Umowa na dofinansowanie programu „Umiem Pływać”

Około 5 tys. podlaskich dzieci otrzymało w tym roku szansę na
bezpłatną naukę pływania. To efekt programu „Umiem Pływać”.
Umowę na jego dofinansowanie z Podlaskim Wojewódzkim
Szkolnym Związkiem Sportowym podpisał Artur Kosicki,
Marszałek Województwa Podlaskiego wraz z Markiem
Malinowskim, członkiem zarządu, podczas środowej (4
września br.) konferencji w urzędzie marszałkowskim.
„Umiem pływać” to program skierowany do uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Zakłada dofinansowanie 20 godzin zajęć nauki
pływania, ale obejmuje także transport dzieci na basen, wynajęcie
obiektów (bilety na basen) oraz zapewnienie opieki instruktorskiej.
Jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
Zarząd Województwa Podlaskiego. Tegoroczna dotacja z
ministerstwa wynosi 840 tys. zł i jest uzupełniona kwotą 50 tys. zł
pochodzącą z budżetu województwa podlaskiego.
Marszałek Artur Kosicki podpisując umowę zadeklarował, że na
upowszechnienie sportu i zdrowego trybu życia w naszym
województwie będą kierowane coraz większe środki finansowe.
– W realizacji programu „Umiem pływać” jesteśmy tylko partnerem,
a większość zasług w tym zakresie leży po stronie rządu –
zaznaczył marszałek Artur Kosicki. – Mam nadzieję, że środki
finansowane na ten cel będą płynąć do województwa podlaskiego
coraz większych strumieniem i może kiedyś pływanie stanie się
naszym sportem narodowym.
Za wsparcie programu marszałkowi dziękował poseł Kazimierz
Gwiazdowski, a jednocześnie prezes Podlaskiego Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego, któremu w podpisywaniu umowy
towarzyszył wiceprezes Marek Sadowski.
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– W celu realizacji programu ogłaszamy konkurs dla podlaskich
samorządów i muszę przyznać, że cieszy się on dużą popularnością
– podkreślił Kazimierz Gwiazdowski.
Dodał także, że realizacja programu pomaga w utrzymaniu
deficytowych basenów w mniejszych miejscowościach woj.
podlaskiego.
Odpowiedzialny w zarządzie województwa za sport i turystykę
Marek Malinowski podkreślił, że program „Umiem Pływać” ma na
celu nie tylko zdobycie przez dzieci umiejętności pływania, ale także
propagowanie zdrowego stylu życia.
– To ważne, szczególnie, gdy zwrócimy uwagę na to ile dzieci w tym
wieku ma nadwagę, spędza mnóstwo czasu przed komputerem, czy
tabletem – podkreślił Marek Malinowski.
W województwie podlaskim program „Umiem Pływać” jest
realizowany od 2014 r. W tym czasie skorzystało z niego ponad 15
tys. dzieci, nie tylko opanowując podstawy pływania, ale także
poznając zasady bezpiecznego zachowania się podczas korzystania
z basenów i otwartych akwenów wodnych. Łączna pula
ministerialnej dotacji na ten cel dla woj. podlaskiego wyniosła w
ciągu minionych lat ok. 3,5 mln zł.
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