
Sprawozdanie z działalności OSiR w 2017 roku 
 

 W 2017 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku skupiał swoje działania na wielu 
płaszczyznach rozwoju sportu i rekreacji w Mieście i Gminie Serock. Podstawowa 
działalność OSiR obejmowała: 

 funkcjonowanie sekcji sportowych i rekreacyjnych, 
 organizację imprez jednorazowych i cyklicznych, 
 koordynację sportu szkolnego, 
 organizację programu przyjmowania i wyjazdu grup w ramach wymiany Miast 

Partnerskich, 
 dbałość oraz rozwój infrastruktury sportowej, 
 podejmowanie i wspieranie inicjatyw sportowych mieszkańców. 

 
Wśród sekcji OSiR największą i najbardziej liczną jest piłka nożnej. Wynika to głównie 

z faktu, że ta sekcja skupia najwięcej osób chętnych, zarówno pośród dzieci i młodzieży, 
jak i dorosłych.  

W roku 2017 w skład sekcji piłki nożnej wchodziło czternaście drużyn skupiających 
łącznie ponad dwustu zawodników. Pięć drużyn rywalizowało w rozgrywkach ligowych 
MZPN. Dwie drużyny rywalizowały w rozgrywkach ligi Oldbojów oraz Weteranów. 
Wprowadzony program koordynacji i doskonalenia pracy trenerów piłki nożnej oraz 
program rozwoju Akademii Piłkarskiej przyniósł zamierzony efekt. Oprócz zwiększenia 
liczby drużyn w porównaniu z rokiem 2016 zawodnicy drużyny Ligi okręgowej odnieśli 
historyczny sukces zdobywając II miejsce w sezonie 2016/2017. Niebagatelne jest także 
zwycięstwo drużyny samorządowców Miasta i Gminy Serock w 10 Otwartych 
Mistrzostwach Mazowsza Samorządowców w Piłce Nożnej „MazoviaCup 2017”. 

Drugą pod względem liczebności jest sekcja tenisa stołowego zrzeszająca łącznie 
ponad 50. zawodników. Sekcja tenisa stołowego zajmuje się szkoleniem dzieci, młodzieży 
oraz rozgrywkami dorosłych. Podobnie jak w poprzednim roku, szkolenie dzieci i 
młodzieży odbywało się w trzech szkołach na terenie gminy Serock: w Serocku, w 
Jadwisinie i w Zegrzu. Dodatkowo w Serocku odbywały się także zajęcia wspólne dla 
najbardziej utalentowanej młodzieży połączone z treningami dorosłych zawodników pod 
okiem trenerów: Zbigniewa Chodkowskiego, Barbary Klik, Piotra Plechawskiego oraz 
Krzysztofa Szymańskiego. W sezonie 2017/2018 została zgłoszona jedna drużyna męska, 
która występuje w rozgrywkach ligowych MZTS – IV  ligi.  

Rok 2017 był drugim rokiem działalności sekcji judo trenowanej przez Pana Andrzeja 
Grzywacza. Sekcja funkcjonowała zgodnie z przyjętym planem. Zajęcia były prowadzone 
w dwóch grupach treningowych – zaawansowanej oraz dziecięcej w formule funny judo. 
W OSiR coraz prężniej rozwija się sekcja koszykówki kierowanej przez Pana 
Włodzimierza Meliona, przy okresowym wsparciu byłego Reprezentanta i Mistrza Polski w 
koszykówce – Krzysztofa Sidora.  Szkolenie dzieci i młodzieży odbywało się w dwóch 
szkołach na terenie Miasta i Gminy: w Serocku i w Zegrzu. Sami zawodnicy biorą udział w 
okolicznościowych gminnych turniejach koszykówki. 

Nauczanie gry w piłkę siatkową w gminie Serock wciąż opiera się na drużynie 
dziewcząt w wieku gimnazjalnym, do której każdego roku dołączają nowe zawodniczki ze 
szkoły podstawowej. Drużyna prowadzona przez Daniela Kęsaka bierze udział w 



rozgrywkach  Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego. Dziewczyny ogrywają się prezentując 
coraz lepszy poziom. Uczestniczki reprezentują Miasto i Gminę Serock na poziomie 
zawodów powiatowych. 

Alternatywą rekreacji ruchowej dla Pań jest prowadzona przez Panie Marzenę 
Borzym, Kingę Gintowt, Kingę Frąckiewicz, Anitę Szydlik - sekcje fitness. W jej ramach 
wydzielone są trzy grupy: fitness, zdrowy kręgosłup i Klub „Chudnijmy Razem”. Grupy 
skupiają Panie o różnych celach sportowo-rekreacyjnych. Fitness trenuje trzy razy w ciągu 
tygodnia, z czego dwie jednostki zajęć to intensywne ćwiczenia ruchowe, a jedne zajęcia 
to zdrowy kręgosłup. Klub „Chudnijmy Razem” trenuje dwa razy w tygodniu, wykonując 
zróżnicowane aktywności fizyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia i spalanie tkanki 
tłuszczowej. W związku ze zwiększoną konkurencją na terenie miasta sekcja gromadzi 
mniej chętnych niż w latach poprzednich. 
 W roku 2017 OSiR zorganizował wiele imprez sportowych i rekreacyjnych. Były to 
zarówno imprezy jednorazowe, jak i cykliczne. Najważniejszymi blokami imprez 
sportowych są obchody Święta Patrona Serocka Św. Wojciecha na przełomie kwietnia i 
maja oraz obchody Święta Odzyskania Niepodległości w październiku i listopadzie. 
Ponownie zorganizowano liczne turnieje i zawody sportowe, z których największymi były 
biegi uliczne: V Bieg Wojciechowy w kwietniu (230 bieg główny, ok 30 osób NW ok 400 
osób, marsz 600-lecia) oraz XV Bieg Niepodległości pod koniec października (500 
biegaczy). Oba biegi cieszyły się świetną frekwencją i bardzo dobrymi recenzjami wśród 
uczestników. OSiR organizował także akcje „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, głównie 
dla dzieci i młodzieży. Wśród cyklicznych imprez należy wymienić rozgrywki, które od 
krótszego lub dłuższego czasu pracują na swoją markę: Letnia Liga Siatkówki Plażowej, 
Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego w Piłce Siatkowej (gimnazjalistki) oraz Halowa Liga 
Serock (liga piłki nożnej). Poza wyżej wymienionymi imprezami OSiR zorganizował w 
2017 roku wiele pomniejszych imprez dla społeczności lokalnej, które cieszyły się 
zainteresowaniem i aktywowały ruchowo serocką społeczność. Zatrudniamy animatorów, 
dzięki którym wydłużamy i urozmaicamy czas dostępu do rekreacji. Animatorzy pracują na 
boisku orlik  od maja do września a na plaży przez całe wakacje. Dzięki temu, w okresie 
wiosennym, letnim i jesiennym, mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z bazy sportowej 
OSiR każdego dnia tygodnia.  
 Kolejnym ważnym celem realizowanym przez OSiR była koordynacja sportu 
szkolnego. Ośrodek koordynował na terenie gminy przebieg zawodów sportowych oraz 
współorganizował zawody i turnieje na terenie gminy w ramach MIMSz. Dodatkowo w 
czerwcu zorganizowaliśmy podsumowanie rywalizacji sportowej uczniów w postaci 
„Sportokiady”  i „Gimnazjady” dla młodzieży z terenu gminy Serock. Organizacja zawodów 
szkolnych jest na dobrym poziomie organizacyjnym. Zawody przebiegają sprawnie 
zgodnie z przyjętym regulaminem. 
 Statutowa działalność OSiR polega również na udostępnianiu i dbałości o 
infrastrukturę sportową w gminie Serock. Baza sportowa, nad którą pieczę sprawuje OSiR 
jest bardzo duża. W jej skład wchodzą: kompleks sportowy przy ul. Pułtuskiej 47 w 
Serocku (budynek OSiR, stadion piłkarski, boisko ze sztuczną nawierzchnią, kort tenisowy, 
bieżnia i skocznia lekkoatletyczna, siłownia wewnętrzna, siłownia zewnętrzna), Ośrodek 
Wypoczynku Letniego w Jadwisinie (domki letniskowe z terenem wypoczynkowym, 
pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej), Plaża Miejska w Serocku (teren 
wypoczynkowy plaży, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki, stoły do tenisa 



stołowego, siłownia zewnętrzna, wodny plac zabaw, molo, plac zabaw dla dzieci, budynek 
sanitarny, hangar i maszynownia), kompleks sportowy „Sokolik” w Nowej Wsi k. Serocka 
(wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki siatkowej, siłownia 
zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci), siłownia wewnętrzna w Jadwisinie.  Pracownicy OSiR 
wykonują bieżące naprawy i konserwacje obiektów całej wyżej wymienionej bazy 
sportowej oraz dbają o jej dobry stan na co dzień. W roku 2017 zostały wyremontowane 
szatnie dla naszych uczestników. Wymienione zostały płytki oraz prysznice. 
Wyremontowane zostało również Molo Główne oraz wykonano szereg bieżących 
remontów i drobniejszych inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej administrowanej 
przez OSiR. W czerwcu 2017 roku odbyła się coroczna renowacja boiska w Serocku a 
zaraz później w Jadwisinie. (siew wgłębny wertykulacja, areacja, piaskowanie). 

Sporym zainteresowaniem cieszą się nasze dwie siłownie – w Serocku i Jadwisinie. 
Cieszymy się że w serockiej siłowni coraz częściej możemy spotkać Panie. 

Jednym z zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji jest opieka nad przebywającymi w 
naszej gminie grupami dzieci i młodzieży z miast partnerskich. W tym roku gościliśmy 
grupę z Litwy i Dzierżoniowa. Grupie zapewniliśmy atrakcyjny program pobytu, pełną 
opiekę, a także wyżywienie. Z roku na rok staramy się poprawić infrastrukturę w OWL. 
Poprawiona została podłoga w domkach, zostały odmalowane łazienki, zakupione nowe 
akcesoria (koce, pościel). Naprawione zostały dwa dachy. Dodatkowo została 
wyremontowana stołówka (szkolna). Natomiast nasza młodzież brała udział w wyjazdach 
w Dzierżoniowie (dwukrotnie – z okazji ferii zimowych oraz w wakacje grupa piłkarska). Z 
inicjatywy Dyrektora OSiR w Jadwisinie zorganizowany został po drugi obóz 
dochodzeniowy dla najmłodszych uczestników sekcji piłkarskiej. OSiR jest również 
współorganizatorem Powiatowej Ligi Piłki Nożnej. Zawodnicy Akademii Piłkarskiej 
współzawodniczą z rówieśnikami z innych klubów sportowych na bazie Boiska w 
Jadwisinie. OSiR nie zapomina również o starszych uczestnikach organizując coraz więcej 
imprez rodzinnych jak chociażby Pikniki Sportowe. 

W 2017 r. OSiR pomagał również współorganizować wiele imprez gminnych jak np. 
Krzyśki w Nowej Wsi, Wianki czy też Święto Darów Ziemi.  

W każdym roku organizowane przez nas spływy kajakowe cieszą się wielkim 
zainteresowaniem. W każdym roku staramy się wymyślać nową trasę i zaskakiwać 
naszych stałych bywalców. Spływy organizowane były w czerwcu-lipcu oraz sierpniu. 
11.06 Dębe-NDM -ok 30 chętnych, 23.07 Kamieńczyk  ok 50 chętnych 20.08 Dziektarzewo 
ok 40 chętnych. 
Duży wkład mieliśmy w organizację zawodów kolarskich ŻTC. W dniach 22-23.07 do 
Serocka przybyło ok 500 kolarzy.  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku z roku na rok stara się wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców gminy Serock, zaspokajać ich potrzeby związane z 
aktywnością fizyczną oraz zachęcać do tworzenia własnych inicjatyw sportowych.  
 Zainicjowane zostało powstanie nowych sekcji: Korfball (prowadzony przez Macieja 
Goławskiego), boks (prowadzony przez Marcina Śnitko) oraz jeździectwo we współpracy z 
UKS Kucyk Serock. Wciąż szukamy nowych rozwiązań szukamy nowych inicjatyw ale 
bazujemy też na tych co się sprawdzają i przyciągają sporo chętnych. 
 
 



2016 2017 

Zima w mieście: animator w salach/halach 
na terenie gminy, wyjazdy na mecze 

Zima w mieście. Animacja 2 dni w tygodniu 
otwarte zajęcia wielu dyscyplin sportowych,  

Letnia liga tenisa ziemnego 
Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski 

Letnie zajęcia tenisa ziemnego 
pokaz flyboard 
marsz 600-lecia  

 Zajęcia korfball 
fitness w Jadwisinie 
Pilotażowe zajęcia zumby 
sekcja boks 
sekcja jeździecka 
Akademia Tenisa Stołowego 

 Zajęcia w-f z mistrzem karate 
Spotkanie z książką 

 Współorganizator Półmaratonu 
Zegrzyńskiego (257) 
współorganizator ŻTC (500) 
współorganizator Ligi Powiatowej 

 
 
 Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciach OSiR w Serocku. Mamy nadzieję, że 
propozycje przygotowane na 2018 rok zadowolą mieszkańców Miasta i Gminy Serock 
oraz turystów i gości. 


