
Sprawozdanie z działalności OSiR w 2013r. 
 
 
 W 2013 roku kontynuowaliśmy zajęcia z lat poprzednich, stawiając głównie na rozwój piłki nożnej i tenisa 
stołowego. W głównej mierze było to uwarunkowane realizacją przyjętej strategii rozwoju sportu w gminie Serock 
oraz istniejącą infrastrukturą i zapleczem dydaktyczno - sportowym.  

Wiodącą dyscypliną w OSiR jest piłka nożna - jej sekcja zrzesza największą liczbę uczestników i drużyn. W 
ramach rozwijania działalności tej sekcji powołaliśmy kolejny zespół tj. szkółkę piłkarską chłopców z rocznika 2006-
2007 oraz stworzyliśmy bezpośrednie zaplecze dla pierwszej drużyny poprzez powołanie drugiego seniorskiego 
zespołu „Sokoła” Serock i zgłoszenie go do rozgrywek B-klasy MZPN. W 2013 roku pod skrzydłami OSiR w Serocku 
funkcjonowało aż osiem drużyn piłkarskich w poszczególnych rocznikach wiekowych z czego pięć z nich bierze udział 
w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim MZPN.  

Dużym wyzwaniem dla OSiR jest realizacja programu rozwoju tenisa stołowego w gminie Serock. Do sekcji 
stale dochodzą nowi uczestnicy, a jedna z naszych drużyn, po złożeniu stosownych dokumentów, zgłoszona została 
do IV ligi PZTS. Udział w wyższej lidze rozgrywek zmobilizował naszych zawodników - rok 2013 zamknęli kompletem 
zdobytych punktów, tym samym stali się niekwestionowanym liderem ligi. Druga drużyna, grająca w V lidze PZTS, 
również zanotowała pierwsze zdobyte punkty od czasu jej powołania, a postawa młodych zawodników napawa 
optymizmem na przyszłość.  
 Mocnym elementem działalności OSiR-u jest sekcja fitnessu realizująca swoje zajęcia głównie w hali 
sportowej PZSP Serock. Fitness, bazujący na zajęciach aerobowych, stretchingu oraz układach tanecznych, cieszy się 
popularnością. Drugi „odłam” fitnessu - klub „Chudnijmy Razem”, którego działania skierowane są do osób z 
otyłością, funkcjonuje również dobrze (średnio w zajęciach bierze udział około 20 osób). Dodatkowym atutem zajęć, 
przyciągającym uczestników w różnym wieku, jest urozmaicenie ich gimnastyką plenerową, ćwiczeniami w hali 
sportowej, na basenie oraz marszami terenowymi Nordic Walking. 
 Myśląc o rozwoju innych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży, utworzyliśmy nową dla OSiR w Serocku, 
sekcję judo dla najmłodszych oraz opracowaliśmy plan szkoleniowy dotyczący piłki siatkowej dziewcząt.  
Największym sukcesem było stworzenie amatorskiej ligi piłki siatkowej dziewcząt pod nazwą „Grand Prix Jeziora 
Zegrzyńskiego”. Celem rozgrywek tej ligi jest stworzenie dodatkowych możliwości do podniesienia poziomu własnych 
umiejętności poprzez rywalizację z rówieśniczkami niezrzeszonymi w profesjonalnych klubach sportowych.  

Oprócz stałej działalności, polegającej na planowaniu oraz udostępnianiu niezbędnej infrastruktury do 

realizacji ustalonych zajęć w sekcjach, OSiR organizował imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Rok 

kalendarzowy obfitował w turnieje, cykliczne rozgrywki oraz imprezy okolicznościowe. Oprócz tych na stałe 

zapisanych w kalendarzu imprez na dany rok organizowane były również 

imprezy okazjonalne. Niewątpliwie największą taką imprezą w 2013 roku były 

Obchody 60-lecia K.S. „Sokół” Serock. Zostały one zainaugurowane na Stadionie 

Miejskim, już wiosną, piknikiem sportowym z udziałem trzech drużyn „Sokoła” 

Serock w rozgrywkach ligowych. Przez całą rundę wiosenną rozgrywek Ligi 

Okręgowej MZPN rozdawane były limitowane bilety okolicznościowe 

poświęcone historii klubu oraz odbywały się liczne konkursy z nagrodami dla 

kibiców. Finał obchodów przypadł na sierpniowy weekend i podzielony został na część oficjalną, która odbyła się w 

Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury oraz sportową, dnia następnego, na Stadionie Miejskim w Serocku. Część 

oficjalna, poświęcona działalności klubu na przestrzeni 60 lat, była okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych 

działaczy, trenerów oraz sympatyków klubu. Finałowy piknik sportowy z konkursami, nagrodami, ogródkiem 

gastronomicznym, prezentacją aktualnej działalności klubu odbył się z udziałem Sekretarza Generalnego PZPN 

Macieja Sawickiego. Głównym wydarzeniem sportowym pikniku był udział trzech drużyn „Sokoła” Serock w 

okolicznościowych meczach piłkarskich z zaproszonymi drużynami: Polonii Warszawa, Pomorzanina Serock oraz 

Lechii Dzierżoniów.  

Nie sposób nie wspomnieć również o dużych, z punktu widzenia 

logistyki, imprezach sportowych jakimi były biegi uliczne, które w 2013 roku 

odbyły się nie tylko tradycyjnie podczas obchodów niepodległościowych ale 

także w czasie Wojciechowego Świętowania. I Bieg Wojciechowy 

przeprowadzony został na dystansach 5 i 10 km, a jego imprezami 

towarzyszącymi były: bieg rodzinny i marsz Nordic Walking. W jesiennym, XI 



Biegu Niepodległości oraz biegu głównym wzięło udział aż 800 osób ze wszystkich kategorii wiekowych, a w biegu 

głównym - „ II Serockiej Dysze” - ustanowiony został rekord frekwencji zgłoszonych uczestników. 

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciach  OSiR w Serocku. Mamy nadzieję, że propozycje przygotowane 

na 2014 rok zadowolą mieszkańców miasta i gminy Serock oraz turystów i gości. 


