SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN"
W OśAROWIE W 2010 ROKU.
I. ORGANIZACJA PRACY
Kryta Pływalnia "NEPTUN" w OŜarowie istnieje od 2002 r.
Od 01.11.2004 r. Pływalnia funkcjonuje jako jednostka budŜetowa Gminy OŜarów.
Obiekt jest czynny w godzinach od 8.00 do 21.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 21.00
w soboty, niedziele i święta.
Zatrudnienie wynosi 18 i ¾ etatu, zatrudnione było 22 osoby. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach: ratownik, kasjer i sprzątająca pracują w systemie
2 zmianowym:, a konserwatorzy pracują w ruchu ciągłym.

II. BAZA LOKALOWA
Powierzchnia zabudowy Pływalni wynosi: 1592 m, powierzchnia uŜytkowa 2700
m2, a kubatura 11450 m³. Pływalnia składa się z basenu sportowego 6 – torowego,
o długości 25 m i głębokości od 120 do 180 cm, podświetlanego basenu rekreacyjnego
o długości 11 m i głębokości od 75 do 120 cm z mini zjeŜdŜalnią oraz zjeŜdŜalni rurowej
o długości 72 m.
Kryta Pływalnia "NEPTUN" prowadzi róŜnego rodzaju zajęcia w wodzie: naukę
i doskonalenie pływania oraz aerobik wodny.
Jest obiektem w pełni przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych.
Posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, ciąg szatniowy, natryski
umoŜliwiające bezproblemowe korzystanie przez niepełnosprawnych.
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system technologiczny uzdatniania wody basenowej zapewnia wodę o temperaturze 28oC
w basenie sportowym oraz 32oC w basenie rekreacyjnym i odpowiedniej jakości,
kontrolowanej przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Opatowie Pływalnia posiada
własną kotłownię gazową o mocy 920 kW, stację uzdatniania wody oraz stację
klimatyzacyjno- wentylacyjną.
Kompleks szatniowo – sanitarny posiada nowoczesny system natrysków i szafek
sterowanych

elektronicznie,

a

zainstalowany

system

monitoringu

gwarantuje

bezpieczeństwo korzystającym. Obiekt nasz posiada elektroniczny system obsługi klienta.

III.

KORZYSTANIE Z PŁYWALNI
Z

Krytej

Pływalni

"NEPTUN"

w 2010

roku

skorzystało

49.920

osób

indywidualnych oraz grup szkolnych. Największa frekwencja była w miesiącach letnich tj.
lipcu i sierpniu.
Z Krytej Pływalni "NEPTUN" w ramach zajęć WF w 2010 roku korzystali
uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w OŜarowie oraz ze szkół
publicznych z terenu Gminy OŜarów tj. Janowic, Pisar i Lasocina.
W 2010 roku z Pływalni korzystali takŜe uczniowie spoza terenu Gminy OŜarów:
Szkoła Podstawowa w Bodzechowie, Gimnazjum w Bodzechowie, Szkoła Podstawowa
w Brzustowej, Szkoła Podstawowa w Ćmielowie, Szkoły Podstawowe w Opatowie,
Szkoła Podstawowa w Lipsku, Dom dziecka w Małachowie.
Uczniowie z Gminy Tarłów korzystali z Pływalni w ramach zajęć sportoworekreacyjnych finansowanych przez Ministerstwo Sportu.
Pływalnia prowadzi kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywają
się w grupach oraz indywidualnie.
Pływalnia prowadzi zajęcia aerobiku wodnego, które cieszą się zainteresowaniem
pań.
Kryta Pływalnia „NEPTUN” w OŜarowie zorganizowała następujące zawody
pływackie:
- Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza OŜarowa 2010
- Zawody Pływackie z okazji VIII Urodzin Pływalni
-

Mistrzostwa w Pływaniu Szkół Gimnazjalnych

-

Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych
Przy Pływalni istnieje druŜyna WOPR. Ratownicy reprezentują Gminę OŜarów

w Wojewódzkich Zawodach Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie, które corocznie
odbywają się na Chańczy. W zawodach biorą udział policjanci, straŜacy zawodowi,
członkowie OSP oraz ratownicy WOPR.
W ferie zimowe w lutym 2010 r. wspólnie z Polskim Radiem Kielce i Urzędem
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

została

„Potrafię pływać”, która objęła dzieci z terenu naszej Gminy.

przeprowadzona

Akcja

IV.

DZIAŁALNOŚĆ BIEśĄCA
W lutym 2011 roku został rozstrzygnięty przetarg na inwestycję: „MontaŜ

kolektorów słonecznych, gruntowego wymiennika ciepła (GWC) oraz remont instalacji
wentylacji mechanicznej w Krytej Pływalni "Neptun" w OŜarowie” .
Termin zakończenia inwestycji zgodnie z podpisaną umową to sierpień 2011r.
Gmina OŜarów w 2009 r. podpisała umowę na dofinansowanie tej inwestycji w
ramach działania 3.2 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie
wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dofinansowanie
wynosi 75% wartości inwestycji netto.
Zadanie obejmuje następujący zakres prac:
1. Modernizację instalacji wentylacyjnej.
2. Wykonanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC) o wydajności ok. 24.000 m3/h jako
alternatywnego źródła energii układu grzewczego wentylacji pływalni.
3. Zastosowanie kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 150 m2 jako
alternatywnego źródła energii dla ogrzewania hali basenowej oraz wody basenowej
i natrysków.
Przewidywane efekty ekonomiczne i ekologiczne:
1. Zmniejszenie zuŜycia gazu o 10,3 %,
2. Zmniejszenie zuŜycia energii elektrycznej o 16,6 %
3. Zmniejszenie emisji CO2 o 115,46 t/r.

PLANY NA ROK 2011

Plan imprez sportowych w roku 2011:
1. Otwarte Mistrzostwa Krytej Pływalni „Neptun” w pływaniu amatorów
2. Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych
3. Zawody Pływackie Szkół Gimnazjalnych
4. Zawody w Pływaniu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy OŜarów
5. Zawody Pływackie „Urodziny Pływalni”
6. Zawody Pływackie Policjantów Województwa Świętokrzyskiego o Puchar
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

W 2011 roku planujemy kontynuować wszystkie akcje związane ze zwiększeniem
bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy nad wodą oraz edukacją wodną. Z danych WOPR
wynika, Ŝe im wcześniej zaczniemy dzieci motywować, tym chętniej i częściej zostają one
ratownikami i angaŜują się w działalność wartościową społecznie. Naszym celem jest nie
tylko zwiększenie liczby ratowników, ale takŜe chęć uczenia dzieci odpowiedzialności za
siebie i innych. Kiedy umieją pływać, potrafią lepiej zadbać o siebie, a kiedy są
ratownikami, potrafią równocześnie zadbać o innych.
Pobudzanie u najmłodszych postaw obywatelskich, poczucia odpowiedzialności za
siebie i innych, pozytywnie oddziałuje na ogólny rozwój dzieci. w ten sposób moŜemy
mieć wpływ na zbudowanie bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa
w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania w wodzie.

