
     Pływalnia Miejska, budowana w latach 1999–2001, jest reali-
zacją założeń programowych Komitetu Obywatelskiego Śląza-
ków, które zostały przedstawione społeczeństwu w okresie wy-
borów samorządowych w 1998 roku. Podczas Dni Dobrodzienia 
21 lipca 2001 roku pływalnia została poświęcona i dokonano 
jej symbolicznego otwarcia w obecności radnych oraz licznie 
zgromadzonych mieszkańców gminy. Oficjalne otwarcie, w peł-
ni wyposażonej i zatwierdzonej do użytku pływalni, nastąpiło 
1 września 2001 roku z udziałem zaproszonych na uroczystość 
gości – przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szcze-
bli województwa opolskiego oraz mieszkańców miasta i wiosek.
• Inwestycję prowadził Zarząd Miasta i Gminy Dobrodzień oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Zygfryd Seget. Spośród pięciu zgło-
szonych firm komisja przetargowa wybrała generalnego wyko-
nawcę – PIB „CANADA DOM NYSA-LUK”. Kierownikiem bu-
dowy została Jolanta Pawełek, inspektorem nadzoru – Herbert 
Graf. Opracowanie kolorystyczne i graficzne pływalni wyko-
nawca powierzył Pawłowi Mrozkowi. Budynek krytej pływalni 
zaprojektowano w formie dwóch równoległych hal. W pierwszej 
zlokalizowane jest zaplecze socjalne basenu: szatnie, pomieszcze-
nia medyczne, pomieszczenia biurowe i gospodarcze oraz barek; 
w drugiej – zasadnicza część basenowa z dwiema nieckami o wy-
miarach 8,00 x 3,50 x 0,80 (m) i 8,00 x 25,00 x 1,20–1,90 (m). Za-
plecze technologiczne basenu stanowi kotłownia olejowa, urzą-
dzenia wentylacyjne i uzdatniające wodę. Obiekt zaprojektowano 
w technologii szkieletu drewnianego, tzw. kanadyjskiej, w pełni 
klimatyzowany, bez barier architektonicznych – przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.
• 29 VII 1999 rozpoczęto budowę pływalni. Ustalono, że inwe-
stycja zostanie zrealizowana w okresie 18 miesięcy. Od sierpnia 
do listopada 1999 utwardzano teren pod zabudowę. W grudniu 
rozpoczęto budowę niecki basenowej. Od maja do września 2000 
ustawiano konstrukcję szkieletową pływalni. W listopadzie sta-
wiano ściany i wykonywano prace murarskie i dachowe.
• Od maja do lipca 2001 roku podejmowano prace we wnętrzu 
i otoczeniu budowli. W maju szlifowano i kafelkowano ściany 
boczne pływalni. Zakładano urządzenia wentylacyjne. Utwardza-
no teren, wytyczano miejsca parkingowe oraz formowano otocze-
nie pływalni. Od 16 czerwca 2001 brukowano place parkingowe 
oraz kafelkowano niecki basenowe, malowano ściany wewnętrzne 
oraz elewację pływalni. 23 czerwca 2001 rozpoczęto prace końco-
we – formowano trawniki, sadzono krzewy. We wnętrzu założono 
panele sufitowe. W lipcu wykładano brukiem plac targowy obok 
pływalni. Porządkowano wnętrze i teren wokół pływalni. Zostały 
zamontowane prace graficzne w hallu pływalni oraz kompozycja 
dekoracyjna w hali basenowej. Pływalnia była przygotowana na 
przyjęcie gości w sobotę 21 lipca z okazji rozpoczynających się Dni 
Dobrodzienia.
• 21 lipca 2001 roku na dziedzińcu pływalni dla mieszkańców 
gminy oraz zaproszonych gości zagrała Dobrodzieńska Orkiestra 
Dęta. Przemówienie powitalne wygłosił Burmistrz Miasta i Gmi-
ny – Zygfryd Seget. Słowa powitania i podziękowania za inicjaty-
wę i upór przy realizacji inwestycji wypowiedział Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Joachim Kiwic. Poświęcenia obiektu dokonał 
Ks. Dziekan Alfred Waindok wraz z neoprezbiterem Zbigniewem 
Cieślą. Nazajutrz, w dniu odpustu parafialnego oraz z okazji Dni 
Dobrodzienia na przyległych do pływalni placach odbyły się liczne 
imprezy rozrywkowe.

Delfin ma piętnaście lat

Lipiec 2001. Zakończenie brukowania, porządkowanie terenu przed pływalnią. mycie okien    (fot. P. Mrozek)

Czerwiec 2001. Czyszczenie kafelek, malowanie ścian, zakładanie paneli sufitowych              (fot. P. Mrozek)

Listopad 2000. Stawianie ścian, prace murarskie i dachowe                                                                  (fot. M. Bryś)

Grudzień 1999. Budowa niecki basenowej, ustawianie konstrukcji szkieletowej pływalni          (fot. M. Bryś)



• 27 lipca 2001 roku w godzinach wieczornych rozpoczęto napeł-
nianie basenu wodą. Na twarzach pracowników malowało się za-
dowolenie, ponieważ wszystkie urządzenia działały bez zakłóceń. 
Czysta woda, delikatny błękit kafelek, biel ścian i paneli sufitowych 
tworzyły kompozycyjną jedność. W hali basenowej do wykonania 
pozostały nieliczne prace sanitarno-porządkowe.
• 16 sierpnia 2001 roku w hallu pływalni poszczególne komisje 
w obecności burmistrza i kierownika referatu inwestycji oraz kie-
rownika do spraw budowy basenów i kierownika budowy doko-
nały przeglądu dokumentacji oraz sprawdzały stan wykonanych 
robót, określały stopień zgodności z obowiązującymi przepisa-
mi. Nie stwierdzono poważniejszych uchybień. Pływalnia została 
przekazana gminie.
• 23 sierpnia 2001 roku odbyło się niespodziewane spotkanie na 
terenie pływalni Burmistrza Miasta i Gminy Dobrodzień – Zyg-
fryda Segeta, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  
– Joachima Kiwica oraz Wiceburmistrza Miasta i Gminy Dobro-
dzień – Ewalda Zajonca z Wicemarszałkiem Województwa Opol-
skiego  – Ryszardem Gallą i Przewodniczącym Klubu Mniejszości 
Niemieckiej w Sejmiku Województwa Opolskiego – Józefem Ko-
tysiem. W krótkiej rozmowie padły słowa podziwu dla wykonanej 
roboty i słowa podziękowania ze strony burmistrza dla wicemar-
szałka województwa za wsparcie podczas realizacji tej kosztownej 
inwestycji oraz luźne refleksje na temat obiektu.
• 1 września 2001 roku na uroczystość oficjalnego otwarcia pły-
walni przybyli m.in.: Wicemarszałek Województwa Opolskiego 
– Ryszard Galla, Wicewojewodowie Opolscy – Mirosław Stankie-
wicz i Jacek Suski, Posłowie Mniejszości Niemieckiej – Henryk 
Kroll i Helmut Paździor, Przewodniczący Rady Powiatu Oleskiego 
– Bernard Gaida, Starosta Oleski – Jan Kus, Wicestarosta Oleski –
Kryspin Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Olesno – Edward Flak, 
Burmistrz Miasta i Gminy Kolonowskie – Józef Kotyś, Wójtowie 
Gmin Pawonków i Ciasna – Henryk Swoboda i Waldemar Ploska, 
dyrektorzy banków oraz szpitali, dziennikarze, urzędnicy i radni. 
Wszystkich przybyłych na uroczystość powitał Burmistrz Miasta 
i Gminy Dobrodzień – Zygfryd Seget, który w krótkich słowach 
opisał blaski i cienie podjętej inwestycji. Następnie zabrało głos 
wielu zaproszonych gości. Uroczystego przecięcia wstęgi dokony-
wali kolejno: Wicewojewoda Opolski Jacek Suski, Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego Ryszard Galla, Przewodniczący Rady 
Powiatu Bernard Gaida oraz Burmistrz Miasta i Gminy Dobro-
dzień Zygfryd Seget. Następnie, aby tradycji stało się zadość, bur-
mistrz Seget w ubraniu przepłynął w pięknym stylu dwie długości 
basenu. Po zakończonej uroczystości wszystkich gości zaproszono 
na obiad do dobrodzieńskiego pałacu – „Park Hotelu”.
• Od piętnastu lat z dobrodziejstw krytej pływalni korzystają 
uczniowie i dorośli z gminy Dobrodzień i okolicznych miejscowo-
ści. W 2003 roku przy KP „Delfin” zawiązała się sekcja pływacka, 
która w lutym 2004 roku przekształciła się w Uczniowski Klub 
Sportowy „Vega” w Dobrodzieniu. Młodzi pływacy, pod opieką 
trenera, kierownictwa klubu i rodziców trenują co najmniej sześć 
razy w tygodniu. Osiągają sukcesy zarówno podczas zawodów or-
ganizowanych w „Delfinie”, jak i oficjalnych młodzieżowych mi-
strzostw Polski czy ogólnopolskich olimpiad. Uczniowie-zawodni-
cy z „Vegi” brali udział – z sukcesami – m.in. w zawodach w Liege 
(Belgia), Wiedniu (Austria), Dolinie (Ukraina) i wielu miastach 
w Polsce, o czym czytaliśmy w naszym piśmie samorządowym.

Opracował Paweł MrozekCzysta woda, błękit kafelek, biel ścian i paneli sufitowych tworzą kompozycyjną jedność      (fot. P. Mrozek)

Hall pływalni, kompozycja upamiętniająca inicjatora budowy – Komitet Obywatelski Ślązaków     (fot. P. Mrozek)

1 września 2001. Uroczyste otwarcie Krytej Pływalni „Delfin” w Dobrodzieniu                            (fot. P. Mrozek)

Od września 2001 z dobrodziejstw krytej pływalni korzystają uczniowie i dorośli                      (fot. P. Mrozek)


