
1 
 

Informacja 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

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

oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock 

 
REFERAT PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI 

 

• w  dniu 25.09.2017 r. zakończono i dokonano odbioru zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół  
w Zegrzu – Etap I”. Umowa w sprawie realizacji przedmiotowego zadania została podpisana w dniu 
24.05.2017 r. Wykonawcą robót była firma TOM-BUD Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi 
Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z Pułtuska. 

• w dniu 25.09.2017r. zakończono i dokonano odbioru zadania pn. „Modernizacja zaplecza socjalnego  
w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku – Etap III”. Umowa w sprawie realizacji przedmiotowego 
zadania została podpisana w dniu 25.05.2017 r. Wykonawcą robót była firma TOM-BUD Zakład 
Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z Pułtuska. 

• dniu 26.09.2017 r. zakończono i dokonano odbioru zadania pn. „Ogrodzenie gminnego terenu 
rekreacyjnego w Stasim Lesie”. Umowa w sprawie realizacji przedmiotowego zadania została podpisana 
w dniu 12.09.2017 r. Wykonawcą robót była firma Stanisław Łoniewski Usługi Remontowo – Budowlane 
Brukarstwo z Serocka. 

• w dniu 10.10.2017 r. zakończono i dokonano odbioru zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej  
w miejscowości Wola Smolana. Umowa w sprawie realizacji przedmiotowego zadania została podpisana  
w dniu 24.07.2017 r. Wykonawcą robót była firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic k. Pułtuska. 

• w dniu 27.10.2017 r. zakończono i dokonano odbioru zadania: Poprawa efektywności energetycznej na 
terenie gminy w miejscowości Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock”. 
Umowa w sprawie realizacji przedmiotowego zadania została podpisana w dniu 20.07.2017 r. Wykonawcą 
robót była firma ELES-BUD Ewa Konopka Strusińska z Kobyłki. 

• w dniu 13.09.2017 r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: „Budowa budynku 
wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie”. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, 
firma:  P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5, 06 - 100 Pułtusk zaoferował wykonanie zamówienia 
za cenę:  2.049.870,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 31.07.2019 r. W dniu 
25.10.2017 r. Wykonawcy został przekazany plac budowy. 

• w dniu 25.10.2017 r. została podpisana umowa na „Wykonanie oświetlenia terenu wokół Klubu 
Aktywności Społecznej w Serocku. Wykonawcą robót jest firma Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew 
Mańko z Serocka. Wartość robót budowlanych objętych umowa wynosi 14.590,00 zł. 

• w dniu 5.10.2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 
 pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Książęcej w Jadwisinie. Termin składania ofert upływa w dniu 
3.11.2017 r. 

• w dniu 13.10.2017 r. zostały otwarte oferty w kolejnym ogłoszonym już postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania  
pn. Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy”. W terminie składania ofert została złożona 1 oferty. Cena 
oferty 79.950,00 zł brutto. 

• w dniu 13.10.2017 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie pn.: „Uzupełnienie punktów świetlnych na terenie Miasta i Gminy Serock: Część 1. Uzupełnienie 
oświetlenia na ulicy Wspólnej w Jachrance. Część 2. Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Marynino”. 
Zadanie podzielone jest na części. W terminie składania ofert wpłynęło po 4 oferty dla każdej z części. 
Cena oferty najtańszej dla części 1: 30.087,07 zł brutto, cena oferty najdroższej: 49.797,39 zł brutto. Cena 
oferty najtańszej dla części 2: 17.220,00 zł  brutto, cena oferty najdroższej: 30.741,27 zł brutto. 

• w dniu 19.10.2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E dla potrzeb Miasta i Gminy Serock 
oraz jej Jednostek Organizacyjnych”. Termin składania ofert upływa w dniu 3.11.2017 r. 
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• w dniu 20.10.2017 r. zostały otwarte oferty w kolejnym ogłoszonym już postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie: Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku. W terminie składania 
ofert zostały złożone 2 oferty. Cena oferty  najtańszej: 1.789.999,32 zł brutto, cena drugiej oferty 
1.987.557,64 zł brutto.  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (713.000,00 zł). 

• w dniu 27.10.2017 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów 
świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej. W terminie składania ofert zostały złożone 3 oferty. 
Cena oferty  najtańszej: 12.300,00 zł brutto, cena oferty najdroższej 16.149,90 zł brutto. 

• w dniu 27.10.2017 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. Dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Miasta i Gminy Serock i jej 
Jednostek Organizacyjnych. W terminie składania ofert zostały złożone 3 oferty. Cena oferty  najtańszej: 
765.276,12 zł brutto, cena oferty najdroższej 778.415,29 zł brutto. 

 
REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU 
 

• w dniu 14 września 2017r. zostały opublikowane, zaś w dniu 29.09.2017 r. weszły w życie Uchwały Rady 
Miejskiej w Serocku podjęte na sesji w dniu 31.08.2017 r.: 

• Uchwała 377/XXXV/2017 – w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka gm. 

Serock nazwy ul. Przylesie  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7693 z dnia 14.09.2017 r.), 

• Uchwała 375/XXXV/2017 – w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino gm. 

Serock nazwy ul. Waniliowa  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7691 z dnia 14.09.2017 r.), 

• Uchwała 376/XXXV/2017 – w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino gm. 

Serock nazwy ul. Leśny Zakątek  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7692 z dnia 14.09.2017 r.), 

• Uchwała 378/XXXV/2017 – w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy  

ul. Nefrytowa  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7694 z dnia 14.09.2017 r.), 

• Uchwała 379/XXXV/2017 – w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin gm. 

Serock nazwy ul. Rozalii  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7695 z dnia 14.09.2017 r.), 

• Uchwała 380/XXXV/2017 – w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana 

gm. Serock nazwy ul. Zagajnik  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7697 z dnia 14.09.2017 r.), 

• Uchwała 374/XXXV/2017 – w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębinki gm. 

Serock nazwy ul. Paproci  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7690 z dnia 14.09.2017 r.). 

 

REFERRAT OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA 
 

• trwa  rozliczanie zadania pn.  „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na 
terenie Miasta i Gminy Serock”, na które zostały pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

• rozliczone zostało zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock  
w 2017 roku” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• trwają w dalszym ciągu 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 
przeprowadzanych w terenie,  

• złożone zostało rozliczenie zadania pn. „Ścieżki dydaktyczne krajoznawczo-turystyczne w gminie Serock” 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• zorganizowano Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej 3 września 2017 roku.  

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1614
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MIEJSKO- GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
 

•  podpisano umowę na zadanie pn.: „Ukształtowanie powierzchni odpadów i ułożenie warstwy 
wyrównawczej na nieczynnym  składowisku odpadów w Dębem”   z firmą Usługi Transportowe i Wykopy 
Ziemne Kazimierz Kobiałka. Wartość umowy 30 000,00 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono na 
dzień 30.11.2017 r.,  

• zakupiono posypywarko – solarkę, rocznik 2015,  na potrzeby MGZGK. Wartość urządzenia – 36900,00 zł 
brutto, 

• dokonano oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym  na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg 
i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym  2017/2018”. Najtańszą ofertę złożyła 
firma Zakład Usług Komunalnych  Krzysztof Goźliński. Wartość oferty wynosi 559 664,10 zł brutto,  

• ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Równanie i żwirowanie dróg gminnych o nawierzchni 
gruntowej na terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2017. Realizacja prac od początku listopada br. 

 

 
MIEJSKO- GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY 

 
• rozstrzygnięto i podpisano umowę w postepowaniu przetargowym na budowę wodociągu: 

a)  w Serocku ul. Dłużewskich 
b) w Łasze ul. Wierzbowa 
c) w Serocku ul. Tchorka 
d) w Serocku ul. Traugutta 

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

• wykonano badania wody w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych gminnej sieci 
wodociągowej, 

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

 
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY 

 

• sprawozdawczość za II kwartał 2017r. przekazana do RIO, MF, MUW i KBW 
• dokonano wybory Agenta emisji obligacji komunalnych – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, 

 ul. Grzybowska 53/57 
• prace przygotowawcze odnośnie projektu budżetu na 2018r. 

REFERAT PODATKÓW, OPŁAT LOKALNYCH I WINDYKACJI 
 

•  przyjęto wnioski  i wydano decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie  
przysługującego producentom rolnym, 

• dokonano poboru III raty podatków i opłat lokalnych  i rozliczono inkasentów z pobranych przez nich 
należności,  

• przygotowano analizę stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2017 roku ze stawkami 
wynikającymi z  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat w 2018 r.  
 

REFERAT ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY 
 

• wykonanie systemu klimatyzacji i Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku  

• montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, 

http://www.wodociagiserock.pl/
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• w okresie od 31.08.2017 roku do połowy października powstało  20 nowych podmiotów gospodarczych 
co świadczy o podwojonej liczbie otwieranych firm w porównaniu do miesięcy ubiegłych 2017 r. Do 
obecnej chwili na terenie miasta i gminy powstało 85 nowych podmiotów gospodarczych. 

• organizacja spotkań mieszkańców w sołectwach na terenie gminy: 7 października Sołectwo Stanisławowo 
„Dynia 600-lecia” oraz 14 października sołectwo Jadwisin „Święto latawca”   

• Kiermasz rzeczy używanych – 17 września, 1 października i 22 października 

• Obsługa uroczystości i imprez gminnych: Święto Darów Ziemi /obsługa stoiska/ Obsługa uroczystości Złote 
Gody  

 

URZĄD STANU CYWILNEGO/ REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 
 

• 17 września 2017 roku w Popowie Kościelnym odbyły się uroczyste obchody 25, 50 i 60- lecia małżeństwa. 
Uroczystej mszy świętej przewodniczył J. E. ABP SALVATORE PENNACCHIO,NUNCJUSZ APOSTOLSKI W 
POLSCE w obecności Biskupa Piotra Libery, Biskupa Płockiego. W uroczystościach brały udział pary z trzech 
gmin: Somianki, Zator i Serocka. Wszystkie pary odnowiły przysięgę małżeńską składaną przed laty. 29 
września w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyło się drugie spotkanie z jubilatami, 
gdzie wręczono statuetki, medale i gratulacje wszystkim zaproszonym parom, 

• we wrześniu i październiku odbyło się 31 ślubów cywilnych i 11 ślubów konkordatowych, na podstawie 
których sporządzono akty małżeństwa, 

• wydano 160 odpisów aktów stanu cywilnego, 

• przyjęto 363 wnioski o wydanie dowodu osobistego, a wydano 312 dowodów osobistych. 
 

        ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  
 

• Burmistrz Miasta i Gminy Serock przyznał 9 nagród nauczycielom z gminnych szkół i przedszkoli za 
zaangażowanie w pracę dydaktyczno - wychowawczą. Swoje nagrody przyznali również dyrektorzy oraz 
Mazowiecki Kurator Oświaty. 

• 19 października 2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej o środki z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych 
 i pozaszkolnych od 1 września 2017r. 
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

• rozpoczęto kampanię informacyjną dot. projektu "Serockie Centrum Usług Społecznych". Na stronie 
internetowej baza konkurencyjności zamieszczono ogłoszenie na pełnienie funkcji koordynatora usług 
opiekuńczych w projekcie, 

• w okresie od 1 do 15 września prowadzono nabór wniosków na stypendia socjalne, zostały złożone  52 
wnioski, 

• od 1 października rozpoczął się nowy okres zasiłkowy w programie 500+. Przyznano i wypłacono 
świadczenia dla 1 003 wnioskodawców (na 1410  dzieci). Świadczenia wypłacono tym osobom, które 
złożyły kompletne wnioski do 31 sierpnia  przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów. Nadal trwają prace 
przy weryfikowaniu wniosków i wydawaniu decyzji. Również są wydawane decyzje na świadczenia 
rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy. 
 

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 
 

• W dniu 26 października 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Serock uruchomiony został nowy, zintegrowany 
system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. System tworzy 9 syren alarmowych, 
znajdujących się w następujących miejscach: 

 remiza OSP Serock; 
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 remiza OSP Wola Kiełpińska; 

 remiza OSP Stanisławowo; 

 remiza OSP Gąsiorowo; 

 stacja uzdatniania wody Nowa wieś; 

 stacja uzdatniania wody Jachranka; 

 budynek Szkoły Podstawowej w Jadwisinie; 

 budynek Samorządowego Przedszkola w Zegrzu; 

 Ośrodek Zdrowia w Dębe. 

Zarządzanie systemem odbywa się poprzez aplikację komputerową oraz pulpit sterujący (znajduje się 

w referacie ZKOC). 

 

REFERAT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 

• W ratuszu zaprezentowane zostały wystawy: 

- „Rękodzieło” - prace przygotowane przez dzieci, podczas wakacyjnych warsztatów 

artystycznych, prowadzonych przez panią Bogusławę Żaczkiewicz z pracowni „Mecholówka”, 

pn. Szkoła Młodych Artystów, w Klubie Aktywności Społecznej, 

- „Wiwisekcja” wystawa grafiki artystycznej Anny Dybowskiej i Marcina Dybowskiego 

- „Drzewo” wystawa fotografii wykonanych przez członków Fotoklubu Serock. 

• Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku do 27 października 2017 r. łącznie odwiedziło 3020 

osób. W maju – 664 osoby, w czerwcu – 700, w lipcu – 618, w sierpniu – 483, we wrześniu 410, 

do 27 października – 145 osób. W związku z zakończonym sezonem turystycznym zmienione 

zostały godziny otwarcia Izby – od 1 października do 30 kwietnia 2018 r., Izba otwarta jest w 

każdy czwartek, w godz. 10.00-15.00 oraz w pierwszy weekend miesiąca, oczywiście w dalszym 

ciągu, dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym umówieniu (telefonicznym lub mailowym), 

istnieje możliwość otwarcia Izby w innym terminie.  

• 3 września, w Woli Kiełpińskiej odbyło się „Święto darów Ziemi”- świąteczny festyn 

dożynkowy. Referat Komunikacji Społecznej  przygotował stoisko promocyjne Miasta i Gminy 

Serock. W związku z obchodzonym jubileuszem 600-lecia dekoracja stoiska miała uroczysty 

charakter.  

• Z kolei 9 września odbył się Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw – 

zorganizowany przez LGD Zalew Zegrzyński. Referat Komunikacji Społecznej wsparł  

reprezentujące Miasto i Gminę Serock Stanisławowo w przygotowaniu stoiska promocyjnego. 

Przyciągnęło ono wielu gości, którzy z podziwem oglądali dyniowo-strażackie dekoracje 

 z jubileuszowym akcentem, a także z apetytem smakowali potraw przygotowanych przez 

Panie z reprezentującego naszą gminę sołectwa. Potrawy zostały wyróżnione przez 

organizatorów festiwalu - Stanisławowo zdobyło III miejsce w konkursie, w kategorii smaki, 

kuchnia regionalna. 

• 7 października, miało miejsce zwieńczenie akcji Dynia 600-lecia. Przez cały rok jubileuszowy, 

na stronie internetowej www.serock.pl oraz w Informatorze, publikowane były informacje 

m.in. dotyczące hodowli i przepisów na dania, z tego jesiennego warzywa. Ogłoszony został 

również konkurs na dynię 600-lecia. Właśnie podczas Święta Dyni w Stanisławowie, 

zorganizowanego przez Radę Sołecką pod przewodnictwem Pani Sołtys Anny Romanowskiej 

oraz strażaków z OSP Stanisławowo, nastąpiło rozstrzygnięcie tego konkursu. Wyłoniono 

również zwycięzców w wielu innych dyniowych konkursach oraz tradycyjnych zawodach 

sprawnościowych z udziałem reprezentacji sołectw. 

• Referat Komunikacji Społecznej zgłosił Romualda Karasia do nagrody Marszałka Województwa 

Mazowieckiego wręczanej za najcenniejsze osiągnięcia mieszkańców regionu w dziedzinie 

http://www.serock.pl/
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twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury oraz promocji 

Województwa Mazowieckiego w tych dziedzinach.  

 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

 

 

LIGA POWIATOWA - ZAKOŃCZENIE V EDYCJI- DWA DNI PIŁKARSKICH ZMAGAŃ W JADWISINIE 
Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego to projekt, który narodził się w Klubie Sportowym Sokół OSiR 

Serock. Realizacji przedsięwzięcia podjął się Powiat Legionowski. Kolejne turnieje mają się odbywać za 

każdym razem w innej miejscowości. Ideą spotkań jest umożliwienie dzieciom o różnych 

umiejętnościach piłkarskich startu w rozgrywkach meczowych na poziomie powiatowym, w 

przeciwieństwie do rozgrywek organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, gdzie kluby 

wytyczają na mecze wyłącznie najlepszych zawodników. 

W dniach 21-22.10 odbył się ostatni IV turniej V edycji tym razem w Jadwisinie. Szczegółowe wyniki 

relacje znajdziecie Państwo na stronie: http://www.powiat-legionowski.pl/index.php/pl/pilkarska-

liga-powiatowa 
Klasyfikacja końcowa zespołowa PIŁKARSKIEJ LIGI POWIATOWEJ -  Rocznik 2005/06/07 

3 miejsce zajęła drużyna AP Sokół OSiR Serock  B zdobywając 24 punkty 

6 miejsce zajęła drużyna AP Sokół OSiR Serock  C zdobywając 17 punktów 

Klasyfikacja końcowa zespołowa PIŁKARSKIEJ LIGI POWIATOWEJ -  Rocznik 2008 

2 miejsce zajęła drużyna AP Sokół OSiR Serock D 

4 miejsce zajęła drużyna AP Sokół OSiR Serock E/F 

7 miejsce zajęła drużyna AP Sokół OSiR Serock F 

 

http://www.powiat-legionowski.pl/index.php/pl/pilkarska-liga-powiatowa
http://www.powiat-legionowski.pl/index.php/pl/pilkarska-liga-powiatowa
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KRÓL STRZELCÓW Grochowski Kacper AP Sokół Serock 

NAJLEPSZY BRAMKARZ Broniszewski Jakub AP Sokół Serock 

Klasyfikacja końcowa zespołowa PIŁKARSKIEJ LIGI POWIATOWEJ -  Rocznik 2009 

4 miejsce zajęła drużyna AP Sokół OSiR Serock G zdobywając 30 punktów 

9 miejsce zajęła AP Sokół OSiR Serock G/2 zdobywając 5 punktów 

Klasyfikacja końcowa zespołowa PIŁKARSKIEJ LIGI POWIATOWEJ -  Rocznik 2010 

8 miejsce zajęła AP Sokół OSiR Serock  gr. H zdobywając 20 punktów 

9 miejsce zajęła AP Sokół OSiR Serock  gr. I zdobywając 13 punktów 

 
X JUBILEUSZOWY PIESZY WRZEŚNIOWY RAJD PAMIĘCI 

16 września 2017 r.,  odbył się Jubileuszowy - już X Wrześniowy Pieszy Rajd Pamięci.  Ośrodek Sportu i 
Rekreacji zorganizował rajd wspólnie z Miastem i Gminą Serock oraz  Stowarzyszeniem „Nasze Zegrze. 
Tuż przed godziną 10:00 wszyscy uczestnicy byli gotowi do startu. W rywalizacji wzięło udział około 25 
drużyn trzyosobowych w 6 kategoriach: służby mundurowe, seniorzy, open, szkoły podstawowe w tym 
klasy gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Dodatkowo trasę swobodnie pokonało około 15 
piechurów.  
Ideą Wrześniowego Pieszego Rajdu Pamięci jest propagowanie wiedzy historyczno – krajoznawczej 
dotyczącej w szczególności naszego regionu. W rajdzie liczyła się przede wszystkim wiedza 
uczestników, która była sprawdzana na punktach kontrolnych. Pytania 
 z pewnością były bardzo wymagające, ponieważ drużyny miały problem ze zgromadzeniem kompletu 
punktów. 
Tylko w kategorii seniorzy niezbędna była dogrywka, w celu wyłonienia zwycięzców. W tym roku 
uczestnicy rzucali do celu woreczkami gimnastycznymi do celu. Ostateczna klasyfikacja rajdu znajduje 
się poniżej: 
 
KLASYFIKACJA RAJDU W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH: 
Służby mundurowe: 

1. II Kompania NSR CSŁiŁ -kapitan drużyny por.Tomasz Paszket 
2. I Kompania NSR CSŁiŁ - kapitan drużyny st.kpr.pchor. Radosław Fidrych 

Seniorzy: 
    1 Seniorzy z Jadwisinia 
    2. Seniorzy z Zegrza 
    3. Seniorzy z Serocka 
Open: 
1 .Przyjaciółki Uli z Zegrza kapitan - Urszula Nartowska 
2. Drużyna A - kapitan Eryk Pałysek 
Gimnazjum: 
     1.    Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej (kapitan Bartosz Aniszewski) 
     2.    Gimnazjum w Serocku (kapitan Maksymilian Łempicki) 

3. Gimnazjum w Serocku (kapitan Sylwia Błaszczak) 
 

SP VI-VII: 
1. SP Zegrze - kapitan Julia Maciejak 
2. SP Serock - kapitan Oliwia Szajda 

3. SP Jadwisin - kapitan Fryderyk Bondara 

Szkoły ponadgimnazjalne: 
     1.  FC po kresce -kapitan Piotr Trzopek   
Uczestnicy zostali nagrodzeni statuetkami i medalami za zdobycie miejsc na podium,  
a dodatkowo wszyscy zawodnicy otrzymali Certyfikat Piechura. Po dekoracji uczestników, delegacje 
udały się pod pomnik, by zapalić znicze przy pomniku Konstantego Radziwiłła. 



8 
 

Chcemy podziękować wszystkim osobom, które pomogły w organizacji rajdu, a zwłaszcza Jerzemu 
Dąbrowskiemu, Witoldowi Korneszczuk, Marii Chrzanowskiej, Barbarze Lipa. 

 
 

WZNAWIAMY TRENINGI IV LIGI, TENISA STOŁOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH ORAZ 
AKADEMII TENISA STOŁOWEGO 

Od poniedziałku 18 września ruszył nowy wspólny projekt  Klubu Sokół Serock i Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Serocku Akademia Tenisa Stołowego, odbyły się pierwsze treningi na hali Powiatowego 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Projekt jest realizowany według programu znanego w 

Polsce i na świecie trenera tenisa stołowego Jerzego Grycana "Od Marzenia do Mistrzostwa". Oferta 

treningów jest skierowana do dziewczynek i chłopców z roczników 2008 i młodszych, zapisy ciągle 

trwają. 

Zapraszamy wszystkich chętnych bezpośrednio na zajęcia na halę w poniedziałek g.17.30, wtorek 

g.18.30 oraz czwartek g.17.30 lub prosimy o kontakt z opiekunem projektu  

z ramienia klubu panem Antonim Wieczorkiem tel. 600 938 090. 

Treningi są prowadzone pod okiem specjalnie przeszkolonych i doświadczonych trenerów  

w doskonałych warunkach lokalowych i z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. 

Zachęcamy państwa do przyprowadzenia dzieci i spróbowania gry w tenisa stołowego, który jest 

doskonałą formą spędzenia czasu wolnego rozwijając zainteresowania sportowe jednocześnie 

wspomagając rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 

Treningi: 

poniedziałki godz.17:30-19:00 

wtorki do końca września 18:00-19:30 

od 04.10 środy godz.18:00-19:30 

czwartki 18:00-19:30 

Od 19.09 ruszyły treningi IV ligi. 
ZAWODNICY IV LIGI 

KRAWCZYK Arkadiusz PIEŃKOSZ Maciej NOWOSIELSKI Sławomir ZALEWSKI Kamil MAJEWSKI Jakub 

MODZELEWSKI Aleksander ANTOSIEWICZ Seweryn MROZIEWICZ Marek CZYŻAK Andrzej 

Treningi 

wtorki do końca września 18:00-19:30 

od 04.10 środy godz.18:00-19:30 

czwartki 17:30-19:00 
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Zajęcia dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych 

Barbara Klik od 02.10 

Poniedziałek Hala PZSP 15:30-17:00 

Czwartek Sala SP 15:30-17:00 

Piotr Plechawski od 03.10 

SP Jadwisin 

wtorek 15:00-16:30 

środa 15:00-16:30 

  
 

MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
26.09 oraz 28.09 odbyły się powiatowe zawody w biegach przełajowych oraz sztafety 

Bardzo dobry występ reprezentacji z Serocka 

II miejsce chłopców w Powiatowych Przełajowych Biegach Sztafetowych  

30.09 w Woli Kiełpińskiej  odbyły się zawody w Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców 

Gminę na zawodach powiatowych w Legionowie 09.10 będą reprezentować dziewczęta z Woli 

Kiełpińskiej 

oraz 10.10 chłopcy z Zegrza 

Chłopcy: 1. Zegrze 2. Serock 3. Wola Kiełpińska 

Dziewczęta: 1. Wola Kiełpińska 2. Serock 3. Zegrze 

07.10 odbyły się zawody unihokej w SP Serock. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1607798692577660&set=pcb.1607798832577646&type=3&theater
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„…DIABEŁ CZY ANIOŁ”. SPOTKANIE ANDRZEJA SZARMACHA Z KIBICAMI W SEROCKU! 
Andrzej Szarmach, światowej sławy piłkarz, jeden z Orłów Górskiego oraz Jacek Kurowski, 

dziennikarz sportowy, gościli w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Tam promowali książkę 

pt. Andrzej Szarmach – diabeł czy anioł? 

 

Wieczór z „Diabłem” w Serocku zainaugurował cykl spotkań z wicekrólem strzelców Mistrzostw 

Świata w Niemczech w 1974 i królem strzelców Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. Podczas 

spotkania z fanami promował książkę napisaną wspólnie z Jackiem Kurowskim. 

Na spotkanie przybyło wielu młodych kibiców, którzy otrzymali autografy od wybitnego piłkarza. 

Wszyscy mogli posłuchać wielu ciekawych historii związanych z samym bohaterem, jak i o reprezentacji 

Polski lat 70. i 80. a także o karierze klubowej zawodnika urodzonego w Gdańsku. Rozmowy były bardzo 

ciekawe i zakończyły się… około godziny 22.00. 

 
 

WYNIKI INAUGURACYJNEGO SPOTKANIA GRAND PRIX JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO 
17.10.2017r.odbył się Inauguracyjny turniej V Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego w piłce siatkowej 

dziewcząt. Gospodarzami turnieju był Stanisławów. W tym roku mamy 6 drużyn. Dwie reprezentację 

prowadzi Janusz Pariak oraz Dariusz Pieśniak i po jednej Daniel Kęsak i Damian Stachurski z Dąbrówki 

 

KLASYFIKACJA 

Legionowo I 12 pkt 

Legionowo II 8 pkt 

Stanisławów II 7 pkt 

Serock 2 pkt 

Stanisławów I 1 pkt 

Kolejny turniej 09.11 w Serocku 

 
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA  

 
03.09.2017r.  – Święto Darów Ziemi. Wola Kiełpińska. 

Program obejmował:  
▪ Uroczysta Msza święta w Kościele pw. Św. Antoniego 
▪ Korowód z Darami i Wieńcami 
▪ Prezentacja orkiestry miejskiej z Wołomina 
▪ Koncert Zespołu  Disco Polo „BAYERA”  
▪ Koncert Zespołu Disco Polo „Lider Dance” 
▪ Prowadzący Tomasz Gęsikowski 
▪ Podczas wydarzenia CKiCZ zapewniło nagłośnienie, obsługę i zaplecze 

techniczne. 
 

 

http://www.osir.serock.pl/redir,281?tresc=14901
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04.09.2017r.  - Narodowe Czytanie „Wesele” S. Wyspiańskiego. Rynek w Serocku. 

  Wystąpili:  
- Burmistrz Miasta i Gminy Serock,  
- Urzędnicy: Miasta i Gminy Serock, CKiCZ, Miejsko – Gminnego Zakładu       
Wodociągowego  
- Uczniowie Szkół Miasta i Gminy Serock 
 

06.09.2017r –  „Spotkanie z Historią” . Sala CKiCZ. 
Wykład profesora Radosława Lolo pt. „Jak doszło do parady zwycięstwa 
 w Brześciu” dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 

16.09.2017r. – Koncert Muzyczno – poetycki organizowany przez Fundacje Nowa Wieś. Sala CKiCZ. 
Podczas wydarzenia CKiCZ wynajęło salę widowiskową i zapewniło zaplecze 
techniczne. 

 
18.09.2017r. – Warsztaty Pierwszej Pomocy organizowane przez Powiat Legionowski .  

 Podczas wydarzenia CKiCZ wynajęło salę audiowizualną. 
                        

24.09.2017r. – Dziecięcy poranek filmowy – CKiCZ w Serocku. 
- Projekcja dwóch filmów animowanych: Vaiana oraz  Zwierzogród  

 

 

27.09.2017r. – Pokaz filmu "Niezłomni pod drutami Auschwitz". Sala CKiCZ. 

- Bezpłatny pokaz filmu połączony z promocją książki „Niezłomni z oddziału Sosienki. 

Armia Krajowa wokół KL Auschwitz” 

- Podczas wydarzenia CKiCZ zapewniło zaplecze i obsługę techniczną. 
 

29.09.2017r.  – Jubileusz 25, 50, 60 - lecia pożycia małżeńskiego. Sala CKiCZ. 
- występ artystyczny Agnieszki Wojciechowskiej i Mariusza Jaśko - solistów   

teatrów muzycznych, 

-  występ instruktora gry na pianinie w Centrum Kultury Michała Junga, a także 

Łukasza Parchety - skrzypka. 
- Podczas wydarzenia CKiCZ zapewniło nagłośnienie, zaplecze i obsługę techniczną. 

 
05.10.2017r. – Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Serockiej Akademii Seniora. 

Podczas wydarzenia CKiCZ wynajęło salę widowiskową i zapewniło zaplecze 
techniczne. 

 

07.10.2017r. – Święto Dyni 600- lecia. Stanisławów. 
Podczas wydarzenia CKiCZ zapewniło obsługę i zaplecze techniczne, nagłośnienie. 

 
10.10.2017r. – Spotkanie Zarządu Powiatu. 

Podczas wydarzenia CKiCZ wynajęło salę widowiskową i udostępniło sprzęt 
multimedialny. 

 
13.10.2017r. – Spotkanie z Książką. Jacek Kurowski i Andrzej Szarmach „Diabeł nie Anioł”.  

Sala CKiCZ. 
 
15.10.2017r. –  Koncert Fair Play Quartet – „ Jackson on Strings”. Sala CKiCZ. 

Wystąpili: 
- I skrzypce – Paulina Mastyło – Fałkiewicz 
- II skrzypce – Justyna Milkiewicz 
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- Altówka – Agnieszka Zagroba – Klahs 
- Wiolonczela/Aranżacje – Jan Stokłosa 
 

16.10.2017r. –  Inscenizacja teatralna „Powstanie Warszawskie 63 dni chwały”. Sala CKiCZ. 
Wystąpili:  
- Karina Seweryn,  
- Artur Gotz,  
- Andrzej Precigs,  
- Milena Staszuk 
- Joanna Mądry 
- Katarzyna Gajowniczek  
- Opieka artystyczna i reżyseria Tomasz Gęsikowski 

 
22.10.2017r. – Koncert Muzyczno – poetycki „Przyjaciele dla przyjaciół” . Koncert wspomnień  

o Małgorzacie Bartyzel organizowany przez Fundację Nowa Wieś. Sala CKiCZ. 
Podczas wydarzenia CKiCZ wynajęło salę widowiskową i zapewniło zaplecze 
techniczne. 

 
24.10.2017r. – Spotkanie Zarządu Powiatu.  

Podczas wydarzenia CKiCZ wynajęło salę widowiskową i udostępniło sprzęt 
multimedialny. 

 
28.10.2017r. –  Koncert pełen niespodzianek z okazji Dnia Seniora. Sala CKiCZ. 

- Mariusz Jaśko (wokal) 
- Agnieszka Wojciechowska (wokal) 
- Genadzi Charniauski (wokal) 
- Tomasz Bieliński (iluzjonista) 
- Aleksander Kabaciński (gitara) 
- Koncert instrumentalny: pianino, wiolonczela, skrzypce 
- Opieka artystyczna Tomasz Gęsikowski 

 
  

 

 
 


