
Najważniejsze wydarzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku w 2012 roku 
 
Najważniejszym wydarzeniem było oddzielenie Ośrodka Sportu i Rekreacji od Ośrodka 
Kultury. Do tej pory piecze nad obiema instytucjami sprawował dyrektor – Piotr Kowalczyk. 
Od maja 2012 OSiR-em zarządza nowy dyrektor – Piotr Mulik. Oddzielenie spowodowało nie 
tylko przejęcie kierownictwa nowej osoby, ale także przeniesienie pracowników Ośrodka 
Kultury do ich nowej siedziby. Budynek OSiR, do tej pory dzielony na dwie instytucje,  
z każdym miesiącem zyskuje nowe oblicze. Oddzieleniu towarzyszyło również zakończenie 
prac wokół Ośrodka. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Serocku obejmowała wykonanie 
bocznego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem, boiska 
wielofunkcyjnego (kortu tenisowego i piłki siatkowej) z oświetleniem, bieżnię 60-metrową, 
bieżnię ze skocznią do skoku w dal oraz siłownię zewnętrzną. Modernizacja nie była prostym 
przedsięwzięciem ze względu na obwarowania konserwatora zabytków, które obejmowały 
teren istniejącego już stadionu i musiały zostać uwzględnione przy realizacji. Podniosły 
charakter wydarzenia uświęciły wrześniowe zawody sportowe Spartakiady Młodzieży,  
w których wzięły udział dzieci i młodzież z naszej gminy. Zawody odbywały się w kilku 
dyscyplinach sportu, na wszystkich obiektach OSiR jednocześnie. 
 .  
Niewątpliwie największą imprezą Ośrodka Sportu i Rekreacji była organizacja strefy kibica 
na mecze otwarcia i finał Euro 2012 w czerwcu i lipcu. Przedsięwzięcie kosztowne, ale i 
efektywne. Na placu przy Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury, który był miejscem imprezy, 
znalazło się bardzo wielu kibiców. Oglądanie meczów połączone było z piknikiem 
sportowym. Na serockim stadionie miejskim odbyły się międzynarodowe rozgrywki piłki 
nożnej: Mini EURO – Serock 2012. Wzięły w nich udział młodzieżowe drużyny z miast 
partnerskich (litewskiej Ignaliny, czeskiego Lanškroun oraz Radzionkowa i Dzierżoniowa),  
a także dwa zespoły gospodarzy. Następnie oglądano na telebimie ceremonię otwarcia 
mistrzostw UEFA EURO 2012 oraz mecze: Polska – Grecja i Rosja – Czechy. Ze sceny, do 
wspólnego kibicowania zagrzewał dziennikarz Radia Dla Ciebie, a wolne od kibicowania 
chwile zapełniły prezentacje artystyczne o tematyce piłkarskiej, gry, zabawy i animacje. 
 

       
    PIKNIK SPORTOWY – EURO 2012 



 
Innym dużym przedsięwzięciem OSiR była organizacja biegów przy okazji Obchodów 
Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 10.11. był datą jubileuszową i po raz 10 
odbyły się w Serocku biegi dzieci i młodzieży, natomiast po raz pierwszy został 
zorganizowany bieg na dystansie 10 km oraz marsz Nordic Walking. Rekordowa frekwencja 
oraz pochlebne opinie uczestników pozwoliły mieć dobrą prognozę dla tej imprezy na kolejne  
lata. 
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