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Szkoly Podstawowej im. Mikolaja Kopernika w Serocku 

W odpowiedzi na petycjq z dnia 13 marca 201 8 r. w sprawie hali sportowej dla uczni6w 

Szkoky Podstawowej im. Mikokaja Kopernika w Serocku pragnq nawiqzat do wczeSniejszej 

korespondencji w tej sprawie. W odpowiedzi, kt6q skierowaiem do Pana w dniu 19 stycznia 

201 8 r. (PRI.7013.5.1.2018) wskazakem istotne aspekty z w i p n e  z inwestycjami 

w inhstrukturq sportowq w ujviu globalnym, tj. uwzglqdniajqcym potrzeby jak najszerszej 

grupy os6b zainteresowanych takim rozwojem gminy. 

JednoczeSnie informujq, t e  na posiedzeniu Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Rady 

Miejskiej w Serocku, kt6re odbylo siq w dniu 10 kwietnia 2018 r. podjqto ponownie dyskusjq 

w sprawie poprawy warunk6w prowadzenia zajet wychowania fizycznego. Dyskusja 

ta prowadzona byla przy udziale przedstawicieli Srodowiska szkolnego, rodzic6w, a m e  klubu 

sportowego. Komisja stwierdziia, ie wybudowanie sali gimnastycznej na terenie boiska SP 

w Serocku nie zaspokoi potrzeby Srodowiska lokalnego dotycqcej fimkcjonowania 

pelnowymiarowej hali sportowej z zapleczem. Ponadto m6cono uwage, iz przeprowadzona 

analiza mozliwoSci technicznych wybudowania takiego obiektu przy Szkole wskazuje 

na ograniczone moiliwoSci takiego rozwiqmia. 

W trakcie komisji dyskutowano m e  o zamieniajqcej siq sytuacji zwiqzanej z liczbq 

uczni6w. Zmniejszajqca siq liczba uczni6w oraz oddziai6w w Szkole Podstawowej w Serocku 

z powodu wygaszania gimnazj6w, budowa sali rekreacyjno-sportowej przy budynku 

Przedszkola Samorzqdowego w Serocku z kt6rej majq korzysta6 tak2e mlodsi uczniowie, 

a takte uszczeg6lowienie harmonogramu korzystania z hali sportowej przy Powiatowym 

Zespole Szk6i Ponadgimnazjalnych to czynniki, kt6re powinny macqco poprawit warunki 

w jakich bdq  przeprowadzane zajqcia wychowania fizycznego. Posiedzenie Komisji 

zakonczylo siq przyjqtym jednomyilnie wnioskiem o budowe w pierwszej kolejnoSci 



pehowymiarowej hali sportowej w ramach planowanej inwestycji budowy Centrum Sportu 

i Rekreacji z motliwoicig dobudowania w latach p6tniejszych modulowo kolejnych 

element6w. 

Poprawa warunk6w zajqd edukacyjnych jest zadaniem niezwykle istotnym dla gminy. 

Bioqc pod uwage przede wszystkim warunki architektoniczne, ale takte oczekiwania 

spoleczne os6b uczestnicqcych w r6tnych formach aktywnoici fizycznej zasadnym 

jest skoncentrowanie s i ~  na wybudowaniu pehowymiarowej hali sportowej w ramach Centrum 

Sportu i Rekreacji. Za takim podejiciem przemawia posiadanie przez p i n e  nieruchomoSci 

urnotliwiajwej wykonanie przedmiotowej inwestycji oraz potrzeba perspektywicznego 

rozwoju gminy poprzez wykorzystanie potencjalu mieszkaric6w. Nale2y &e zaznaczyC, 

t e  wybudowanie w pienvszej kolejnoici pehowymiarowej hali sportowej w ramach przyjqtej 

koncepcji budowy Centrum Sportu i Rekreacji uzyskalo akceptacjq wldciwej merytorycznie 

komisji Rady Miejskiej w Serocku. 


