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Informacja 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

o działalności miedzy sesjami ( 30 czerwca 2017r. – 31 sierpnia 2017r.) 
Urzędu Miasta i Gminy Serock 

oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock 

 
REFERAT PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI 

 
• w dniu 20.06.2017r. zakończono i dokonano odbioru zadania: Budowa punktów świetlnych Cupel 

ul. Arciechowska – oświetlenie drogi gminnej 

• w dniu 23.06.2017 r. zakończono i dokonano odbioru zadania: Budowa punktów świetlnych Dosin 
 ul. Piękna – oświetlenie drogi gminnej.   

• w dniu 5.07.2017 r. zakończono i dokonano odbioru zadania: Budowa sieci wodociągowej Serock  
 ul. Chrobrego. 

• w dniu 8.08.2017 r. zakończono i dokonano odbioru zadania: Budowa łącznika szkoły w Jadwisinie. Umowa 
na zadanie została podpisana w dniu 4.11.2015 r. W ramach przedsięwzięcia została zrealizowana 
rozbudowa szkoły o budynek zawierający dwie sale do zajęć dla grup przedszkolnych wraz z zapleczem 
sanitarno - gospodarczym, platformą dla osób niepełnosprawnych, częścią biurową na I piętrze, częścią 
komunikacyjną łączącą starą cześć ze świetlicą i stołówką oraz przebudowa starej części budynku w celu 
jej dopasowania do przepisów przeciwpożarowych. W zakresie zadania była również przebudowa szatni 
 w starej części budynku oraz pełne wyposażenie i wykończenie. Wartość całości zadania zamknęła się  
w kwocie: 2.097.998,70 zł. W dniu 24.08.2017 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.   

• w dniu 28.07.2017 r. zakończono i dokonano odbioru zadania: Modernizacja przedszkola w Zegrzu. 

• w dniu 5.07.2017 r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Modernizacja budynku OSiR  
w Serocku. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, firma:  Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz 
Górecki, ul. Rembielińska 8a/124, 03-343 Warszawa zaoferował wykonanie zamówienia za cenę:  
87.371,50zł brutto. Termin realizacji zamówienia upłynął w dniu 21 sierpnia 2017 roku. Trwają prace 
związane z dokonaniem odbioru zadania 

• w dniu 7.07.2017 r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
Borowa Góra – Stasi Las II etap. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, firma:  Zakład Usług 
Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski, ul. Różana 5, 07-200 Wyszków zaoferował wykonanie 
zamówienia za cenę: 242.187,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia upływa w dniu 15 listopada 2017 
roku. 

• w dniu 7.07.2017 r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Przebudowa sieci wodociągowej  
w ul. Szkolnej w Jadwisinie w ramach zadania, pn. Budowa wodociągu Borowa Góra – Jadwisin. 
Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, firma:  Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz 
Mianowski, ul. Różana 5, 07-200 Wyszków zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 496.920,00 zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia upływa w dniu 15 listopada 2017 roku. 

• w dniu 20.07.2017 r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Poprawa efektywności 
energetycznej na terenie gminy w miejscowości Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania 
Nowa, Serock. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, firma:  ELES-BUD Ewa Konopka Strusińska 
 z siedzibą w Kobyłce przy ul. Powstańców 4A lok. 2 zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 
233.725,17 zł brutto. Termin realizacji zamówienia upływa w dniu 29 września 2017 roku 

• w dniu 24.07.2017 r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej 
 w miejscowości Wola Smolana. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, firma:  Drogi i Mosty Jan 
Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 222.222,22 zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia upływa w dniu 21 września 2017 roku.  

• w dniu 14.08.2017 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla zadania pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku. Wykonawca 
któremu udzielono zamówienia, firma: MAGNETO Aleksander Garibian z siedzibą w Legionowie przy 
 ul. Sielankowej 20 zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 17.958,00 zł brutto. Prace mają zostać 
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zrealizowane w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku. Zadanie obejmuję wymianę pieców gazowych w 
kotłowni budynku szkoły.  

• w dniu 14.08.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu działki 
nr ewid. 175/15 obr. Wierzbica gm. Serock. Wykonawca któremu udzielono zamówienia, firma: Studio 
Ogrody Pracowania Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz z siedzibą przy ul. Moniuszki 40, 05- 200 
Wołomin, zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 15.375,00 zł brutto. Prace mają zostać 
zrealizowane w terminie do dnia 31 października 2017 roku. 

• w dniu 7.08.2017r. zostały otwarte oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie: Budowa 
 ul. Traugutta i Zielonej w Serocku. W terminie składania ofert zostały złożone trzy oferty. Cena oferty  
najtańszej: 1.744.397,63 zł brutto, cena oferty najdroższej 2.441.408,16 zł brutto.  Postępowanie zostało 
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r.  
poz. 2164 ze zm.) - oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia (713.000,00 zł). 

• w dniu 11.08.2017r. zostały otwarte oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie: Budowa 
budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie. W terminie składania ofert zostały 
złożone cztery oferty. Cena oferty  najtańszej: 2.049.870,00 zł brutto, cena oferty najdroższej 
2.986.200,00zł brutto. Trwa badanie i ocena złożonych ofert.   

• W dniu 11.07.2017 r. złożono kolejny już wniosek do NFOŚiGW o płatność refundacyjną w kwocie 
248.806,73 zł dotyczący realizacji zadania projektu pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku  
ul. Chrobrego 

• w dniu 17.08.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW na operację  
w zakresie działania “Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowości 
Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock”. Wartość robót: 233.725,17 zł 
brutto. Wnioskowane dofinansowanie: 203.900,00 zł.  

• w dniu 4.08.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW na operację  
w zakresie działania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Cichej, Tęczowej  
i Zacisze w Stasim Lesie gm. Serock. Wartość robót: 242.187,00 zł brutto. Wnioskowane dofinansowanie: 
227.400,00 zł.  

• w dniu 4.08.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW na operację 
w zakresie działania Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Jadwisinie w ramach zadania,  
pn. Budowa wodociągu Borowa Góra – Jadwisin. Wartość robót: 496.920,00 zł brutto. Wnioskowane 
dofinansowanie: 230.900,00 zł.  

 

 
REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU 
 

• Wojewoda Mazowiecki wydał sześć rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasad realizacji sieci 
uzbrojenia terenu oraz nośników reklamowych. Wydane rozstrzygnięcia nadzorcze uchylają jeden  
z zapisów ww. uchwał, zgodnie z którym postanowiono wyeliminować z obowiązujących planów zasady 
realizacji wolnostojących nośników reklamowych. Zmiany w miejscowych planach zainicjowane podjętymi 
uchwałami, będą kontynuowane w zakresie zmiany zasad realizacji infastruktury technicznej. 

• w dniu 20.07.2017 r. podpisano akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Miasto  
i Gmina Serock udziałów w nieruchomości stanowiącej ul. Cynamonową w Maryninie, oznaczonej jako 
działki nr 242/10 i 244/2 - realizacja uchwały Nr 359/XXXIV/2017 z dnia 30.06.2017 r.  

• w dniu 11.08.2017 r. podpisano akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Miasto  
i Gmina Serock nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną we wsi Jachranka,  oznaczoną jako działka 
nr 219/14 - realizacja uchwały Nr 348/XXXIII/2017 z dnia 15.05.2017 r.  
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REFERRAT OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA 
 

• podpisana została umowa na  dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ścieżki dydaktyczne krajoznawczo-
turystyczne w gminie Serock” w wysokości 33.908.13, zł. Prace polegały na wzbogaceniu o elementy 
dydaktyczne i edukacyjne (miejsca edukacyjne, tablice dydaktyczne, wiaty edukacyjne odcinka ścieżki 
pieszo – rowerowej „Serock – Wierzbica” oraz „Serock – Jadwisin”. 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił promesy na 
dofinasowanie zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie 
Miasta i Gminy Serock w wysokości 166 855, 74 zł. 

• trwają dalsze prace związane z tworzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. 
Właściciele nieruchomości jeszcze składają do urzędu informację o sposobie pozbywania się nieczystości 
ciekłych. Informacje te wykorzystywane są do aktualizowania bazy danych oraz do kontroli prowadzanych 
w terenie.  

• zakończone zostały prace związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy Serock. Do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało złożone rozliczenie dotacji pozyskanej na ten 
cel, 

• rozstrzygnięty został konkurs „Moja posesja – moja pasja” w kategorii zabudowana nieruchomość,  

• protokoły z szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi 
zostały zatwierdzone przez Wojewodę Mazowieckiego i przekazane rolnikom, 

• organizacja i przygotowanie Święta Darów Ziemi, które odbędzie się w Woli Kiełpińskiej  
3 września 2017 roku. 

 
MIEJSKO- GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 
• w miesiącu lipcu br. wykonano zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Pułtuskiej 15 i 17. W ramach 

zadania został ułożony chodnik z  kostki brukowej, wykonano odwodnienie terenu poprzez budowę 
systemu kanalizacji deszczowej na terenie objętym zadaniem. Uporządkowano teren oraz zamontowano 
elementy małej architektury w postaci ławek oraz koszy na odpady. Wykonawca – USŁUGI REMONTOWO 
BUDOWLANE, BRUKARSTWO, wartość wykonanych robót – 131022,78 zł brutto. 

• zlecono w trybie pilnym uporządkowanie terenu Miasta i Gminy Serock po nawałnicy firmie  BOGRAS – 
prace wykonano. 

• wykonano kompleksowy  remont lokalu mieszkalnego  przy ul. Pułtuskiej 15/4 oraz uporządkowano lokal 
przy ul. Wyzwolenia 7/5 na łączną kwotę 12860,00 zł brutto. Wykonawca Arbud Kaszuba Arkadiusz. 

• przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej gazyfikacji bloku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej 
43 w Serocku. Wykonawca Projektowanie Wykonawstwo Instalacji Sieci Gazowej Nadzorowanie Prac 
Gazowych Tadeusz Dąbkowski – wartość 8360,00 zł brutto 

• zlecono uporządkowanie terenu pasa drogowego przy garażach w Zegrzu – usunięcie i wywiezienie  karp 
drzew, nawiezienie humusu, obsianie trawą. Wykonawca Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne 
Kazimierz Kobiałka. 

• na bieżąco wykonywane są roboty remontowe w lokalach mieszkalnych, koszenie terenów zielonych  
 i poboczy na terenie Miasta i Gminy Serock, równanie i polepszanie jakości dróg gminnych o nawierzchni 
gruntowej i bitumicznej. 

• zlecono wykonanie poszerzenia i wzmocnienia wjazdu w ul. Łąkową w miejscowości Cupel. Wykonawca – 
Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne, wartość robót 6273,00 zł brutto. 
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MIEJSKO- GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY 
 

• zakończono inwestycję przebudowy wodociągu we wsi Dębe, 

• wykonano badania wody w ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego i przeglądowego (badania 
dostępne na stronie www.wodociagiserock.pl), 

• przeprowadzono kontrolę współpracy 5 stacji uzdatniania wody z agregatem prądotwórczym, 

• na bieżąco nadzorowano prace nad budową wodociągu w Serocku ul. Chrobrego, przebudową 
nawierzchni drogi w ul. Radzymińskiej, Warszawskiej i Pułtuskiej, 

• rozpoczęto wykonanie muralu na elewacji stacji wodociągowej w Stasim Lesie 

 
 

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 
 

• przekazano do Rady Miejskiej w Serocku oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
sprawozdanie za I półrocze 2017r.  
 

REFERAT PODATKÓW, OPŁAT LOKALNYCH I WINDYKACJI 
 

•  przygotowano sprawozdania budżetowe Rb-27/S w zakresie dochodów własnych (podatkowych, 
niepodatkowych, cywilnoprawnych) zrealizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku za pierwsze 
półrocze 2017 roku, 

• przygotowano informację opisową o stanie realizacji dochodów własnych zrealizowanych przez Urząd 
Miasta i Gminy w Serocku za pierwsze półrocze 2017 roku. 
 

REFERAT ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY 
 

• zakup systemu do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, 

• uruchomienie kamery na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku transmitującej na żywo 
obraz serockiego rynku, 

•  organizacja spotkań mieszkańców w sołectwach na terenie gminy:  
-  8 lipca Marynino  
- 15 lipca „Ludwiki 2017” 
- 22 lipca „Krzyśki” – sołectwo Cupel i Nowa Wieś  

• wykonanie tablicy informacyjnej w sołectwie Gąsiorowo,   

• w dniach 2 i 16 lipca 2017r. oraz 6 i 20 sierpnia 2017r. odbyły się kiermasze 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 
 

• 17 września 2017 roku w Popowie Kościelnym odbędą się uroczyste obchody 25, 50 i 60- lecia małżeństwa. 
Uroczystej mszy świętej o godz. 11.00 przewodniczyć będzie J. E. ABP SALVATORE 
PENNACCHIO,NUNCJUSZ APOSTOLSKI W POLSCE w obecności Biskupa Piotra Libery, Biskupa Płockiego. 

• w sierpniu odbyło się 14 ślubów cywilnych i 17 ślubów konkordatowych, na podstawie których 
sporządzono akty małżeństwa, 

• wydano 173 odpisy aktów stanu cywilnego, 

• meldunku na pobyt stały dokonało 46 osób, na dzień 30 sierpnia 2017r. liczba osób zameldowanych na 
pobyt stały wynosi 13.830 osób, 

• wydano 6 decyzji w sprawach meldunkowych, 

• przyjęto 177 wnioski o wydanie dowodu osobistego, a wydano 158 dowodów osobistych. 
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        ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  
 

• Gmina Miasto i Gmina Serock otrzymała dofinansowanie z programu „Bezpieczna +”, w ramach projektu 
przygotowanego przez  Szkołę Podstawowa w Serocku, 

• pozytywne zaopiniowano wniosek gminy Serock o zwiększenie subwencji oświatowej z 4% z rezerwy  
z tytułu wzrostu zadań szkolnych w I półroczu 2017r. , 

• w sierpniu przeprowadzono rekrutację uzupełniającą do oddziałów przedszkolnych w Jadwisinie oraz  
w Woli Kiełpińskiej, w wyniku czego 30 rodziców mogło zapisać dzieci do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych na terenie gminy, 

• Przedszkole w Woli Kiełpińskiej nadal dysponuje wolnymi miejscami i można od września 2017r. zgłaszać 
jeszcze dzieci, 

• pięciu nauczycieli w sesji letniej 2017r. zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i otrzymało 
 z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Serock akt awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.    

 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
• w okresie od 3 do 28 lipca 2017 wspólnie z KKWR w Serocku zorganizowano półkolonię letnią dla dzieci. 

Zapisy odbywały się w tygodniowych terminach, odpłatność rodziców za uczestnictwo dziecka za tydzień 
wynosiła 200 zł. 

• w lipcu i sierpniu, po 2 razy w tygodniu w Klubie Aktywności Społecznej  organizowano warsztaty 
artystyczne dla dzieci. Udział w 3 warsztatach był bezpłatny, koszt materiałów potrzebnych do 
wykonywania prac pokrywał OPS. 

• w lipcu i sierpniu na gminnych placach zabaw organizowano zabawy z animatorami zabaw dla dzieci. 
• od 1 sierpnia rozpoczęto przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia 

500+, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 
• dnia 11 sierpnia 2017 r. podpisano umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na 

realizację projektu "Serockie Centrum Usług Społecznych". Termin realizacji projektu 01.10.2017 - 
30.09.2019 r. Wartość projektu 1 147 965,13 zł, w tym kwota dofinansowania - 1 067 607,55 zł. 
 

STRAŻ MIEJSKA 
 

• Straż Miejska przeprowadziła 198 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców-; wystawiono mandaty -  
17 szt. na sumę 1450 zł, w tym: drogowe 3 szt. na kwotę 300 zł, porządkowe – 14 szt. na sumę 1150 zł  
(3 – niestosowanie środków nakazanych przy trzymaniu psa, 4 – spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym, 1 – parkowanie na pasie zieleni, 5 – zaśmiecanie, 1- zadymianie),  

• skierowano 6 wniosków do sądu, w tym: 2 wnioski z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, 3 wnioski z art. 96 KW, 1 wniosek za zaśmiecanie; do dnia 20.08.2017 r.  otrzymano  
z Sądu odpisy wyroków tylko skazujących w sprawie skierowanych wniosków, 

• przeprowadzono 227 interwencji zakończonych pouczeniem , w tym: drogowe 136 szt., porządkowe  
65 szt., za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 26 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 dyskoteki na plaży, zabezpieczenie „Krzyśki” w Nowej Wsi, zabezpieczenie 
wyścigu kolarskiego, zabezpieczenie „Fontanny muzyki”, zabezpieczenie imprez na terenie gminy- 
Gąsiorowo, Marynino, Karolino, Nowa Wieś, Ludwinowo Zegrzyńskie, zabezpieczenie „Barbarki”  
w Serocku, zabezpieczenie Pikniku Historycznego, zabezpieczenie Święta Wojska Polskiego w Zegrzu, 
zabezpieczenie meczy piłkarskich na stadionie.  
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REFERAT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 

• w ratuszu  zaprezentowane zostały wystawy: 
- „Portrety rodziny i przyjaciół” – wystawa prac Stanisława Witolda Bieniasa, artysty-malarza  

od lat związanego z gminą Serock, tworzącego w pracowni artystycznej na Cuplu. 

- „Wojna, Miłość, Śmierć” – wystawa upamiętniająca wybuch powstania warszawskiego  

i II wojny światowej, zaprojektowana przez referat komunikacji społecznej. 

• Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku odwiedziło do 28 sierpnia 2017 r. 2445 osób. Dostajemy wiele 
gratulacji i słów uznania za stworzenie tej ekspozycji historycznej, przyjmujemy też wszelkie uwagi  
i sugestie. Nowym eksponatem w dziale poświęconym flisactwu i retmaństwu jest model galara. Powstał 
on w czasie warsztatów barbarkowych dzięki pracy flisaków z Bractwa Flisackiego im. św. Barbary  
w Ulanowie. 

• warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu – „To Barbarki robota” odbyły się 9 lipca 2017 r. po raz 6. i jak 
zwykle przyciągnęły kilkuset mieszkańców i turystów nad brzeg Jeziora Zegrzyńskiego. Obok straganów 
gastronomicznych – przygotowanych tradycyjnie przez gminne Koła Gospodyń Wiejskich  wsparte w tym 
roku przez SMS-stowarzyszenie miłośników Skubianki, kramów z rzemieślniczymi wyrobami i stanowisk 
warsztatowych odbywały się pokazy rycerskie okraszone opowieściami historycznymi, pokazy i nauka 
tańca średniowiecznego oraz, poprowadzone po raz pierwszy, zajęcia z archerobiku. Wydarzenie zostało 
zakwalifikowane do dofinansowania w ramach projektu Stolica Kultury Mazowsza. 

• Piknik Historyczny – to kolejne wydarzenie, które odbyło się w ramach obchodów 600-lecia nadania 
Serockowi praw miejskich i było symbolicznym powrotem do wielowiekowych dziejów naszego miasta.  
W jego realizację włączyły się aż 3 grupy rekonstrukcyjne z gminy Serock: Żołnierze Mazowsza – grupa 
napoleońska  i niepodległościową oraz Stowarzyszenie SMS, które rekonstruowało przedwojenną, serocką 
uliczkę. Mimo upalnej pogody piknik przyciągnął wielu mieszkańców i turystów. Wydarzenie zostało 
zakwalifikowane do dofinansowania w ramach projektu Stolica Kultury Mazowsza. 

• Zegrze wzbogaciło się o nową atrakcję, którą jest wielkie malowidło ścienne na budynku garażowym przy 
ul. Groszkowskiego. Nawiązuje ono do historii tej miejscowości od XIX w. 
Przywołuje pamięć wydarzeń i osób, które w historii Zegrza się pojawiły i miały wpływ  
na obecny charakter. Inicjatorem przedsięwzięcia był Zarząd Osiedla Zegrze  
z przewodniczącym Mariuszem Kusiakiem na czele. Autorem i wykonawcą projektu jest Rafał Roskowiński  
z Gdańskiej Szkoły Muralu, a  w wykonaniu malowidła pomagała mu Katarzyna Jurga. 

• Festiwal Muzyki Kameralnej – 6.08.2017, w serockim kościele; wydarzenie odbyło się w ramach projektu 
Stolica Kultury Mazowsza. 

 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
 

• w dniach 31.07 - 02.08.2017 roku na stadionie Polonii Warszawa rozgrywany był X Turniej o Puchar 
Pamięci Małego Powstańca. W turnieju uczestniczyło dziesięć zespołów z Polski, Niemiec, Ukrainy oraz 
Wielkiej Brytanii. Zawody były jednym z wydarzeń odbywających się w ramach obchodów 73. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego. W Turnieju wystąpiły następujące drużyny: MKS Polonia Warszawa, 
KS Soccer Słupno, KS Sokół Serock, WBS Warszawa, Akademia Mistrzów Cracovia, Fortuna Dusseldorf 
(Niemcy), SDuSZoR-4 Lwów (Ukraina), Karpaty Lwów (Ukraina), 303 Polish Soccer Club Northampton 
(Wielka Brytania), The Eight FC (Wielka Brytania). Naszą drużynę reprezentował rocznik 2006/2007, czyli 
zawodnicy z grupy B i C oraz jeden zawodnik z grupy A Akademii Piłkarskiej. Drużyna zajęła 7miejsce - 
najlepsze w dotychczasowej historii turnieju. 

• w sobotę 5.08 odbyła się Letnia Liga BeachVolley – relacja w dniu dzisiejszym na stronie 
www.osir.serock.pl; 

• turniej 6-tek piłkarskich w Gąsiorowie – 26.08 (sobota) od godz. 15.00 – szczegóły na stronie 
www.osir.serock.pl; Turniej ,,6" piłkarskich był naszym dodatkowym przedsięwzięciem na prośbę fanów 
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amatorskich turniejów. System każdy z każdym jak zawsze dostarcza wielu emocji ale zawsze wyłania 
najlepszych. Tym razem tryumfował Los Blancos. 

• Rajd Rowerowy szlakiem żółtym i czarnym – 5.08; 
• odbywa się wakacyjna szkoła tenisa ziemnego organizowana we współpracy z JANWAR, szczegóły na 

stroniewww.osir.serock.pl ; 
• mecze ligi okręgowej – bilans na dzisiaj dwa wygrane mecze i jeden remis. Trzecie miejsce w tabeli ligi 

okręgowej; 
• wygrana Sokoła OSiR Serock w Pucharze Polski 7:0 z Bednarską Warszawa; 
• zakończenie wakacji na plaży miejskiej – 26.08 (sobota) - zawodnicy, którzy przybyli tego dnia na plażę, 

rywalizowali w turnieju w siatkówkę plażową, tenisie stołowym oraz rekreacyjnie w beachkorfball. 
Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszył się turniej rozgrywany w ramach Letniej Ligi Siatkówki 
Plażowej, który rozpoczęliśmy o godzinie 10:00. Do gry zgłosiło się 5 drużyn. Ponieważ był to już finał 
naszej ligi drużyny otrzymali swoje wypracowane nagrody: puchary, talony do sklepu decathlon, słodkości 
oraz inne nagrody rzeczowe. TABELA po 6 spotkaniach: I miejsce Gmitrzak/Krzywiński 50 pkt, II miejsce 

Kozaki 29 pkt, III miejsce Cichocki/Mroczkowski- 21 pkt, IV miejsce Kęsak/Stasiak 20 pkt,  
V miejsce  Cokolwiek 18 pkt, VI miejsce Demony 13 pkt, VII miejsce Alvaro Serock 12 pkt, VIII miejsce 
Pućkowski/Zajkowski 6 pkt, IX miejsce Żerawski/Wiedański 5 pkt, IX miejsce Andraka/Kiryłowicz 5 pkt,  
XI miejsce Sieworek/Dapkun 4 pkt, XII miejsce Nie wiemy 3 pkt. 

• 27.08 – piknik społeczno-integracyjny w Jadwisinie – OsiR udostępniał bezpłatnie teren wraz z domkami 
oraz z dostępem do wody oraz energii elektrycznej (te koszty ponosi OSiR). Dodatkowo przygotowaliśmy 
boisko oraz zorganizowaliśmy turniej w Piłkę Nożną w kategorii OPEN oraz z udziałem drużyn Sokoła OSiR 
Serock 

• Zorganizowaliśmy w dniach 6-13.08 pobyt  w Jadwisinie Grupy Piłkarskiej z Dzierżoniowa; 
• W tym  czasie wyjechała do Dzierżoniowa Grupa Piłkarska z Serocka rocznik 2006 (trener  Krzysztof 

Szymański, kierownik Małgorzata Szczerba); 
• W związku z rozpoczynającym się sezonem piłkarskim ruszyły treningi w Jadwisinie (8.08) oraz na Stadionie 

Miejskim (9.08). O pierwszych meczach informacja była przekazana 31.07; 
• Trwa remont 2 szatni w budynku OSiR – planowane zakończenie 29.08. 
• Wyjazd integracyjno-rekreacyjny na KOPĘ w dniach 6-10.09 – 30 osób; 
• Przyjazd przedstawicieli Komisji ds. Licencji ws. boiska w Serocku – 30.08. 
• Trwają przygotowania do Wrześniowego Rajdu Pamięci, Biegu Niepodległościowego oraz rozpoczęcia 

zajęć sekcji sportowych 

 

CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA  
 

01.07.2017r.  – Rozpoczęcie lata. Dyskoteka na plaży.  

- Zagrał DJ Marcin Pawelczyk. 

- Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło zaplecze i obsługę techniczną, nagłośnienie.  
 

02.07.2017r. – Fontanna muzyki – „Od Opola aż po Broadway”. Rynek w Serocku. 

  Wystąpili soliści Teatru Sabat:  
- Mariusz Jaśko,  
- Agnieszka Wojciechowska,  
- Tomasz Czerski 
- Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło nagłośnienie, zaplecze i obsługę techniczną. 

 

16.07.2017r. – Fontanna muzyki – Mateusz Smoczyński Quintet. Rynek w Serocku. 
  Wystąpili:  

- Mateusz Smoczyński – skrzypce barytonowe 
- Konrad Zemler - gitara 
- Jan Smoczyński – pianino 
- Wojciech Pulcyn – kontrabas 
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- Michał Miśkiewicz – perkusja 
- Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło nagłośnienie, zaplecze i obsługę techniczną. 
                        

20.07.2017r. – Letnie warsztaty tańca jazzowego – Plaża w Serocku. 
 - Warsztaty przeznaczone dla dzieci od 8r.ż., młodzieży. Zajęcia bezpłatne. 

 - Warsztaty poprowadziła Kinga Gintowt – instruktor tańca nowoczesnego CKiCZ.  
 

22.07.2017r. – „Krzyśki” w Nowej Wsi.  

Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło zaplecze i obsługę techniczną, nagłośnienie. 
 

23.07.2017r.  – Fontanna muzyki w rytmie RAP – Plaża w Serocku.  
Wystąpili:  

- SOKOMAT ft. Karpiu i Lewy -  „A po nocy przychodzi dzień, A po burzy spokój”, utwory 

m.in. z płyty SOKOMAT „Klasycznie to co zawsze boyz” 

- SPINACHE - „Piję życie do dna”, „Podpalamy noc”, „W szoku”, „Lavoholics” 

- Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło nagłośnienie, zaplecze i obsługę techniczną. 

 
27.07.2017r. – Letnie warsztaty bębniarskie – Plaża w Serocku. 

- Warsztaty przeznaczone dla dzieci od 8r.ż., młodzieży. Zajęcia bezpłatne. 
- Warsztaty poprowadził Krzysztof Wawrzyniak.  

 

30.07.2017r. – Piknik Historyczny w ramach obchodów 600- lecia Miasta i Gminy Serock.  
Podczas wydarzenia zapewniono nagłośnienie. 

 
31.07.2017r. – Casting do filmy krótkometrażowego „RELAX” w reżyserii Agnieszki Elbanowskiej, 

produkowanego przez Studio Munka. Sala widowiskowa CKiCZ.  
Podczas wydarzenia CKiCZ wynajęło salę widowiskową i zapewniło zaplecze 
techniczne. 

 
01.08.2017r. – Obchody 73. Rocznicy Powstania Warszawskiego. Rynek w Serocku. 

� Uroczyste złożenia kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci poległych  
i pomordowanych za ojczyznę 

� Godzina „W” 
� Inscenizacja teatralna. Wystąpili: Karina Seweryn, Artur Gotz, Andrzej Precigs, 

Serocka młodzież: Katarzyna Lipska, Karolina i Paulina Bartnikowskie.  
� Wspólne śpiewanie z uczestnikami uroczystości „Sanitariuszka Małgorzata”, 

„Pałacyk Michla”. 
� Wydarzenie poprowadził Tomasz Gęsikowski 
� Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło zaplecze i obsługę techniczną, nagłośnienie. 

 
03.08.2017r. –  Letnie warsztaty plastyczne „ Łapacz snów” – CKiCZ w Serocku. 

- Warsztaty przeznaczone dla dzieci od 7r.ż., młodzieży. Zajęcia bezpłatne.  
- Warsztaty poprowadziła Paulina Nowaczyk – Pisarska, instruktor CKiCZ.  

 
 
 
06.08.2017r. –  Fontanna muzyki – Gaban Azul. Rynek w Serocku. 
  Wystąpili: 

- Gabriel Hernandez Rizo – gitara i wokal 
- Maciej Adamczyk – kontrabas 
- Rafał Olewnicki – instrumenty perkusyjne 
- Pedro Pedrito – pianino 
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- Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło zaplecze i obsługę techniczną, nagłośnienie. 
 
10.08.2017r. –   Letnie warsztaty szachowe. Plaża w Serocku. 

- Warsztaty przeznaczone dla dzieci od 8r.ż., młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia 
bezpłatne.  

- Warsztaty poprowadził Ryszard Królikowski, instruktor CKiCZ w Serocku.  
 

 
13.08.2017r.  -   Fontanna muzyki – Paweł A. Nowak, wirtuoz akordeonu. Rynek w Serocku. 
  - koncert zgromadził na Rynku ok 300 osób 

- podczas koncertu CKiCZ częstowało kawą przygotowaną przez Restauracja Złoty Lin  
- CKiCz zapewniło zaplecze i obsługę techniczną, nagłośnienie. 

 
 

14.08.2017r. –  Obchody Święta Wojska Polskiego w Zegrzu. 
Program obejmował:  

� konkursy rodzinne z nagrodami 
� loterie fantową 
� Przedstawienie Piotra Boruty „Dzieci poznają Czochera” 
� Koncert Zespołu „TELEFALA” – z klubu CSŁil w Zegrzu 
� Koncert Zespołu Disco Polo „MAVERS” 
� Pokaz sztucznych ogni 
� Dyskotekę – wystąpił DJ ARDIANO 
� Prowadzący Stanisław Banasiuk 
� Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło nagłośnienie, obsługę i zaplecze 

techniczne. 
 
26.08.2017r. –  Letnie warsztaty z Robotyki – Plaża w Serocku. 

- Warsztaty przeznaczone dla dzieci od 6r.ż., młodzieży. Zajęcia bezpłatne. 
- Zajęcia poprowadzi Firma KLOCKI i Spółka 

 
26.08.2017r.  - Zakończenie Lata – Dyskoteka na plaży.  

- Zagrał DJ ARDIANO. 

- Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło zaplecze i obsługę techniczną, nagłośnienie. 
 
27.08.2017r. –  Fontanna muzyki – The Time Quartet. Rynek w Serocku. 

Wystąpili: 
- Maksymilian Grzesiak – I skrzypce 
- Katarzyna Boniecka – II skrzypce 
- Ola Demowska – Madejska - altówka 
- Małgorzata Duź – wiolonczela 
- Podczas wydarzenia CKiCz zapewniło zaplecze i obsługę techniczną, nagłośnienie. 
 

31.08.2017r.  - Obchody 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Rynek w Serocku.  

- Uroczyste złożenie kwiatów i wiązanek  

- Przemówienia okolicznościowe 

- Podczas wydarzenia CKiCz zapewnia nagłośnienie,  zaplecze i obsługę techniczną. 


