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Dokładnie 226 chętnych zgłosiło się, do startującej właśnie na sierpeckiej Krytej Pływalni
Szkółki Pływackiej. Organizatorzy szkółki z firmy Swim Magic poprowadzą zajęcia z
rekordową liczbą 14 grup pływackich.

Od powstania Krytej Pływalni w Sierpcu w 2002 roku nie było jeszcze tak licznego naboru do
szkółek, gdzie dzieci mogą poznawać podstawy sztuki pływackiej bądź podnosić już posiadane
umiejętności. Prawie 230 chętnych przy 180 w roku ubiegłym robi spore wrażenie. – Na chwilę
obecną mamy zapisanych 226 chętnych, ale liczba ta jeszcze wrośnie, bo rodzice cały czas
dzwonią pytając o wolne terminy i zasady naboru na sezon 2011/2012 – przyznają Dariusz
Dądalski i Michał Śniegota z firmy Swim Magic, która w tym roku poprowadzi sierpeckie szkółki.

Maluchy górą

Jak się okazało najliczniejsze są grupy z najmłodszymi adeptami pływania, a więc grupy od 3
na 7-latkach kończąc. Rekordowa będzie ta przygotowana dla 3/4 - latków w której będzie
terminować 23 przedszkolaków. Koszt zapisania dziecka na cały sezon (10 miesięcy) nauki
wynosi 800zł i jest rozłożony na miesięczne raty po 80zł. Warto dodać, że rodzic zapisujący
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więcej niż jedna pociechę może liczyć na specjalną bonifikatę. Oprócz samej nauki pływania
organizatorzy planują niespodziankę na grudniowe Mikołajki oraz uroczysty Festyn Pływacki
podczas czerwcowego podsumowania zajęć. – Szkółka Pływacka ma zapewnione atrakcyjne
godziny zając od poniedziałku do czwartku. Liczymy na dobrą współpracę dla dobra wszystkich
dzieci chcących podnosić swoje umiejętności pływackie i dobrze się przy tym bawić – wyjaśnił
p.o. kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu, Marek Iwiński.

Komfort i satysfakcja

Dobre funkcjonowanie Szkółki Pływackiej, czy Krytej Pływalni nie było by możliwe, gdyby nie
nakłady finansowe zainwestowane w tym roku przez Starostwo Powiatowe w poprawę
infrastruktury sierpeckiej pływalni. – Kryta Pływalnia funkcjonuje od prawie 10 lat. Po tak długim
okresie pracy basenu i kłopotach z ogrzewaniem dokonaliśmy całkowitej modernizacji węzła
ciepłowniczego. W wyniku tych remontów gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z
pływalni ciepłą wodę w obu nieckach, jak i odpowiednią temperaturę na całym obiekcie.
Dokonaliśmy także niezwykle istotnego remontu filtrów oczyszczających wodę, dzięki czemu w
naszej pływalni jest ona utrzymywana w najwyższych parametrach czystości. Zachęcamy
wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzież do korzystania z basenu nie tylko
podczas zajęć szkolnych, ale także w czasie wolnym. Wykonane przez nas modernizacje
poczyniliśmy z myślą o mieszkańcach, chcąc zagwarantować im komfort i satysfakcję z
użytkowania pływalni – podsumował Marek Gąsiorowski, wicestarosta Powiatu Sierpeckiego.
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