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Informacja 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

o działalności miedzy sesjami (15 maja 2017r. – 30 czerwca 2017r.) 
Urzędu Miasta i Gminy Serock 

oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock 

 
REFERAT PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI 

 

 w dniu 08.05.2017r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Modernizacja przedszkola 
 w Zegrzu.  Wykonawca któremu udzielono zamówienia, firma: FACIT Usługi Budowlano – Remontowe 
Hebda Zofia, ul. Kochanowskiego 171 w miejscowości Wieniawa zaoferował wykonanie zamówienia za 
cenę: 30.189,78 zł brutto. Prace mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 28 lipca 2017 roku,  

 w dniu 08.05.2017r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pod nazwą: rewitalizacja wschodniej części rynku w Serocku w ramach zadania: modernizacja budynku 
administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku.  Wykonawca któremu udzielono zamówienia, 
firma: Studio Ogrody Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz z siedzibą w Wołominie przy  
ul. Królowej Jadwigi 1A/3 zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 19.680,00 zł brutto. Prace mają 
zostać zrealizowane w terminie do dnia 07 sierpnia 2017 roku, 

 w dniu 18.05.2017r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla zadania. Budowa punktów świetlnych Dosin, ul. Długa – oświetlenie drogi 
gminnej.  Wykonawca któremu udzielono zamówienia, firma: ZESTI FOS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą Dębe 5G, 05-140 Serock  zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 
21.279,00 zł brutto. Termin na przekazanie dokumentacji projektowej upływa dniu 14 listopada 2017 
roku, 

 w dniu 24.05.2017r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla zadania: Budowa punktów świetlnych Marynino, ul. Leszczynowa – 
oświetlenie drogi gminnej.  Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, firma:  2MKP ENERGIA Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie przy Alei Stanów Zjednoczonych 72 lok. U-51   zaoferowała wykonanie zamówienia 
za cenę: 13.038,00 zł brutto. Termin na przekazanie dokumentacji projektowej upływa dniu 29 listopada 
2017 roku, 

 w dniu 25.05.2017r. została podpisana umowa na realizację robót budowlanych polegających na 
modernizacji zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku – II etap. Wykonawca, firma: 
TOM – BUD Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski, Pułtusk,  
ul. Kosynierów 2 wykona zadanie w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku za kwotę: 327.858,76 zł brutto, 

  dniu 01.06.2017r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla zadania: Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe, ul. Malownicza – 
oświetlenie drogi gminnej.  Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, firma:  RinEA Rafał Ślusarek 
 z siedziba w Warszawie, przy ul. Nadwiślańskiej 9/17   zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 
13.16,00 zł brutto. Termin na przekazanie dokumentacji projektowej upływa dniu 28 września 2017 roku.  

 w dniu 16.06.2017r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: doposażenie gminnego placu zabaw 
w Maryninie.  Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, firma:  FRAJDA s.c. z siedzibą w miejscowości 
Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz   zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 9.675,18 zł brutto,  

 w dniu 9 czerwca 2017r. zostały otwarte oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie: 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las II etap. W terminie składania ofert została złożona 
jedna oferta, firmy: Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski, ul. Różana 5, 07-200 
Wyszków za kwotę: 242.187,00 zł brutto, 

 w dniu 13 czerwca 2017r. zostały otwarte oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie: 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Jadwisinie w ramach zadania, pn. Budowa wodociągu 
Borowa Góra – Jadwisin. W terminie składania ofert została złożona jedna oferta, firmy: Zakład Usług 
Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski, ul. Różana 5, 07-200 Wyszków za kwotę: 496.920,00 zł 
brutto, 
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 w dniu 16 czerwca 2017r. zostały otwarte oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie: 
Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowości Bolesławowo, Ludwinowo 
Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock. W postępowaniu brało udział 4 wykonawców. Cena oferty  
najtańszej: 177.1720,00 zł brutto, cena oferty najdroższej 282.900,00 zł brutto, 

 w dniu 16 czerwca 2017r. zostały otwarte oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie: 
Modernizacja budynku OSiR w Serocku. W terminie składania ofert została złożona jedna oferta, firmy: 
Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Górecki, ul. Rembielińska 8a/124, 03-343 Warszawa za kwotę: 
87.371,50 zł brutto, 

 w dniu 23 czerwca 2017r. zostały otwarte oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie: 
Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wola Smolana. W postępowaniu brało udział 2 
wykonawców. Cena oferty  najtańszej: 222.222,22 zł brutto, cena oferty najdroższej 256.610,89 zł brutto. 
W dniu 27 czerwca na przedmiotową inwestycję została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji “Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Wola Smolana, gmina 
Serock” w wysokości 65 000,00 zł., 

  dniu 29 maja 2017r. zakończono i dokonano odbioru zadania: modernizacja boiska sportowego  
w Gąsiorowie, 

 w dniu 31 maja 2017 roku zakończono i dokonano odbioru zadania:  Budowa punktów świetlnych Stasi 
Las, ul. Radosna 

 w dniu 31 maja 2017 roku zakończono i dokonano odbioru zadania:  Wykonanie oświetlenia zabaw 
 w Borowej Górze, 

 w dniu 26.06.2017 t. złożono wniosek o dofinansowanie na operację w zakresie działania “Realizacja 
lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Operacja 
pn. „Teren rekreacyjny w miejscowości Stasi Las, gmina Serock”. Wartość kosztorysowa operacji:  
517 777,09 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 300 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji projektu: do 
listopad 2018 r., 

 
REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU 
 

 w dniu 22.05.2017 r. podpisano akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Miasto                
i Gmina Serock działki nr 115/9 obr. Dębe stanowiącej część ul. Bukietowej w Dębe - realizacja uchwały   
Nr 332/XXXI/17 z dnia 27.03.2017 r., 

 w dniu 2 czerwca 2017r została opublikowana, zaś w dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie Uchwała Rady 
Miejskiej w Serocku podjęta na sesji w dniu 15.05.2017 r.: Uchwała 351/XXXIII/2017 – w sprawie nadania 
drodze położonej we wsi Wierzbica gm. Serock nazwy ul. Kaliny (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5122 z dnia                         
2 czerwca 2017r.), 

 

REFERRAT OCHORNY 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”. Złożono dokumenty do WFOŚiGW                    
w Warszawie niezbędne do zawarcia umowy na dofinansowanie zadania, 

 zawarto 41 umów na modernizację kotłowni, w ramach zadania realizowanego przy współudziale środków 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa jakości powietrza na 
terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację 
kotłowni”. Całkowity koszt kwalifikowany zadania 233.554,16 zł, wnioskowana kwota dotacji 166.855,74 
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zł. Złożono dokumenty do WFOŚiGW w Warszawie niezbędne do zawarcia umowy na dofinansowanie 
zadania, 

 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 11 bezdomnych zwierząt z terenu gminy, podpisano 13 umów adopcyjnych 
pomiędzy gminą a nowymi właścicielami zwierząt, przeprowadzono sterylizację 33 suk, kastrację 3 psów, 
sterylizację 36 kotek, kastrację 21 kotów oraz zachipowano 39 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, które planowane są od lipca 2017 roku, 

 trwają prace związane z usuwaniem azbestu z ternu gminy Serock. Eternit jest odbierany z 41 posesji,                      
w łącznej ilości blisko 100 ton. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.058,86 zł, co stanowi do 85% kosztu 
kwalifikowanego zadania (wkład własny z budżetu gminy w kwocie 5303,66 zł), 

 oszacowano straty w uprawach rolników, spowodowanych majowymi przymrozkami. Wnioski złożone 
zostały przez 78 rolników – sadowników, 

 
MIEJSKO- GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 

 w czerwcu wykonano naprawę nawierzchni ul. Brzozowej w miejscowości Dosin. Roboty wykonała firma 
BUDOMOST Sp. z o.o. Białystok,  

 wykonany został remont schodów i chodników przy ul. Radzymińskiej w Serocku. Roboty wykonała forma 
Usługi Remontowo Budowlane, Brukarstwo, Stanisław Łoniewskim,  

 podpisano umowę na roboty dodatkowe w ramach zamówienia pn.: Równanie i żwirowanie dróg                              
o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gminy Serock z firmą Usługi Transportowe i Wykopy ziemne, 
Kazimierz Kobiałka,  

 firma BOGRAS wykonała progi zwalniające. Progi zostały wykonane w następujących ulicach: ul. Długa                    
w Borowej Górze(2), Wierzbica (1), ul. Kędzierskich w Serocku (1), ul. Szkolna w Jadwisinie (1), 

 pomalowano i wyremontowano barierki wzdłuż traktu spacerowego i Bulwaru o łącznej długości 1060 mb. 
Roboty wykonała firma BOGRAS, 

 zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Borowa Góra wraz z podestem i przepustem 
drogowym. Wiatę dostarczyła i zamontowała firma BIN Sp. z o.o. – Aleksandrów Kujawski. Podest 
wykonała firma BOGRAS, 

 zlecono pokrycie dachu budynku w Woli Kiełpińskiej stanowiącego własność gminy firmie Arbud Kaszuba 
Arkadiusz, 

 zakupiono samochód VW TRANSPORTER, DOKA na potrzeby M-GZGK za kwotę 44280,00 zł brutto, 

 ogłoszono przetarg i rozstrzygnięto postępowanie na budowę sieci wodociągowej w Serocku ul. Tchorka 
etap I, 

 
MIEJSKO- GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY 

 

 przeprowadzono konsultacje społeczne na temat trasy projektowanego wodociągu łączącego wieś Dębe 
z wsią Bolesławowo, 

 rozpoczęto remont elewacji budynku SUW Stasi Las, 

 rozpoczęto montaż hydrantów we wsi Gąsiorowo w ramach funduszu sołeckiego, 

 rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na wykonanie wizualizacji SUW Stanisławowo, 
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REFERAT PODATKÓW, OPŁAT LOKALNYCH I WINDYKACJI 
 

 dokonano rozliczenia sołtysów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych z II ratę 2017 roku, 

 wystawiono i wysłano upomnienia z tytułu zaległości za II kw.2017 r.- osoby fizyczne, osoby prawne, 

 przekazano do BIP 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,  
 

REFERAT ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY 
 

 18 czerwca 2017 odbył się pierwszy z siedmiu kiermaszy rzeczy używanych. W zakresie Referatu 
Administracyjno - Gospodarczego była organizacja, koordynacja i nadzór nad sprawnością przebiegu 
jarmarku oraz prace porządkowe po jego zakończeniu, 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO/ REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 
 

 w czerwcu odbyło się 18 ślubów cywilnych i 24 śluby konkordatowe, 

 meldunku na pobyt stały dokonało 47 osób; na dzień 30 czerwca 2017r. liczba osób zameldowanych na 
pobyt stały wynosi 13.792 osoby 
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 zawarto porozumienie z KKWR Serock w zakresie wspólnej realizacji półkolonii letnich dla dzieci w okresie 
03.07.2017 do 28.07.2017r., 

 podpisano umowę z realizatorem zabaw integracyjnych dla dzieci na gminnych placach zabaw w czasie 
wakacji, 

 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że wniosek pn. “Serockie 
Centrum Usług Społecznych” został zaakceptowany, jako rekomendowany do dofinansowania. Przyznana 
kwota dotacji wynosi 1 067 607,55 zł., 
 

STRAŻ MIEJSKA 
 

 Straż Miejska przeprowadziła interwencje zgłoszone przez mieszkańców – 154 - mandaty - 14 szt. na sumę 
1350 zł.: drogowe 7 szt. na kwotę 750 zł, porządkowe – 7 szt. na sumę 600 zł (1 – niestosowanie środków 
nakazanych przy trzymaniu psa, 4 – spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 1 – parkowanie na pasie 
zieleni 1 – zaśmiecanie),  

 skierowano wnioski do sądu: skierowano 1 wniosek z art. 51 kw – szt.  do dnia 25.06.2017 r.  otrzymano  
z Sądu odpisy wyroków tylko skazujących w sprawie skierowanych wniosków, 

 przeprowadzono interwencje zakończone pouczeniem – 234szt.: drogowe 107 szt., porządkowe 109 szt., 
za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 18 szt. 

 działania: montaż kamer przenośnych w miejscach zakłócenia ładu i porządku publicznego,  
a w szczególności spożywania alkoholu, środa i sobota – działania Rynek pod kątem prawidłowego 
parkowania, zabezpieczenie obchodów Święta Bożego ciała, zabezpieczenie Wianki, zabezpieczenie 
półmaratonu, spotkanie z dziećmi w Przedszkolu w Zegrzu, rozdawanie odblasków, 13 kontroli placów 
zabaw pod kątem bezpiecznego korzystania, 
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REFERAT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 

 w ratuszu  zaprezentowane zostały wystawy: „Serock – miasto moje, a w nim…” wystawa podsumowująca 
innowację pedagogiczną z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich, realizowaną w Szkole 
Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku, „W świecie baśni” - wystawa prac malarskich wykonanych 
przez dzieci, młodzież oraz dorosłych w Centrum Kultury i czytelnictwa w Serocku pod kierunkiem Pauliny 
Nowaczyk-Pisarskiej. W telewizyjnym cyklu „Zakochaj się w Polsce”, na kanale TVP1, zaprezentowano 
odcinek poświęcony Serockowi i Pułtuskowi. Powodem wyboru naszego miasta był m.in. tegoroczny 
jubileusz i powstanie placówki o charakterze muzealnym, 

 Serocka Akademia Seniora, w ramach obchodów 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich 
zorganizowała, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Serock, festyn dla seniorów z Powiatu 
Legionowskiego. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu przedstawicieli środowisk senioralnych oraz wielu 
gości. Mieli oni okazję spotkać się w ratuszu z Panem Sekretarzem MiG Serock Tadeuszem Kanownikiem  
i wicestarostą Jerzym Zaborowskim, zwiedzić miasto z przewodnikiem, odwiedzić Izbę Pamięci i Tradycji 
Rybackich, uczestniczyć w uroczystym obiedzie przygotowanym przez uczniów Powiatowego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, wysłuchać niezwykle interesującego wykładu dr. Jacka Żukowskiego 
„Życie z rzeki i nad rzeką” i wysłuchać koncertu „Powróćmy jak za dawnych lat”, 

 na serockim rynku gościliśmy miłośników mercedesów. 140 aut tej marki przyjechało do Serocka  
w ramach jubileuszowego, V Zlotu Merc – Integra, 

 już ponad 1300 osób odwiedziło Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich, która zaprasza zwiedzających od 9 maja  
br. 

 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
 

 podsumowanie sezonu 2016/2017 w rozgrywkach ligowych piłki nożnej 

Liga okręgowa seniorów, sobota 17.06.2017 r. 

 

 Sokół Serock - Dąb Wieliszew 3:0. Bramki zdobyli: Marcin Stańczak 36', Patryk Kalinowski 72', Grzegorz 

Oktaba 90+6'. Drużyna Arkadiusza Siemińskiego zakończyła sezon z dorobkiem 56 punktów co jest 

najlepszym rezultatem w historii drużyny w lidze okręgowej: 17 zwycięstw, 5 remisów, 8 porażek, 62 

bramki strzelone, 33 stracone. Michał Durzyński - najlepszy piłkarz sezonu wg. głosów kibiców. 
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 wielki Sukces naszej reprezentacji na turnieju samorządowym Mazovia Cup - Serock mistrz! W dniach  

8 i 9 czerwca rozegrany został turniej Mazovia Cup dla drużyn samorządowych. Turniej ten jest 

organizowany corocznie przez powiat legionowski. W tym roku rozegrano już 10 edycję tego prestiżowego 

turnieju.W rozgrywkach tradycyjnie brała udział reprezentacja gminy Serock. Dotychczas najlepszym 

osiągnięciem serockiej drużyny było 5 miejsce, osiągnięte w 2013 roku. W tym roku apetyty były nieco 

większe, gdyż drużyna była złożona głównie z kadry trenerskiej Akademii Piłkarskiej Sokoła OSiR Serock. 

Pierwszego dnia nasza drużyna rywalizowała w Wieliszewie w silnie obsadzonej grupie, w której 

zagraliśmy z następującymi ekipami: Dąbrówka (1 miejsce w 2016 roku), Mrozy (7 miejsce w 2016 roku), 

CSŁiI Zegrze, Wieliszew oraz Żuromin. W wyniku dobrej gry, Serock bezapelacyjnie zajął I miejsce w grupie. 

Następnego dnia, rywalizowano już o jak najwyższe wyniki. Nasza drużyna po zajęciu pierwszego miejsca 

w grupie, zakwalifikowała się do udziału w turnieju finałowym, który rozgrywano w Wieliszewie.  

8 najlepszych drużyn rywalizowało w 2 grupach, a celem tej rywalizacji było zajęcie pierwszego miejsca. 

Zwycięzcy z obu grup spotkali się w finale. Na szczęście nasza drużyna stanęła na wysokości zadania 

 i ponownie okazała się najlepszą drużyną w swojej grupie. W bezpośredniej rywalizacji pokonani zostali 

przeciwnicy z ZTM oraz Powiatu Płońskiego, a remis ze Starą Białą pozwolił na utrzymanie 1 pozycji  

w grupie. W finale na przeszkodzie stanęła drużyna z Góry Kalwarii, lecz po bardzo dobrej grze nasza 

drużyna zwyciężyła 2:0, tym samym tryumfując w 10 edycji Mazovii Cup. Trzecie miejsce w turnieju 

przypadło z kolei Dąbrówce, z którą rywalizowaliśmy w grupie! Po zakończeniu rozgrywek wszystkie 

drużyny spotkały się w posiadłości Lipowy Przylądek na Łasze, gdzie przeprowadzono dekorację 

zwycięzców. Nasza drużyna otrzymała puchar za zajęcie I miejsca w turnieju, a także za udział we 

wszystkich edycjach pucharu Mazovia Cup. Dodatkowo nasz bramkarz, Michał Durzyński otrzymał 

pamiątkową statuetkę dla najlepszego bramkarza turnieju. W 9 spotkaniach Michał został pokonany tylko 

3 razy! Gratulujemy drużynie tyumfu w turnieju oraz liczymy na podobne sukcesy w kolejnych edycjach! 
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 skład naszej reprezentacji: 1. Konrad Brodnicki 2. Michał Durzyński 3. Tomasz Jaczyński 4. Adrian Koza 5. 

Tomasz Luks 6. Jacek Perfoński 7. Sylwester Szambelan 8. Krzysztof Szymański 9. Mariusz Śledziewski 10. 

Ryszard Świątecki Trener: Arkadiusz Siemiński. Rezultaty końcowe : 1. Serock 2. Góra Kalwaria 3. 

Dąbrówka. 

 Wianki na sportowo – relacja - kapryśna i zmienna pogoda nie przeszkodziła w realizacji sportowych 

przedsięwzięć. 17.06 w sobotę OSiR przygotował wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W ramach „Wianków 

na sportowo” odbyły się turnieje: Letniej Ligi Siatkówki Plażowej, Soccer,  Korfball i koszykówki. Były gry 

 i zabawy dla dzieci przygotowane przez naszych animatorów oraz konkurs na najpiękniejszą budowlę 

 z piasku. Cieszymy się, że z oferty skorzystały całe rodziny. Radość dzieci nieoceniona. Kinga Gintowt 

zagrzewała plażowiczów do wspólnego tańca jednak w tym roku najwięcej emocji w tym roku dostarczył 

pokaz FLYBOARD. Zaprzyjaźniona firma na co dzień stacjonująca w Zegrzu przy Hotelu 500 pokazała 

niesamowite akrobacje na nowoczesnym sprzęcie. Pan Adrian Cieśliński właściciel oraz instruktor  wraz ze 

swoim zespołem organizuje eventy i lekcje na terenie Polski oraz Europy. Firma Flyboard Polska była 

również sponsorem podczas Biegu Wojciechowego. Dziękujemy również Krzysztofowi Bońkowskiemu za 

ufundowanie nagród. Przepłynięcie łodzią motorową to niesamowita atrakcja zarówno dla dzieci jak 

 i dorosłych. Wszyscy uczestnicy naszych turniejów mogli skorzystać z tej nagrody. 

  Klasyfikacja Letniej Ligi Siatkówki Plażowej 

I miejsce Kęsak/Stasiak      

II miejsce Cokolwiek      

III miejsce Gmitrzak/Krzywiński 

IV miejsce Żerawski/Wiedański      

V miejsce Sieworek/Dapkun      

VI miejsce Nie wiemy 

 Klasyfikacja Koszykówki 

I miejsce Oskar Lubelski/Szymon Krzyżanowski/Kuba Laskowski 

II miejsce Kacper Cienkiewicz/Gracjan Sakson/Kamil Wiśniewski 

III miejsce Amelia Danik/Igor Dankiewicz/Hubert Dankiewicz 

IV miejsce Adam Matras/Kuba Juras/Kacper Piotrowski 

 Klasyfikacja Beach Soccer 

I miejsce Ananasy    II miejsce Bananówa    III miejsce Stary pumex     IV miejsce Niu balas 

 Klasyfikacja Korfball 

I miejsce Ananasy     

II miejsce Banany 



8 
 

 

 
 

 relacja ze spływu kajakowego rzeką Narew (Dębe-Nowy Dwór Mazowiecki) Dnia 11-go czerwca 2017 roku 

(niedziela) o godzinie 9:30 grupa 26 osób wyruszyła do miejscowości Dębe, znajdującej się w naszej 

gminie, aby wystartować w pierwszym tegorocznym spływie kajakowym. Niespotykana dotychczas trasa, 

z pewnością przyciągnęła uwagę wielu osób. Pierwszy raz nasza trasa prowadziła na odcinku rzeki Narew, 

za zaporą w Dębe. Nasi uczestnicy zbadali, zatem interesującą trasę i z pewnością byli nią zachwyceni. 

Koordynator spływu - Rafał Segiet czuwał nad bezpieczeństwem uczestników, a firma "Kajakiem po Narwi" 

tradycyjnie pomogła w organizacji spływu. Uczestnicy dosyć szybko dotarli na metę, która znajdowała się 

w Nowym Dworze Mazowieckim, natomiast grupa śmiałków pływała nieco dłużej, aby z poziomu rzeki 

zobaczyć fortyfikacje Twierdzy Modlin. Na koniec spływu wszyscy uczestnicy spotkali się na wspólnym 

grillu, a następnie z uśmiechem na twarzy wrócili do Serocka. 

 
 Zapraszamy także na kolejny spływ kajakowy, który odbędzie się dnia 23 lipca (niedziela) rzeką Bug - 

szczegóły już wkrótce na naszej stronie oraz w "serockim informatorze". 
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 Sportokiada i Gimnazjada – w dniu 13 czerwca 2017 roku na Stadionie Miejskim w Serocku, rozegrana 

została SPortokiada. Jest to impreza kończąca zmagania w rywalizacji sportowej szkół podstawowych  

w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Gospodarzem zawodów była Szkoła w Zegrzu. Zostały 

rozegrane  konkurencje: rzut piłką do kosza (korfball) drużynowe przeciąganie liny, bieg wahadłowy. Za 

zwycięstwo w danej konkurencji drużyny otrzymywały 10 pkt (potem kolejno 8,7 i 6 pkt za miejsca 2,3,4). 

Na koniec zsumowaliśmy punktację ze wszystkich konkurencji, aby wyłonić zwycięzcę tych 

zawodów.  Należy pamiętać o tym, że zawody szkolne są przede wszystkim zabawą, a atmosferę taką jak 

dziś chcielibyśmy widzieć na każdych zawodach szkolnych. Na koniec przedstawiamy z klasyfikację 

końcową SPortokiady oraz podsumowanie roku szkolnego w ramach rozgrywek MIMSz: 

 Klasyfikacja końcowa SPortokiada: 

I miejsce Serock     

II miejsce Jadwisin     

III miejsce Wola Kiełpińska     

IV miejsce Zegrze 

 Gminna klasyfikacja końcowa za rok szkolny: 

I miejsce Serock   

II miejsce Wola Kiełpińska      

III miejsce Jadwisin    

 IV  miejsce Zegrze 

  w dniu 14 czerwca 2017 roku na Stadionie w Woli Kiełpińskiej, rozegrana została Gimnazjada. Jest to 

impreza kończąca zmagania w rywalizacji sportowej gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej. Rozegraliśmy zawody w 3 różnych konkurencjach (przeciąganie liny, zagrywka do celu, 

wyścig rzędów z różnymi piłkami oraz pałeczką sztafetową). Uczniowie poszczególnych szkół byli bardzo 

zaangażowani w rywalizację, jednak każdy pamiętał o zachowaniu zasad fair play. W poszczególnych 

konkurencjach zwycięzcami okazali się: 

 
 Klasyfikacja końcowa Gimnazjady: 

1. Gimnazjum w  Serocku     

2. Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej    

3. Gimnazjum w Zegrzu 

 Gminna klasyfikacja końcowa za rok szkolny: 

1. Gimnazjum w Serocku      

2. Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej     

3. Gimnazjum w Zegrze 

ZAPRASZAMY NA: 
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CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA  
 
 

27.05.2017r.  -  Wojciechowe Świętowanie  (Rynek w Serocku) 
Program obejmował: 
1. Korowód ulicami Miasta 
2. Inscenizacja nadania praw miejskich Serockowi 
3. Koncert piosenki 600 – lecia 

 Chór Cantores Adalberti oraz Chór Centrum Myśli Jana Pawła II 
 Grupa wokalno – aktorska „Szafa Gra” z udziałem Marka Sierockiego 

4. Koncert Zespołu „Blue Cafe” 
5. Prowadzący Conrado Moreno 

 

 
02.06.2017r. – Pokaz Galowy Laureatów XV Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej 2016 

Koncert Galowy poprowadziła Aktorka Karina Seweryn 
Kolejność prezentacji:  

1. Zespół KAKAPAKA z piosenką „Ex’s &Oh’s”  
2. Spektakl Dziecięcej Grupy Teatralnej z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku pt. 

„Gdzie jest Król”  na podstawie tekstu Małgorzaty Szyszki przygotowała Katarzyna 
Misiewicz-Żurek 

3. Spektakl Kabaretu „Szpila”  z Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej ze spektaklem  „Dziady 
Reaktywacja” . Grupę przygotowała Wioletta Niezgoda 
 Zespół Wokalny „Kantyczki I” z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  
z utworem, a capella „Boy” z repertuaru Little mix.;  zespół przygotowała Monika 
Misiura 

4. Zespół Taneczny Dancing Kids z Samorządowego Przedszkola w Zegrzu  
w choreografii tanecznej „Let’s Twist Again”; grupę przygotowała Izabela Mięgoć 

5. Alexia mini z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w choreografii „Oriental 
Dance”; grupę przygotowała Alexia Marek 

6. Kantyczki I i Kantyczki II z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku z utworem 
„Alleluja” z repertuaru Leonarda Cohena;  zespoły przygotowała Monika Misiura  

7. Klaudia Krawczyk  z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku z utworem „It’s oh 
so quiet” z repertuaru Björk;  solistkę przygotowała Maja Radomska 

8.  Zespół Wokalno-Instrumentalny z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Serocku  
z utworem „Najpiękniejsza w klasie” z repertuaru Majki Jeżowska; zespół 
przygotowała Pani Aneta  Nasalska. 

9. Joanna Gorczyńska z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku z utworem „Sama 
tak” z musicalu Nędznicy”. Zespół Taneczny Alexia ( grupa starsza) za choreografię 
pt. „Nawiedzony Dwór”; choreografię przygotowała Aleksandra Marek. 
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10. Łukasz Dziaduszek z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku za utwór „Podobno” 
 Ralpha Kamińskiego; solistę przygotowała Maja Radomska. 

11. Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku w utworze  
„Mówią, że to nie jest miłość” z repertuaru Piotra Rubika i Zbigniewa Książek; 
zespół przygotowała Pani Aneta Nasalska 
Wręczono nagrody: 

 opiekunom teatralnych grup artystycznych: Wiolecie Niezgoda, Katarzynie 
Misiewicz –Żurek, Anecie Zajączkowskiej i Monice Dziełak.  

 opiekunom estradowych grup artystycznych: Mai Radomskiej, Monice 
Misiura, Izabeli Mięgoć, Aleksandrze Marek.  

 ponadto przyznano dwa wyróżnienia opiekunom artystycznym: Anecie 
Nasalskiej, Kindze Gintowt 
 

03.06.2017r. – Dzień Dziecka w Skubiance. Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło zaplecze i obsługę 

techniczną, nagłośnienie. 

03.06.2017r. – Dzień Dziecka (Sala CKICZ). Spektakl teatralny z okazji Dnia Dziecka pt. „Awanturka  
z leśnego podwórka”. Wystąpił  Teatr Bajlandia w składzie: Klaudia Budziłek, 
Katarzyna Słomska, Paweł Wiśniewski. Wstęp wolny. 

 
03–04.06.2017r. – II Wojciechowy Turniej Szachowy (Sala CKiCZ). Prowadzącym oraz sędzią Główny 

Turnieju był FA Ryszard Królikowski. W turnieju wzięli udział m.in. uczestnicy zajęć 
szachowych w Centrum Kultury. Do turnieju zgłosiło się 11 zawodników. Wręczono  6 
nagród głównych i 2 specjalne.  

 I miejsce                     Paweł Olszewski 
II miejsce                    Mirosław Półgrabia 
III miejsce                   Antoni Olszewski 
IV miejsce                   Zdzisław Dostaw 
V miejsce                    Dariusz Wójcikiewicz 
VI miejsce                   Marcin Kaczmarczyk 

 Nagroda Dyrektora CKiCZ    Antoni Olszewski 
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Serock   Andrzej Wrocławski 

 

04.06.2017r. – Dzień Dziecka SP Wola Kiełpińska. Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło zaplecze  

i obsługę techniczną, nagłośnienie. 

10.06.2017r.  – Dni Skubianki.  
Podczas wydarzenia CKiCZ zorganizowało: 
 Spektakl dla dzieci Teatr TUP TUP „O rybaku i złotej rybce”. 
 Prowadzącego całe wydarzenie  - Stanisław Banasiuk. 
 Zaplecze i obsługę techniczną, nagłośnienie, Dj-a. 

 

11.06.2017r. – Wystawa plac plastycznych i koncert pianistyczny (Sala CKiCZ).   
 Wernisaż prac malarskich pt. „W świecie Baśni” wykonanych przez dzieci, młodzież 

oraz dorosłych pod kierunkiem Pauliny Nowaczyk – Pisarskiej. 
 Koncert pianistyczny podopiecznych Michała Junga i Marzeny Pietkiewicz. 

 

13.06.2017r. – Finał Innowacji Pedagogicznych SP Serock (Sala CKiCZ) 
„Serock – miasto moje, a w nim…” z okazji 600 - lecia nadania praw miejskich 
Program obejmował: 
 podsumowanie innowacji w formie prezentacji multimedialnej, 
 występ chóru Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Serocku, 
  inscenizację pt. „O flisaku i pięknej Barbarze. 
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Podczas wydarzenia CKiCZ wynajęło salę widowiskową i zapewniło zaplecze 
techniczne. 

 

14.06.2017r. – Koncert pt. „Jak za dawnych lat…” (Sala CKiCZ) 
 Organizatorem wydarzenia była Serocka Akademia Seniora, 
 Koncert z okazji 600 – lecia nadania praw miejskich Miastu Serock, 
 Podczas wydarzenia CKiCZ wynajęło salę widowiskową i zapewniło zaplecze 

techniczne. 
 

17.06.2017r. – Wianki – Konkurs Plastyczny „Ekologiczny Wianek Nocy Świętojańskiej” (Plaża Serock) 
Program obejmował: 
 Warsztaty tworzenia wianków. 
 Zgłoszenie prac do Konkursu „Wianek Nocy Świętojańskiej”. 
 Prezentacje taneczne dzieci i młodzieży z CKiCZ w Serocku. 
 Warsztaty tańca indyjskiego Mohini Dance Group. 
 Wręczenie nagród laureatom „Wianek Nocy Świętojańskiej”. 
 Puszczanie wianków na wodę. 
 Koncert Zespołu „Kapela ze Wsi Warszawa”. 
 Wydarzenie poprowadził Tomasz Gęsikowski 

 
18.06.2017r. – Wianki w Wierzbicy. Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło zaplecze i obsługę 

techniczną, nagłośnienie. 
 

24.06.2017r. – Wianki Kania Nowa i Cupel. Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło zaplecze techniczne, 
nagłośnienie. 

 

26.06.2017r. – Zlot Mercedesów. Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło zaplecze techniczne, 
nagłośnienie. 

 
25.06.2017r. – Serock Folkowo (plan przy CKiCZ). 

 Program obejmował:  
 Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Serock” 
 Alexia Mini „Oriental Dance” 
 Chór „Cantores Adalberti” 
 Zespół pieśni i tańca „Mały Śląsk” 
 Georgian Dance Company „DAISI” 
 Mohini Indian Dance Group 
 Sharena Balkan Folk Group 
 Koncert Zespołu „VOŁOSI” 
 Wydarzenie poprowadził Conrado Moreno 

 

28.06.2017r. – Konsultacje Społeczne (Sala CKiCZ). Organizatorem spotkania była Komenda 
Powiatowa oraz Komendant Policji w Serocku. Podczas wydarzenia CKiCZ wynajęło 
salę widowiskową i zapewniło zaplecze techniczne. 

 


