
NOWA KRYTA PŁYWALNIA w Kietrzu 

– to kolejny obiekt sportowy powstały na terenie naszej gminy, od lat z niecierpliwością wyczekiwany 
przez nasze społeczeństwo, na budowę którego pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Jakie znaczenie dla 
zdrowia, a szczególnie na eliminację wad postawy u dzieci i młodzieŜy ma pływanie, nie trzeba chyba 
nikomu wyjaśniać. Pomysł wybudowania basenu pojawił się juŜ 8 lat temu, natomiast w roku 2011 
pomysł ten został zmaterializowany. Pływalnię spełniającą wymogi zawarte w wytycznych i 
rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (program stosowanych basenów w krytych 
pływalniach z dnia 24.01.2003r.), byłego Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz FINA, wybudowało 
nam konsorcjum: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A wraz z ABM SOLID 
S.A Tarnów za 7.989.510,32 zł. 

07.08.2009r. przekazaliśmy plac budowy przy ul. Kościuszki. Od tego dnia firmy miały 18 
miesięcy czasu na wybudowanie obiektu krytej pływalni w Kietrzu. 
 Prace budowlane posuwały się w imponującym tempie, a otoczenie placu budowy zmieniało 
się z dnia na dzień. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych pracownicy budowlani nie 
zwalniali tempa prac, co w efekcie zaskutkowało przekazaniem obiektu inwestorowi w planowanym 
terminie. Kryta pływalnia w Kietrzu od samego początku, juŜ na etapie planów wzbudzała szczególne 
zainteresowanie mediów oraz instytucji sportowych. Proces budowy był szeroko i często 
komentowany na łamach lokalnej prasy oraz w ogólnodostępnych mediach regionalnych. Na 
przełomie styczeń - luty 2011r. na gotowym obiekcie basenu miały miejsce liczne wizyty 
przedstawicieli firm oraz instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy z Gminą Kietrz, w 
zakresie moŜliwości korzystania z naszego obiektu. 

Jedną z takich wizyt złoŜył Burmistrzowi Kietrza panu Józefowi Mateli, oraz z-cy panu Jackowi 
Karpinie v-ce Prezes Polskiego Związku Pływackiego ds. Szkół Sportowych Pan Wojciech Nazarko 
wraz z towarzyszącymi mu Panią Ewą Lewandowską Radną Sejmiku Woj. Śląskiego – sekretarzem 
Komisji Szkół Sportowych PZP, oraz Panem dr Marcinem Kunickim pracownikiem naukowym 
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu – trenerem klasy mistrzowskiej.  

 

Od lewej wiceprezes PZP Wojciech Nazarko, burmistrz Kietrza Józef Matela, sekretarz Komisji Szkół 
Sportowych PZP Radna Sejmiku Śląskiego Przewodnicząca Komisji Sportu Ewa Lewandowska,  z-ca 

burmistrza Jacek Karpina, pracownik naukowy PWSZ w Raciborzu dr Marcin Kunicki. 

Nowo wybudowana kryta pływalnia wywarła pozytywne wraŜenie na przybyłych gościach, 
którzy swym fachowym okiem oceniali kaŜdy element pływalni pod kątem, zarówno rekreacyjnym 
basenu jak i wykorzystania go do sportu wyczynowego. Wizyta bezpośrednio dotyczyła moŜliwości 
zorganizowania imprezy sportowej o randze krajowej, która w czerwcu miałaby się odbyć na naszym 
obiekcie. Spotkanie zakończyło się wstępnymi ustaleniami dotyczącymi moŜliwości wprowadzenia  



 

powszechnej nauki pływania w klasach i i II w gminie i okolicznych wioskach, moŜliwości w 
przyszłości powstania klasy pływackiej w szkole podstawowej i gimnazjum, oraz deklaracją 
współpracy naszego miasta ze środowiskiem pływackim w Raciborzu z Panem Wojciechem Nazarko 
na czele reprezentującym równieŜ Raciborski Klub Olimpijczyka „Sokół”.  

 

Pływalnia 6 torowa, poniŜej brodzik do nauki pływania. 

Baza sportowa naszego miasta posiada wiele obiektów sportowych, naleŜy wspomnieć, iŜ w 
bliskiej odległości od krytej pływalni znajduje się zespół boisk sportowych z sztuczną nawierzchnią 
ORLIK 2012, oddany do uŜytku w marcu 2010 roku. Skoncentrowane przy ul. T. Kościuszki obiekty 
sportowe tworzą swoiste centrum sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców naszej gminy. JuŜ dziś 
pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców gminy Kietrz oraz naszych sąsiadów, do 
korzystania z naszego zaplecza sportowo – rekreacyjnego. 

14 marca w Kietrzu otwarto krytą pływalnię. W uroczystości wzięło udział ponad stu 
zaproszonych gości, w tym Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński i Marszałek Województwa 
Opolskiego Józef Sebesta, oraz przedstawiciele samorządów okolicznych gmin z Prezydentem 
Miasta Racibórz Mirosławem Lenkiem, Wiceprezydentem Wojciechem KrzyŜykiem a takŜe 
przedstawiciele Polskiego Związku Pływackiego wiceprezes Wojciech Nazarko i prezes Opolskiego 
Okręgowego Związku Pływackiego Zofia Kozina Oloś.  

 

 
 
         Budowa krytej pływalni przy zespole szkół w Kietrzu kosztowała około osiem milionów 
złotych. Inwestycję sfinansowała gmina i Unia Europejska. Budowa trwała 18 miesięcy. 
Kryta pływalnia ma dwa baseny, a takŜe jacuzzi i saunę. 

 
 
 



 
 

 
 

Z krytej pływalni w godzinach lekcyjnych korzystać będą uczniowie gminnych szkół, a po 
południu mieszkańcy gminy. 

Otwarcie uświetnili ratownicy uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego i studenci 
Państwowej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przepływając pod wodą z flagą Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego podarowaną organizatorom przez Klub Olimpijczyka „Sokół” w Raciborzu. Ciekawy 
pokaz z ratownictwa wodnego o raz prezentacja styli pływackich przygotowany przez zastępcę 
dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu i instruktora WOPR  Piotra KruŜołka został 
nagrodzony brawami przez obecnych. 

 

 
 

 
Uczestnicy pokazu. 
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Kamil Ziemianin  - R WOPR /PWSZ/, Monika  Noga - MŁ. R WOPR /PWSZ/, Tomasz  Ligocki - R WOPR /PWSZ/, Wojciech Gabrysz – 

Czł. WOPR /ZSOMS/, Rafał Doniec – Czł. WOPR  /ZSOMS/ . 

                                      Informację z wizyty przedstawicieli PZP i Raciborza opracował Jacek Karpina, 
uzupełnił Wojciech Nazarko. 

 Więcej informacji na temat bazy sportowej oraz miasta Kietrz znajdziecie Państwo na stronie  

www.kietrz.pl  


