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Petycja 

W sprawie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikolaja Kopernika 

w Serocku skierowana do Pana Sylwestra Sokolnickiego, Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

My, nizej podpisani mieszkancy Miasta i Gminy Serock, rodzice uczniow Szkoiy Podstawowej 
im. Mikolaja Kopernika w Serocku, wyrazajqc swojq opiniq i dzialajqc na podstawie art. 2 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 poz.1195): 

Wnosimy o przyjqcie do budietu na rok 2018 wniosku Rady Rodzicow Szkoty 

Podstawowej im. Mikolaja Kopernika o budowq hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Serocku. W Szkole Podstawowej panujq bardzo zie warunki lokalowe 
do prowadzenia zajqd wychowania fizycznego. Mlodsze klasy czqsto odbywajq lekcje 
wychowania fizycznego w tqczniku micdzy korytarzem, a salq gimnastycznq. Bardzo 

czqsto zdarza siq, i e  w sali gimnastycznej twiczq jednoczeinie 2 oddziaty czyli 

50 uczniow. Uwaiamy, i e  nie sq to  wtaiciwe warunki do rozwoju fizycznego naszych 

dzieci. 

2. Wzywamy do podjqcia pilnych dziatan zwiqzanych z budowq nowej hali sportowej 

przy Szkole Podstawowej w Serocku. Uwaiamy, ze obecna sala gimnastyczna jest 
obiektem zbyt matym w stosunku do potrzeb spotecznoici szkolnej. Jej budowa 

zakonczyia siq w czasie, kiedy do szkoty uczqszczato o wiele mniej uczniow 

n i i  obecnie. 

3. Uwaiamy, i e  nowa hala sportowa powinna znajdowat sie w sqsiedztwie Szkoiy 
Podstawowej, optymalnie - powinna by6 poiqczona z budynkiem szkoty 
bezpoirednio lub tqcznikiem, aby mogta byd sensownie wykorzystywana do zajqc 
wychowania fizycznego. Nie zgadzamy siq z ewentualnym usytuowaniem liali 

sportowej w znacznej odlegtoici od szkoiy, poniewaz w praktyce oznaczatoby to brak 

mozliwoici biezqcego uczestnictwa dzieci w zajqciach wychowania fizycznego. Nie 

wyobrazamy sobie, iedzieci mialyby byt dowozone autokarami na zajqcia 

wychowania fizycznego, poniewai wiqzatoby siq to ze znaczqcq stratq czasu 

przeznaczonego na te zajqcia. 
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4. Hala sportowa jest niezbqdna nie tylko do prowadzenia zajqd wychowania fizycznego 

w szkole. Zwracamy uwagq, i e  hala sportowa bqdzie stuiyd takie jako baza dla zajqC 

oferowanych przez Oirodek Sportu i Rekreacji w Serocku, ktory na chwilq obecnq jest 

zmuszony wypoiyczac hal? od Powiatowego Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych. 

Nowa hala sportowa stanowitaby odpowiedi takie na potrzeby starszych 

mieszkancow Gminy Serock, ktorzy na roine zajqcia, w tym na basen, sq zmuszeni 

dojezdiad poza teren Gminy Serock. Uwaiamy, i e  budowa hali sportowej powinna 

stanowic priorytet dla planowanych dziatan Gminy w najblizszym czasie jako 

inwestycja, ktora zaspokoi potrzeby szerokiego grona mieszkancow Gminy Serock. 

5. Komisja Kultury, Oiwiaty i Sportu na posiedzeniu w dniu 11 paidziernika 2017 r. 

pozytywnie rozpatrzyta wniosek budowy hali sportowej jednak z uwzgl~dnieniem 

w pierwszej kolejno4ci lokalizacji tego obiektu na terenie bytego oirodka ,,PKOM. 

Zwracamy uwagq na fakt, ieuksztattowanie w/w terenu rodzi olbrzymie koszty 

budowy planowanej inwestycji ze wzgledu na nieregularny ksztait oraz ponad 

czterometrowy spadek terenu dziatki. W zwiqzku z powyiszym uwaiamy, 

ze lokalizacja obiektu sportowego na terenie Szkoty Podstawowej im. Mikoiaja 

Kopernika jest najlepsza z uwagi na potozenie tj, bliskie sqsiedztwo uczniow, Oirodka 

Sportu i Rekreacji oraz nizsze koszty budowy. 


