota dotacji 193 174,56 zł.  

• Trwa akcja „Drzewo 600 LECIA” – opracowano pamiątkowe certyfikaty, które wręczane 
są właścicielom nieruchomości, którzy włączyli się w akcję sadzenia 600 drzew oraz 
rozdawanie sadzonek. 

• Trwa realizacja Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku. W ramach 
realizacji programu do schroniska w Józefowie do chwili obecnej skierowano  
10 bezdomnych zwierząt z terenu gminy, podpisano 7 umów adopcyjnych pomiędzy 
gminą a nowymi właścicielami zwierząt, przeprowadzono sterylizację 17 suk, kastrację 
1 psa, sterylizację 32 kotek , kastrację 13 kotów oraz zachipowano 21 zwierząt, których 
właścicielami są mieszkańcy miasta i gminy Serock. 

• Trwają prace związane z tworzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych, 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nieruchomości podłączonych do sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Właściciele nieruchomości w sposób ciągły 
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. 

• Zrealizowano wyjazd reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli 
Gospodarstw Agroturystycznych z terenu gminy na Targi Turystyka i Wypoczynek 
 w Toruniu. Targi odbyły się w dniach 1 – 2 kwietnia 2017 r. Wśród czterech 
wyróżnionych wystawców na targach znalazła Pani Dorota Dyga, prowadząca 
Indywidualne gospodarstwo rolne w Gąsiorowie, za ser podpuszczkowy z czarnuszką. 

• W dniu 7 maja 2017 roku zorganizowano Piknik ekologiczny na Rynku Miejskim  
w Serocku. W ramach pikniku zorganizowane zostało Ekostoisko, które miało funkcję 
edukacyjną. Dzięki przeprowadzanym w stoisku zabawom i konkursom wszyscy 
uczestnicy pikniku mogli poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny edukacji ekologicznej, 
dowiedzieć się m.in. jak ważna jest idea recyklingu, prawidłowej segregacji odpadów  
i właściwego postępowania z elektro-odpadami. Udział w konkursach nagradzany był 
ekoupominkami i sadzonkami kwiatów ogrodowych. Ekoupominki mogły odebrać 
również osoby, które przyniosły do stoiska zużyte baterie i nakrętki od butelek 
plastikowych. Wszystkie zebrane nakrętki przekażemy na szczytny cel. Dodatkowo 
osoby, które w dniach poprzedzających piknik dostarczyły do Miejsko – Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
podczas trwania imprezy, mogły odebrać sadzonki krzewów ozdobnych i kwiatów 
ogrodowych.  

REFERAT FINANSOWO- BUDŻETOWY  

• Złożono sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i Rady Miejskiej. 

•  Otrzymano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r. 

• Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2017r. przekazana została do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 
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• Wdrożono w UMiG Serock pilotaż usługi WebPOS PayBynet – umożliwiający 
dokonywanie płatności z wykorzystaniem telefonu komórkowego bezpośrednio  
w trakcie załatwiania spraw w urzędzie, bez wizyty w okienku kasowym. Wdrożona 
usługa WebPOS PayBynet związana jest z płatnościami mobilnymi BLIK i PeoPay. Udział 
w Programie w zakresie WebPOS PayBynet jest dla urzędów bezpłatny. Interesanci, 
dokonujący płatności z wykorzystaniem tego systemu również nie będą obciążani 
opłatami za dokonywane transakcje.  

REFERAT PODATKÓW ,OPŁAT LOKALNYCH I WINDYKACJI 

• Dokonano producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie. 

Wartość zwrotu  114 145,39 zł.  

• Dokonano rozliczenia sołtysów  z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych za I ratę 

2017 roku. 

• Wystawiono i wysłano upomnienia z tytułu zaległości za I kw. 2017 r.  -osoby fizyczne, 

osoby prawne. 

• Przygotowano wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków 

 i opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł. 

• Została wdrożona usługa sms–powiadamianie o terminie płatności należności wobec 

Urzędu Miasta i Gminy w Serocku z tytułu podatków i odpadów komunalnych 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, URZĄD STANU CYWILNEGO 

• W kwietniu odbyło się pięć ślubów cywilnych. 

• Wydano 134 odpisy aktów stanu cywilnego. 

• Meldunku na pobyt stały dokonało 50 osób.    

• Przyjęto 102 wnioski o wydanie dowodu osobistego, a wydano 113 dowodów 

osobistych. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNO- PRAWNY I OBSŁUGI RADY MIEJSKEJ 

• Nadano Regulamin rozpatrywania wniosków i udzielania dotacji organizacjom 
pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert – Zarządzenie Nr 50/B/2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 20.04.2017r.   

• Rozstrzygnięto nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. obsługi Izby Pamięci. 
 W wyniku zakończenia przeprowadzonej procedury naboru została wybrana na to 
stanowisko Pani Marlena Strojecka zam. Serock.  

STRAŻ MIEJSKA  

• interwencje zgłoszone przez mieszkańców – 70, mandaty - 14 szt. na sumę 1550 zł, 
drogowe 3 szt. na kwotę 250 zł, porządkowe – 11 szt. na sumę 600 zł (6 – niestosowanie 
środków nakazanych przy trzymaniu psa i brak szczepień,  4 – spożywanie alkoholu  
w miejscu publicznym, 1 – parkowanie na pasie zieleni). 
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• skierowano 4 wnioski z art. 90 kw – szt. 1, art. 92 kw – szt. 1, art. 58 kw – szt. 1, art. 43 
Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do dnia 07.05.2017 r.  otrzymano z Sądu  
11 odpisów wyroku skazującego w sprawie skierowanych wniosków, 

• interwencje zakończone pouczeniem –112 szt., w tym drogowe 54 szt., porządkowe  
51 szt. (w tym wypalanie odpadów 3 szt.), spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 
7 szt. 

• montaż kamer przenośnych w miejscach zakłócenia ładu i porządku publicznego,  
a w szczególności spożywania alkoholu (Trakt Napoleoński i Bulwar Nadbrzeżny),  

• zabezpieczenie obchodów 600 – lecia nadania praw miejskich oraz V Biegu 
Wojciechowego, 

• kontrole osób wyprowadzających psy pod kątem szczepień i posiadania torebek do 
zbierania odchodów 

REFERAT ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY 

• przeprowadzono czynności kontrolne lokalnej komunikacji pod względem 
wywiązywania się nowego operatora z jego zobowiązań.  

REFERAT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ  

• W ramach obchodów 60-lecia nadania Serockowi praw miejskich w dniach 29 i 30 

kwietnia miały miejsce najważniejsze wydarzenia jubileuszowe. 

Była to uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku z udziałem przedstawicieli 

administracji państwowej i samorządowej, przedstawicieli miast partnerskich i innych 

znamienitych gości. Obok gratulacji i listów okolicznościowych podkreślających 

wszelkie walory naszej gminy, zasługi władz samorządowych i lokalnej społeczności, 

nasi goście przekazali wiele okolicznościowych prezentów. Na uroczystej sesji zostało 

również podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej między Serockiem  

a węgierskim Balatonalmadi. Pan Burmistrz wręczył gościom medale pamiątkowe 

wybite z okazji tegorocznego jubileuszu. Ważnym punktem sesji było odznaczenie  

8 mieszkańców gminy Medalem za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock.  

• 29 kwietnia, po uroczystej sesji miały miejsce kolejne wydarzenia towarzyszące 

obchodom jubileuszu i Wojciechowemu Świętowaniu.: 

- na rynku umieszczona została kapsuła czasu, w której przedstawiciele różnych 

środowisk złożyli pamiątki, przesłania i listy do kolejnego pokolenia Serocczan 

- w parku miejskim posadzono uroczyście jedno z drzew 600-lecia, dąb, który będzie 

świadkiem kolejnych etapów historii naszego miasta 

- na ścianie ratusza została odsłonięta tablica upamiętniająca obchody jubileuszu 

 600-lecia 

- w okolicach rynku zamontowano 5 nowych pokryw z elementem jubileuszowego 

logotypu 

• 30 kwietnia w czasie uroczystej Mszy św. ksiądz biskup Piotr Libera przekazał na ręce 

burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, dekret papieski potwierdzający patronat  

św. Wojciecha nad Serockiem. Uroczystości tej towarzyszyły poczty sztandarowe, 

występy aktorów Teresy Lipowskiej i Tomasza Gęsikowskiego oraz chórów. 

- po Mszy św., przy udziale Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, księży, gości  

i mieszkańców dokonano otwarcia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. 
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Wyświecił ją biskup Piotr Libera. Ta nowoczesna placówka o charakterze muzealnym 

zaprasza zwiedzających w okresie wiosenno-letnim (od maja do września) przez 5 dni 

w tygodniu od 9 maja 2017r. 

• W ratuszu i przestrzeni miejskiej zaprezentowane zostały wystawy: 
- „Motyw wielkanocny” – coroczna wystawa prac uczestników konkursu 
organizowanego przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Towarzyszyła jej 
wystawa kwiatów z krepiny wykonanych pod okiem pani Anny Tuszyńskiej przez dzieci 
ze świetlicy przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. 
- na serockim rynku prezentowana jest wystawa outdoorowa „Serock – 600 lat 
doświadczeń” ukazująca Serock w starych i nowych ujęciach fotograficznych, a także 
opowiadająca o wielowiekowych dziejach Serocka 
- Wojciechowemu świętowaniu towarzyszy wystawa w ratuszu pn. „Patron duchowej 
jedności Europy” – poświęcona św. Wojciechowi 

• Na www.youtube.com pod hasłem Kronika Serocka, udostępniony został materiał 
filmowy ukazujący w skrócie przebieg Koncertu Inaugurującego obchody 600-lecia 
nadania Serockowi praw miejskich, który odbył się w styczniu 2017 roku w Hotelu 
Narvil. 

• Nasz mistrz Polski w motoparalotniarstwie Paweł "Lojak" Kozarzewski, promuje Miasto 
i Gminę Serock oraz Jubileusz 600-lecia występując na zawodach w kombinezonie  
z jubileuszowym logotypem i serockimi symbolami. 

• W ramach komunikacji z mieszkańcami uruchomiony został newsletter informujący  
o najważniejszych gminnych wydarzeniach 

• W „Gościu niedzielnym” ukazał się artykuł promujący obchody 600-lecia, a w Kurierze 
Mazowieckim emitowany był reportaż z obchodów jubileuszowych w dniu 29 kwietnia. 
Duży artykuł o obchodach jubileuszowych i Wojciechowym świętowaniu pojawił się  
w Kurierze – Informatorze Powiatu Legionowskiego, a w legionowskiej telewizji 
wyświetlono obszerny materiał poświęcony uroczystym wydarzeniom w Serocku. 
 

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY 

• wykonano badanie wody w ramach monitoringu kontrolnego – wyniki na stronie 
internetowej zakładu 

• przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na koszenie terenów 
zielonych na stacjach wodociągowych 

• przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na prace budowlane na SUW 
Stasi Las 

MIEJSKO- GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

• Rozstrzygnięto  przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Koszenie terenów zielonych 
na terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2017”. Zamówienie zostało udzielone firmie 
SUEZ Polska Sp. z o.o. za kwotę 118 481,50 zł brutto. 

•  Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Koszenie poboczy dróg na 
terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2017.” Zamówienie zostało udzielone firmie 
REMONDIS Sp. z o.o. za kwotę 182678,76 zł brutto. 

• Podpisano umowę na konserwację automatycznego systemu nawadniania z firmą ZUK 
– Ogrody Dominik Goźliński na kwotę 5412,00 zł brutto. 
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• Podpisano umowę na wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy 
 ul. Pułtuskiej 17 B w Serocku. Wartość umowy 14500,00 zł brutto. 

• Zlecono wykonanie prac naprawczych na ścieżkach turystycznych firmie ZUK – Ogrody 
Dominik Goźliński. Wartość umowy 28515,00 zł brutto. 

• Prowadzone są na bieżąco naprawy dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej a także 
remonty cząstkowe chodników. 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

•  Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE projektu p.n. “Serockie 
Centrum Usług Społecznych” w ramach ogłoszonego konkursu na rozwój 
środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji na rzecz osób 
niesamodzielnych i starszych. Wniosek  został pozytywnie oceniony formalnie 
 i został przekazany do oceny merytorycznej.  

• Złożony został wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 o dofinansowanie asystenta rodziny. 

 
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

• zakończono nabory do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 

2017/2018, w oparciu o uruchomione dodatkowe oddziały (+3) uda się przyjąć 

wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat zgłoszone podczas rekrutacji, 

• Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie 9 maja 2017r. obchodziła 

jubileusz nadania imienia szkole i sztandaru, 

• Trwają przygotowania  dotyczące ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Jadwisinie. 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  

• V Bieg Wojciechowy – Bieg 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi 

W niedzielę, 7 maja 2017 roku, na Rynku Miejskim w Serocku, odbył się V Bieg Wojciechowy. 
Tym razem była to wyjątkowa edycja naszego biegu. Impreza towarzyszyła obchodom Święta 
Patrona Serocka - Św. Wojciecha, a jednocześnie biegacze uświetnili obchody 600-lecia 
nadania praw miejskich Serockowi. Tegoroczny bieg przyniósł nam pochmurną, lecz 
bezdeszczową pogodę, zatem warunki do biegania były optymalne. Dzięki temu wielu 
zawodników biło swoje rekordy życiowe! 
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O godzinie 12:15 wystartowała największa i najważniejsza impreza towarzysząca - bieg 600 
lecia nadania praw miejskich Serockowi. Do uczestnictwa w biegu zgłosiło się kilkaset osób, 
aby w ten sposób uświetnić obchody okrągłej rocznicy. W biegu wzięli udział członkowie sekcji 
sportowych i rekreacyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z Jadwisina, Serocka, Woli Kiełpińskiej i Zegrza, a także 
mieszkańcy z terenu gminy. Bieg poprowadził dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku 
- Pan Maciej Goławski, wspólnie z Zastępcą Burmistrza - Panem Józefem Zającem. Przed 
rozpoczęciem, wszyscy uczestnicy ustawili się według kolorów koszulek w barwy flagi Serocka 
i w ten sposób wspólnie pokonali dystans blisko 600-metrów.  

Po zakończeniu biegu 600-lecia uczestnicy ustawili się do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, 
aby w ten sposób upamiętnić tą wspaniałą chwilę. 

O godzinie 12:30 na starcie pojawili się uczestnicy biegu rodzinnego oraz biegu z książką, który 
był organizowany wspólnie z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Zgodnie z prognozami 
organizatorów, biegi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Bieg na dystansie około 330 
metrów (pętla wokół rynku), tradycyjnie dostarczyła wielu emocji, zwłaszcza najmłodszym 
uczestnikom biegu. W nagrodę za ten wysiłek uczestnicy biegu otrzymali talony na lody, dzięki 
uprzejmości firmy "Kama", a także talony na zabawę w wesołym miasteczku, dzięki 
uprzejmości firmy "Pszczółka". 

W biegu z książką najszybszy okazał się Kacper Fryś, na drugim miejscu uplasowała się Marta 
Woźniak, a trzecie miejsce zajął Kacper Sienkiewicz. 

Mimo tak wspaniałej atmosfery na Rynku Miejskim w Serocku, wszyscy kibice czekali 
 z niecierpliwością na start biegu głównego na dystansie 10 km. O godzinie 12:45 dyrektor OSiR 
- Pan Maciej Goławski - wystartował bieg główny, który prowadził samochód Straży Miejskiej 
w Serocku. Biegacze wystartowali dynamicznie, jednak stopniowo stawka zaczęła się 
krystalizować. Po kilku kilometrach biegu na prowadzeniu pojawił się zawodnik z numerem 
251 - Adam Wakaluk, który zostawił za plecami resztę stawki. Trasa prowadziła przez teren 
naszego miasta, a także przez obiekty hotelu Narvil - naszego głównego sponsora. Po nieco 
ponad 30 minutach biegu kibice oczekiwali na zwycięzcę biegu głównego. Zwycięzcą V Biegu 
Wojciechowego został Adam Wakaluk z czasem 00:33:00, zatem rekord trasy ustanowiony rok 
temu nie został pobity. (00:32:40 - Przemysław Dąbrowski). Na drugim miejscu uplasował się 
Tomasz Grzybowski (czas 00:34:30), a trzeci był Sylwester Kuśmierz (czas 00:35:15). Wśród 
kobiet bezkonkurencyjna okazała się Diana Dawidziuk , która ustanowiła nowy rekord trasy  
(z czasem 00:38:12), na drugim miejscu bieg zakończyła Katarzyna Wesołowska (czas 
00:42:37), a na najniższym stopniu podium znalazła się Monika Grabarczyk (czas 00:43:24).  

W biegu głównym wzięło udział łącznie 226 osób. Trasa atestowana przez PZLA została 
zabezpieczona przez Policję, Straż Miejską, OSP w Gąsiorowie, OSP w Woli Kiełpińskiej, 
zawodników rocznika 2002/2003 Sokoła OSiR Serock oraz przez Światowy Związek Polskich 
Żołnierzy Łączności Oddział Zegrze (Pani Iwona Banaszek i Justyna Sadurek), a także przez 
stowarzyszenie Nasze Zegrze wraz z Panem Piotrem Kijakiem. 

Najlepsi zawodnicy biegu otrzymali puchary, dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe. 
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W klasyfikacji drużynowej, którą prowadzimy w naszych biegach, najlepsza okazał się grupa: 
Dream Run. W składzie drużyny musiało znaleźć się 4 zawodników/ek, w tym minimum 
 1 kobieta. Klasyfikację drużynową wyłoniliśmy na podstawie wyników biegu OPEN, wygrała 
drużyna, której łączna suma czasów wszystkich członków drużyny, była najniższa. 

O godzinie 12:50, bezpośrednio po rozpoczęciu biegu głównego, na trasę ruszyli uczestnicy 
marszu Nordic Walking. Grupa ponad 30 osób miała do pokonania pętlę o długości 5 km. Na 
mecie dość szybko, bo z czasem około 40 minut na mecie pojawiły się najszybsze uczestniczki 
marszu. Z pewnością wpływ na tak dobry rezultat miała profesjonalna rozgrzewka instruktora 
Nordic Walking z Centrum Medycznego Goldenmed w Serocku. 

O godzinie 14:30, po ukończeniu dystansu 10 km przez biegaczy oraz 5 km przez uczestników 
marszu, przystąpiliśmy do dekoracji zwycięzców, a następnie do losowania nagród, które 
tradycyjnie przyciąga sporą publiczność.  

Dzięki uprzejmości naszych sponsorów wśród wszystkich uczestników rozlosowaliśmy ponad 
40 wartościowych, nagród rzeczowych. 

• Wojciechowe Świętowanie – zapraszamy na turnieje sportowe! 

III Mistrzostwa Serocka w tenisie stołowym – 12.05.2017 r. (piątek) 

- godz. 16.00 – 21.00 Hala PZSP w Serocku, ul. Wolskiego 8 

Turniej piłki siatkowej OPEN – 14.05.2017 r. (niedziela) 

- godz. 14.30 – 20.00 Hala PZSP w Serocku, ul. Wolskiego 8. 

Turniej Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego w piłce siatkowej gimnazjalistek – 17.05.2017 r. (środa) 

- godz. 10.00 – 14.00 Hala PZSP w Serocku, ul. Wolskiego 8. 

Turniej 6 piłkarskich OPEN – 21.05.2017 r. (niedziela) 

- godz. 14.00 – 20.00 Boisko trawiaste Jadwisin, ul. Szkolna 46. 

• wyniki meczów ligowych Sokoła Serock – 06-07.05.2017 r. 

W sobotę i w niedzielę swoje mecze ligowe rozgrywały drużyny Sokoła OSiR Serock. 
Rywalizowali piłkarze nożni oraz tenisiści stołowi. Piłkarze zanotowali komplet zwycięstw! 
Niewiele gorzej spisali się tenisiści stołowi, którzy zaliczyli 1 zwycięstwo i 1 remis. 

Piłka nożna: 

Liga okręgowa seniorów, sobota 06.05.2017 r. 

Legion Warszawa - Sokół Serock 0:5 (0:1) 

Bramki zdobyli:Patryk Olszewski 30',46', Patryk Kalinowski 60',70', Sylwester Szambelan 80' 
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Klasa B seniorów, sobota, 06.05.2017 r. 

Sokół II Serock - Rotavia Nieporęt 3:0 (Walkower) 

Goście nie dojechali 

Trampkarze U-15, sobota 06.05.2017 r. 

Wisła Jabłonna - Sokół Serock 1-12 (0:7) 

Bramki zdobyli: Piotr Romanik 3',9', Mateusz Wdowiak 11, 21',24',26',39', Dominik Szymanik 14', 41', 
Bartek Suszczyński 31', Jeremi Michalak 64', Rafał Sperczyński 68' 

Młodziki U-13, sobota, 06.05.2017 r. 

Sokół Serock - UKS Bródno 7:0 (3:0) 

Bramki zdobyli: Jakub Stalmach 1',10',49',55',59', Mateusz Kujawka 29',57' 

Szczegółowe informacje na stronie: http://kssokol.serock.pl/ 

Tenis stołowy: 

IV Liga Mężczyzn, niedziela 07.05.2017 r. 

KS Sokół Serock - Orzeł II Siedlin 7:7 

V Liga Mężczyzn, niedziela 07.05.2017 r. 

KS Sokół II Serock - Alfa II Gostynin 8:4 

CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA  
 

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

od 22 marca do 13 maja 2017 r.: 

22.03.2017r. –  w ramach cyklu  „Spotkanie z Podróżnikiem”  
Spotkanie z podróżniczką i autorką książek podróżniczych  
Elżbietą Dzikowską.  

01.04.2017r. - Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock – TEATRY   

Prezentacje Teatralne oceniła Komisja Konkursowa:  

- Arkadiusz Nader – Przewodniczący Jury - absolwent  Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Warszawie; związany z Teatrem Ateneum w Warszawie; 

- Karina Seweryn - absolwentka PWST w Krakowie, obecnie związana z Teatrem 
Powszechnym w Warszawie; 
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- Katarzyna Sołtys - absolwentka PWST we Wrocławiu, Dyrektor Domu Kultury 
Praga, Obecnie jest Dyrektorem Domu Kultury „Praga” w Warszawie oraz  
koordynatorem Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na Pradze 
Północ; 

 

02.04.2017r –  uroczystości upamiętniające Obchody Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej  na 
Rynku w Serocku 
 

04.04.2017r –  w ramach cyklu „Spotkanie z Historią i Książką „ 
„Husaria – Elita Rzeczypospolitej” Wykład – Jarosława Godlewskiego z Muzeum 
Wojska Polskiego. Spotkanie z rekonstruktorem Chorągwi Jazdy 
Rzeczypospolitej Dariuszem Bieleckim. 

 
03.04.2017r –  „Spotkanie z Historią”   
 Wykład dr Jolanty Załęczny pt. „Zbrodnia Katyńska...” dla uczniów szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

01.04.2017r. - Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock –
ESTRADA 

Prezentacje  solistów  zespołów wokalnych, wokalno-tanecznych, tanecznych, chóry i zespoły 
muzyczne oraz pianistów oceniała Komisja Konkursowa: 

- Artur Gotz - przewodniczący jury- wokalista i aktor, absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Jako wokalista 
debiutował w Piwnicy pod Baranami w Krakowie; Niedawno otrzymał nagrodę 
„Wokalista roku 2016”. 

- Kinga Malec - członek jury- tancerka i choreograf. Zajmuje się tańcem 
indyjskim (z międzynarodowymi sukcesami). Zajmuje się także barokowym 
tańcem  dworskim, tańcem  jazzowym oraz współczesnym.  Studiowała 
choreografię i techniki tańca na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi; 

- Julia Ivanova - członek jury- solistka teatru Sabat Małgorzaty Potockiej; 

- Mariusz Jaśko - członek jury- wokalista, aktor. Współpracował m.in.:  
z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Teatrem Broadway w Szczecinie. Obecnie jest 
solistą warszawskiego Teatru Sabat; 

- Tomasz Gęsikowski - członek jury- aktor teatralny i filmowy, reżyser, 
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w  Warszawie. Aktor Teatru 
Kamienica w Warszawie; 
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09.04.2017r. –  w ramach „Wieczóru w Teatrze”  spektakl Sławomira Mrożka pt. „Emigranci” 
w reżyserii Piotra Cyrwusa. Wystąpili aktorzy Piotr Cyrwus  
i Szymon Kuśmider. 

 
22.04.2017r. – warsztaty Fotograficzne w ramach  nauki fotografowania w Centrum 

Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 
 
28.04.2017r. – udostępnienie Sali na potrzeby organizacji sesji Rady Powiatu oraz 

posiedzenia Komisji Budżetowej. 
 
29.04.2017r. – uroczysta  Sesja Miasta i Gminy Serock w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Serocku 
 
30.04.2017r. – uroczysta Msza św. w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie  

w Serocku z udziałem Biskupa Diecezji Płockiej Piotra Libery  
 - Przekazanie mieszkańcom Dekretu Papieskiego potwierdzającego patronat 

św. Wojciecha  
- czytanie tekstów przez aktorów Teresę Lipowska i  Tomasza Gęsikowskiego 
- Oprawa muzyczna mszy Chór „Cantores Adalberti” oraz chórzyści Centrum 
Myśli Jana Pawła II pod kierownictwem Jana Krutula. (Dodatkowo uroczystość 
nagłośniona przez CKiCz w Serocku) 

 
06.05.2017r. – warsztaty Fotograficzne w ramach nauki fotografowania w Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Serocku 
 
07.05.2017r. -  V Bieg Wojciechowy Imprezą towarzyszącą przy biegu 600 lecia oraz biegu 

głównym był II Bieg z Książką na dystansie 330 metrów organizowany przez 
CKiCz w Serocku. Dodatkowo od godziny 9.30 można było korzystać z naszego 
stoiska promocyjnego, na którym trwała akcja „Wędrująca książka”, która 
polega na  możliwości zabrania ze sobą książki, następnie przeczytanie jej 
 i przekazania kolejnej osobie. Na stoisku promującym czytelnictwo zostały 
zaprezentowane książki oczywiście  o tematyce sportowej, które są dostępne  
w naszej bibliotece. 

 
09.05.2017r. – udostępnienie Sali na potrzeby organizacji posiedzenia Zarządu Powiatu 

Legionowskiego. 
 
 
08-14 maja  - TYDZIEŃ BIBLIOTEK 

• 09 maja / wtorek – spotkanie z dziećmi „POZNAJ BIBLIOTKĘ” dla dzieci 3 kl. S.P. 

• 12 maja / piątek  – spotkanie z dziećmi „POZNAJ BIBLIOTKĘ” dla dzieci 3 kl. S.P. 

• 13  maja/ sobota- „NOC BIBLIOTEK”  

od godz. 17.00  

- Czytanie bajek dzieciom 

- Warsztaty plastyczne Iluminacji (bezpłatne warsztaty dla dzieci od 6r.ż. ) 

WIECZÓR Z BIBLIOTEKĄ W SEROCKU” 
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13  maja (sobota) od godz. 19.00  

- „”Słowa... zapisane Dźwiękiem” od godz. 19.00  Spotkanie z Tomaszem Lerskim - 

autorem książki, poświęconej dziejom i dorobkowi wydawniczemu pierwszej polskiej 

– a czwartej na świecie – wytwórni płytowej „Syrena Record” 

 

Cofniemy się do przeszłości i wysłuchamy czystych dźwięków opowiadań, skeczy, 

utworów muzycznych z płyt szelakowych z kolekcji  

Tomasza Lerskiego i Tomasza Gęsikowskiego. 

13 maja -  Gminny Dzień Strażaka w sali widowskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Serocku od godz. 17.00 

 - Uroczysta zbiórka pododdziałów; 
- Wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień;  
- Program artystyczny „Kabaret Kopydłów”  w wykonaniu aktorów:  
Leszka Benke; Pawła Delury oraz Lidi Kucharskiej – Segień.  

 


