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Szk@ Podstawowei im. Mikoiaja Kopernika w Serocku 

W odpowiedzi na petycjc z dnia 30 paidziemika 2017 r. w sprawie hali sportowej dla 
uczni6w Szkoiy Podstawowej im. Mikoiaja Kopemika w Serocku pragnc podkreslit, 
ii konsekwentna realizacia zr6wnowaionego ronvoiu m y ,  zar6wno terenu miasta - 
jak r6wniei teren6w wiejskich wymaga podejmowania decyzji, kt6re romiqzujq problem globalnie. 
Prmkiadem podiccia takiei decvzii iest uruchomienie w 2011 roku Lokalnej Komunikacii 

A ,- , ,  . 
Autobusowej (LKA), kt6ra swoim zasiegiem objcia przede wszystkim miejscowoici, kt6re 
wcze6niej pozbawione byiy moiliwoSd korzystania z komunikacji publicznej. Organizacja zaje6 
wychowania tizycznego dla uczni6w wszystlcich szkM z terenu Miasta i Gminy Serock 
takie powinna zostaC rozwiqzana w spos6b kompleksowy. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wsp6lnoty naleiy do zadari wiasnych gminy. W szczepi,Inold zadania wiasne obejmujq m.in. 
sprawy iadu pnestrzennego, gminnych &6g, wodoci@w i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, 
pomoq spotecznej, edukacji publicznej. Katalog zadari p i n y  jest o wiele wi&szy, niemniej jednak 
pragnc zwr6cit u w w  na wieloSC oraz zioiono6t wykonywanych zadari. Kaide z wykonywanych 
zadan gminy wymaga lrodk6w budietowych na ich realizacjc. 

Poprawa warunk6w pneprowadzanych z a j ~ t  edukacyjnych, w tym zajr;C wychowania 
fizycznego jest jednym z priorytetowych zadati dla wladz samorzdowych. Wyrazem takiego 
podejlcia sq wykonane na przesti-zeni kilku ostatnich lat inwestycje w infmsaukture z w i y w  
z poprawq warunk6w zajef edukacyjnych. W roku 2017 rozpoczeto duiq inwestycjt m&zanq 
z kompleksowym remontem Szkoiy Podstawowej w Zegrzu, sukcesywnie wymieniane sq ir6dia 
ogrzewania na bardziej efektywne i pnyjazne dla Srodowiska kotly na paliwo gazowe. W ubieglym 
roku rozbudowano o tzw. ,,iqcznik" oraz pomieszczenia dla dzied w wieku pnedszkolnym 
budynek Szkoly Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie. Ponadto, dostosowano budynek 
tej szkoiy do potrzeb os6b niepeinosprawnych. W roku bieiqqm zaplanowano rozpoczccie 
rozbudowy Samonqdowego Pnedszkola im. Krasnala Haiabaiy w Serocku o sale do zajci 
mchowych. Wskazane pnyklady inwestowania w infrastruktuce duiqcq wychowaniu 
szkolnemu sq potwierdzeniem pnekonania wkadz samorzqdowych o koniecznokci 
systematycznego podnoszenia warunk6w nauczania, w tym wychowania 6zycznego. 
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Konieczno4b budowy hali sportowej dla poprawy wandc6w prowadzonych zajeb 
wychowania fizycznego jest oczywista. Od m s z e g o  czasu prowadzone sq rozmowy w sprawie 
miejsca budowy oraz jej rozmiar6w. Z dyskusji tej wylania sic wiele spostneieri, kt6re wymagajq 
rozwaienia. W przedmiotowej petycji prezentujecie Paristaro przekviadczenie o potnebie 
wybudowania hali sportowej na terenie Szkoly Podstawowej w Serocku. Z kolei wide os6b zglasza 
poaeby w zakresie budowy pelnowymiacowej hali sportowej, kt6ra shiylaby rozgrywaniu 
spotkari misaowskich, szkoleniom treningowym gt6wnie w grach zespolowych (pace siatkowej, 
pilce koszykowej, piice noinej i piice rccznej). Petnowymiarowa hala sportowa wykonystpwana 
bylaby takie pnez niesformalizowane grupy miIoSnik6w aktywnej rekreacji Wszystkie zglaszane 
stanowiska wymagajq netelnej oceny. Przekonanie o miejscu budowy hali sportowej wymaga 
rozwaienia zar6wno czynd6w architektonicznych jak r6wniei spotecznych zv&zanych 
z oczekiwaniami os6b uczestniczrlcych w r6inych formach aktywnoici Jizycznej. 

h i adome  doj4cie do pnekonania o wybone konkretnego rozwiqzania powinno 
by6 zakonenione jedynie w ismiejqcym celu wsp6lnym, co w Naszych okoliczno4ciach 
sprowadza sic do tego, aby twonyb jak najlepsze w a d  rozwoju fizycznego uczni6w jak 
r6wniei aktywnobci fizycznej mieszkabc6w. Wysokie wynh sportowe uuni6w szka z terenu 
gminy Serock dobitnie iwiadczq o pozytywnei roli j& sport o d p a  we wszechstronnym 
ksztaltowaniu osobowo6ci mlodzieiy. Naleiy sobie jednak zdai: sprawc, i e  w dorosiym iyciu wielu 
z tych zawodnikbw sportowych bcdzie nadal ksztaltowat swojq osobowo6C dzigki rywahzacji 
sportowej. Uwaiam, i e  zadaniem r6wnie wainym jest zapewnienie tym osobom odpowie&ch 
warunk6w do takiej aktywnoici. Od wielu lat slyszc pozytywnq opink o grninie Serock jako miejscu 
przyjaznym do zamieszkania. Wiele rodzin zdeqdowalo sic na zamieszkanie na terenie Naszej 
gminy pnede wszystkh dzicki temu, ie pojawiajqce sic problemy to-ane 
sq perspektywicznie. 

Pragne poinformowab, ii w budiecie Miasta i Gminy Serock na rok 2018 
zabezpieczono Brodki finansowe m.ia na wykonanie analizy moiliwobi 
zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku w celu 
ewentualnej budowy hali sportowej. 

Koriczqc, pragne Paristwu podzickowai: za szczere zaangaiowanie sic w poszukiwanie 
najlepszego ro+zania problemu niewystarczajqcej inhstruktuty sportowo - rekreacyjnej. 
Chcialbym takie zapewniC o moirn gtebokim pnekonaniu o potnebie sukcesywnej poprawy tej 
inhstruktury na terenie Naszej gminy. Podejmc wszelkie moiliwe dziatania, aby w jak najszerszym 
stopniu spelnid oczekiwania wszystkich zainteresowanych rozwojem infrastruktuty sportowej. 


