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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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20 pasjonatów na 20-lecie „Czasu Ostrzeszowskiego”
PŁYWANIE TO MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE

Nina Burghardt - absolwentka
AWF we Wrocławiu, trener pływania kl. II, instruktor pływania, ratownik wodny - członek WOPR, wieloletnia
zawodniczka Juvenii Wrocław, WKS
Śląsk Wrocław, AZS AWF Wrocław,
mistrzyni Polski juniorów w pływaniu, medalistka MP juniorów i seniorów w pływaniu, akademicka mistrzyni
Polski, medalistka mistrzostw Europy
w ratownictwie wodnym, drużynowa mistrzyni Polski w nadmorskich
Mistrzostwach NIVEA Ratowników
WOPR
Nie sposób wymienić wszystkich
osiągnięć pani Niny - przesympatycznej mieszkanki Ostrzeszowa, która jest
kolejną osobą, jaką przedstawiamy
w naszej galerii pasjonatów.
Pływanie od zawsze było jej pasją.
Gdy była jeszcze przedszkolakiem,
rodzice zapisali ją na lekcje pływania -

i to właśnie tam, na wrocławskim basenie, rozpoczęła się jej przygoda z pływaniem.
Pani Nina w wieku sześciu lat zdobyła kartę pływacką. Już wtedy trener
zauważył w niej duży potencjał. Za jego
namową rodzice postanowili poszerzać talent córki i zapisać ją do szkoły
o profilu sportowym. Od tamtego czasu
ta dyscyplina sportowa stała się dla
naszej pasjonatki czymś więcej niż tylko
aktywnym spędzaniem wolnego czasu
- treningi, doskonalenie umiejętności
zaczęły pochłaniać każdą wolną chwilę
- często na rzecz pływania musiała zrezygnować ze spotkań z koleżankami.
Jednak codzienne ćwiczenia zaowocowały wieloma sukcesami w późniejszej
karierze.
Już jako trzynastoletnia dziewczynka
osiągnęła tytuł mistrzyni Polski w pływaniu stylem klasycznym na dystansie
200 metrów. Później zdobywała kolejne
trofea w kadrze narodowej juniorów,
reprezentowała również Polskę na zawodach rangi europejskiej.
W międzyczasie rozpoczęła przygodę
z ratownictwem wodnym - wystartowała w mistrzostwach Europy juniorów
i wraz z koleżankami zdobyła brązowy
medal.
Niestety, będąc na studiach, z przyczyn losowych, postanowiła zakończyć karierę zawodniczą. Chociaż nie do
końca, ponieważ w tym okresie wzięła
jeszcze udział w akademickich mistrzostwach Polski, gdzie również udało jej
się wywalczyć medal.
Po skończeniu studiów przeprowadziła się do Ostrzeszowa, skąd pochodzi
jej rodzina. Tutaj znalazła pracę na krytej
pływalni „Oceanik”.
- Postanowiłam, że swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie

Zmiana czasu już 26 października pośpimy dłużej!
Zmiana czasu z letniego na zimowy
w tym roku nastąpi nieco wcześniej niż
zwykle, bo już w nocy z soboty (25
października) na niedzielę (26 października). Zegarki przestawimy
z godziny 3.00 na 2.00 w nocy,
czyli „cofniemy czas”. Dzięki temu
zyskamy jedną dodatkową godzinę
snu.
Zmiana na czas letni lub zimowy
obowiązuje niemal we wszystkich
krajach europejskich (wyjątkami są
Rosja i Islandia). Zmianę czasu stosuje
się w około 70 krajach na całym świecie, m.in.
w Australii, Nowej Zelandii, USA, Kanadzie, Brazylii, Egipcie i Meksyku. Jedynym wysoko uprzemysłowionym państwem świata, które
nie wprowadziło czasu letniego, jest Japonia.
red

będę przekazywać młodszemu pokoleniu - mówi pływaczka. - Dokładnie
trzy lata temu, tuż po otwarciu basenu,
wraz z Pawłem Gilarem utworzyliśmy
klub z myślą o młodych, zdolnych osobach, które mogłyby osiągać spore sukcesy w pływaniu. Dzięki temu umożliwiliśmy dzieciom, oprócz rekreacji, pływanie typowo sportowe, by mogły brać
udział w zawodach. Aby zostać tzw. klubowiczem należy wykazać się pewnymi
umiejętnościami w pływaniu - na plecach, grzbietem, kraulem i żabą.
Po trzech latach trenowania dzieci
udało nam się osiągnąć wraz z Pawłem
duży sukces - jeden z naszych zawodników zdobył na mistrzostwach 6. miejsce na dystansie 200m stylem grzbietowym. Jesteśmy bardzo zadowoleni,
zwłaszcza że nie jest to łatwa praca.
Pokładamy nadzieje w wielu naszych
„klubowiczach”.
Pani Nina interesuje się także narciarstwem zjazdowym, lubi jeździć na rowerze i biegać. Krótko mówiąc, uwielbia
wszystko, co jest związane ze sportem.
- Miałam kiedyś przygodę z triathlo-

nem, jest to powiązanie biegania, pływania i jazdy na rowerze. Brałam również
udział w mistrzostwach Polski w tej dyscyplinie, zajęłam wówczas IV miejsce.
Nasza pasjonatka na krytej pływalni „Oceanik” pracuje jako instruk-

Osoby, które chciałyby opowiedzieć
o swoim hobby czy pasji, zapraszamy
do zgłaszania się. Wystarczy telefon (62
730 14 90) lub e-mail (poczta@czasostrzeszowski.pl) do redakcji.

FINAŁ WOJEWÓDZKI LICEALIADY
Sezon lekkoatletyczny zbliża
się do końca; jedną z ostatnich
imprez był finał wojewódzki
Licealiady. Zawody odbyły
się w Poznaniu na Stadionie
TS „Olimpia”. Nasi sportowcy
wrócili z Poznania z trzema
krążkami.
Srebrne medale wywalczyły
uczennice ZS nr 1: Małgorzata
Wysota w biegu na 100m oraz
Marcelina Sztuder w biegu na

Marcelina Sztuder - trzecia od prawej.
1500m.
Brązowy medal przypadł sztafecie
męskiej 4x100m z I LO (Jeżewski, Kala,
Przybyłek, Jakóbczak).
Tuż za podium uplasowali się: Kamil
Karwik w skoku w dal, sztafeta żeńska 4x100m (Olejniczak, Kula, Tomaszewska, Wysota) oraz męska sztafeta szwedzka (Traler, Karwik, Połośka,
Mazurkiewicz) - wszyscy ZS nr 1.
Opiekę nad lekkoatletami podczas
zawodów sprawowali: p. Anna Jędrzejewska, p. Jan Fus, p. Marek Harabasz
i p. Dawid Sobieraj, a organizatorem
wyjazdu był p. Alojzy Kabat.
(des)

Świąteczne, niezwykłe, a nawet dziwne
i nonsensowne dni października
(ostatnia dekada)
21 - Dzień Osteoporozy
21- Dzień Odpoczynku od Świętowania
21 - Dzień bez Skarpetek
22 - Światowy Dzień Osób Jąkających się
22 - Dzień Caps Locka
23 - Dzień Stałej Avogadra
23 - Dzień Mola
24- Światowy Dzień Origami
24 - Światowy Dzień Informacji nt. Rozwoju
24 - Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych
24 - Dzień Walki z Otyłością
24 - Dzień Poborców Podatkowych
24 - Międzynarodowe Święto Roweru
24 - Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze
24 - Dzień Niezdecydowanych Co To za Dzień
24 - Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
24 - 30 - Tydzień Rozbrojenia
25 - Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt
25 - Dzień Kundelka
25/26 - zmiana czasu letniego na zimowy
26 - Światowy Dzień Donacji i Transplantacji
27 - Dzień Modlitwy o Pokój (katolickie)
27 - Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego
28 - Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
29 - Dzień bez Zakupów
29 - Światowy Dzień Udaru Mózgu
30 - Narodowy Dzień Spódnicy
30 - Święto Napojów Wyskokowych
31 - Halloween
31 - Światowy Dzień Oszczędności
31 - Dzień Rozrzutności

tor i ratownik. W godzinach dopołudniowych prowadzi zajęcia z dziećmi,
zaś popołudniami szkoli wspomniane
wcześniej grupy sportowe. Poza
„basenem” jest również instruktorem
nordic-walking.
- Mam takie marzenie, aby w przyszłości stworzyć w Ostrzeszowie ośrodek pływacki.
Chciałabym, aby pływanie stało się
kiedyś na naszym terenie tak popularnym sportem jak lekkoatletyka czy piłka
nożna.
Pływanie
uczy
systematyczności i samodzielności, to fajny sposób
na życie, pasja, która całkowicie mnie
pochłonęła - dodaje na koniec.
Pani Nino, życzymy kolejnych sukcesów i spełnienia marzeń.
A. Ławicka

Z prawej sztafeta męska 4x100m, I LO.

