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 Są wartości materialne i są takie, których zmierzyć i zważyć nie można. Do takich 
zalicza się zdrowie człowieka. Zmierzając do wychowania zdrowego społeczeństwa należy 
pamiętać o działaniach profilaktycznych nie tylko w środowiskach ludzi sprawnych ale i 
sprawnych inaczej. Jest to między innymi możliwe przez atrakcyjne zagospodarowanie 
dzieciom i młodzieży wolnego czasu, proponując w ramach szeroko pojętej kultury 
fizycznej, zajęcia sportowe, rekreację oraz, inne formy zdrowego wypoczynku. 
 
 Jest to kolejny dzwonek na działania wspólne wszystkich organizacji sportu, kultury 
przy pomocy polityków z udziałem mediów na zwiększenie zainteresowania społeczeństwa 
aktywnością ruchową w trosce o zdrowie Polaków. 
 
 Propozycje winny być bardziej atrakcyjne aniżeli te, które prowadzą do korzystania 
ze szkodliwych używek alkoholu, papierosów, narkotyków wywołujących agresję spotykaną 
bardzo często nie tylko na obiektach sportowych. 
 
 Nie jest to zadanie łatwe, ale możliwe przy pomocy wprowadzenia odpowiedniej 
ustawy obejmującej „Narodowy Program Zdrowia i Kultury Fizycznej” na wzór innych 
krajów, oraz poprzez szeroką popularyzację kultury fizycznej i edukacji olimpijskiej. 
 
            Uczestnicy „Ogólnopolskiej Konferencji Przedstawicieli Pływackich Szkół 
Sportowych ” zwracają się z apelem do Senatorów RP, Posłów na Sejm RP, Władz 
Samorządowych i Mediów o podjęcie narodowej dyskusji nad wymienionymi problemami. 
 
 Zwracamy się z prośbą do samorządów o pomoc organizacyjną i finansową 
istniejącym klasom, szkołom sportowym i klubom od, których zależy przyszłość polskiego 
sportu a także zdrowie kolejnych pokoleń. 
 
 Nie pozwalajmy na likwidację jeszcze istniejących klubów i organizacji sportowych. 
Pomagajmy w tworzeniu inicjatyw zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży 
umożliwiając im łatwy dostęp do coraz większej ilości istniejących obiektów sportowych. 
 
 Co roku w Polsce powstaje wiele nowych atrakcyjnych obiektów sportowych sal 
gimnastycznych, pływalni, boisk sportowych i rekreacyjnych, które powinny tętnić życiem a 
nie stawać się obiektami „muzealnymi” z powodu opłat za wstęp, na które nie stać zubożałe 
polskie rodziny. 
 
      Poczyńmy starania o narodowy program budowy w każdej gminie krytej pływalni 25 m 
w każdym dużym mieście 50 m o wymiarach olimpijskich. 
 
 Apelujemy do decydentów o powszechny udział w tym procesie dla dobra przyszłych 
pokoleń. Jesteśmy przekonani, że każda złotówka zainwestowana w dzieci i młodzież zwróci 
się i w przyszłości będzie procentować zdrowym pokoleniem. 
 
                                                                  Uczestnicy 
                                                 Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Sportowych.  
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