Kryta Pływalnia "Neptun" w Ożarowie

Udane "Bezpieczne wakacje z Neptunem"
Na Krytej Pływalni Neptun odbyły się Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Gminy Ożarów. Towarzyszyły im gry i
zabawy na pobliskim placu, pokazy ratownictwa medycznego, samochodów straży pożarnej, policji, Straży Miejskiej.
Gmina ufundowała medale i puchary, które w imieniu burmistrza Marcina Majchera wręczali: zastępca burmistrza
Paweł Rędziak i sekretarz gminy Tomasz Sobieraj.

- Na terenie gminy posiadamy Krytą Pływalnię Neptun i Stadion Miejski Alit – powiedział podczas festynu zastępca
burmistrza Paweł Rędziak. - Proponujemy rozrywkę i relaks dzieciom, które w czasie wakacji nigdzie nie wyjeżdżały z
Ożarowa i pozostały w mieście. Chcemy spędzić czas na wspólnych grach, zabawach, by nie tylko siedzieć przed
telewizorem lub komputerem. Propagujemy aktywny wypoczynek, promujemy bezpieczne przebywanie nad wodą.
Pokazujemy, że można w czasie wakacji świetnie się bawić na trzeźwo Mamy na to pieniądze z programów
antyalkoholowych. Jeżeli przez czternaście lat funkcjonowania pływalni nie utonęło ani jedno dziecko z naszej gminy,
to już jest to wartość bezcenna.
Zawody pływackie odbywały się wśród dziewcząt i chłopców w dwóch stylach, grzbietowym i kraulem na dystansach
25 i 50 metrów. Wyodrębniono następujące grupy wiekowe: uczniowie klas I-III, IV-VI, gimnazjaliści, osoby pełnoletnie,
dorosłe. W zawodach wzięło udział ponad 30 zawodników. Dodatkową atrakcją była sztafeta rodzinna, dziecko i tata
lub mama. Wzięło w niej udział 5 rodzin. Odbył się także zjazd rurą na czas.
– Mamy dzisiaj czternaste urodziny – przypominał Zbigniew Mistrzyk, który jest od początku kierownikiem Neptuna. Pływalnia została oddana 8 sierpnia 2002 r. Wręczyliśmy ponad 50 medali dla zwycięzców poszczególnych
konkurencji w różnych grupach wiekowych. Pływalnia Neptun powoli wrasta w społeczność lokalną. W wakacje
korzystają z niej dzieci z kolonii, półkolonii. Mamy ratowników, którzy kilkanaście lat temu zdobywali u nas
uprawnienia.
W organizacji zawodów na pływalni pomagała nauczycielka wychowania fizycznego z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących imienia Edwarda Szylki, Renata Kołtunowicz-Kaczor wraz z Arturem Kaczorem i Jarosławem
Gaborskim i uczniami klasy drugiej licealnej.
Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, konkursy plastyczne,
wiedzy o Neptunie, gminie Ożarów. Sporym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pierwszej pomocy medycznej,
Ratownicy pokazywali, jak prawidłowo przeprowadzić sztuczne oddychanie i masaż serca nie tylko w czasie utonięć,
ale i podczas innych zdarzeń, do których dochodzi w życiu. W razie potrzeby skutecznej pomocy powinno udzielić
każde dziecko, nie mówiąc o dorosłym.
Dla uczestników zawodów w różnych konkurencjach przygotowano bezpłatne kiełbaski z grilla, gofry, napoje.
Zwycięzcy zawodów
Nazwiska laureatów w poszczególnych konkurencjach i grupach wiekowych w podziale na chłopców i dziewcząt.
25 metrów kraulem: Zuzanna Justyńska, Karol Bańczerowki, Zuzanna Stępień, Jakub Mycek, Karolina Mazur, Dawid
Dzikowski,
25 metrów kraulem, dorośli: Piotr Śliwa,
25 metrów grzbiet: Zuzanna Justyńska, Filip Paczkowski, Kornelia Tużnik, Wiktoria Guzik, Oliwia Krygier, Wiktor
Grzywna, Zuzanna Urbańska, Wiktoria Guzik.
50 metrów kraulem: Karol Bańczerowski, Jakub Mycek, Karolina Mazur, Dawid Dzikowski,
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50 metrów kraulem, dorośli: Piotr Śliwa.
W sztafecie rodzinnej 2x25 m najlepsza okazała się Zuzanna Stępień ze swoim tatą Jackiem.
Zjazd rurą wygrali: Zuzanna Stępień, Adam Sobczyk.
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