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Urząd Miejski w Andrychowie 

Szanowny Pan Burmistrz 

                                                                                      Jan Pietras 

 
 Nawiązując do wizyty wiceprezesa Polskiego Związku Pływackiego kol. Wojciecha 

Nazarko w Andrychowie dziękuję za zaproszenie naszego przedstawiciela przed otwarciem 

nowego obiektu pływalni odkrytej w waszym mieście.  

 Wiceprezes Wojciech Nazarko jest przewodniczącym Komisji Szkół Sportowych PZP 

odpowiedzialnym z ramienia Zarządu za sport młodzieŜowy – juniorów i Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego.  

Pierwsza pływacka SMS powstała w 1977r. przy współudziale mieszkańca 

Andrychowa śp. Jana Jaworskiego, który w tym czasie pełnił funkcję kierownika wyszkolenia 

w PZP.  

Jan Jaworski z pewnością pamiętał stare przedwojenne kąpielisko na, którym powstał 

nowy, nowoczesny, atrakcyjny rekreacyjno-sportowy obiekt pływacki.  

Dlatego przyjmujemy z wielką radością propozycję władz gminy dotyczącą 

nawiązania współpracy w zakresie rozwoju pływania na Waszym terenie, oraz udostępnienia 

obiektów do celów szkoleniowych i organizacji zawodów centralnych. 

Gratulujemy odwaŜnej decyzji budowy tej jednej z najładniejszych tego typu pływalni 

w Polsce Panu Burmistrzowi, oraz Radnym Gminy Andrychów Ŝycząc satysfakcji z 

wykorzystania obiektu po otwarciu przez społeczeństwo regionu a takŜe środowisko pływackie 

w Polsce. 

Jesteśmy przekonani, Ŝe ten piękny obiekt będzie początkiem rozwoju pływania na 

Waszym terenie tym bardziej Ŝe w pobliŜu są szkoły i nauczyciele-trenerzy posiadający 

odpowiednie kwalifikacje. 

Po uzyskaniu dokładnej informacji złoŜonej po wizycie w Waszym mieście przez kol. 

Wojciecha Nazarko, uprzejmie informuję Ŝe wszystkie uzgodnienia (w załączeniu),które 

zapadły podczas tej wizyty będziemy starali się zrealizować. 

Z niedowierzaniem ale z wielkim szacunkiem do Waszych poczynań przyjąłem 

informację Ŝe obiekt ten został wybudowany w niecały rok. 

Z informacji wynika Ŝe pływalnia spełnia wszystkie wymogi do organizacji zawodów 

krajowych i międzynarodowych a takŜe Ŝe w pobliŜu jest odpowiednia baza hotelowa. 

PołoŜenie gminy, oraz wiele atrakcji w okolicy będzie dodatkowym bodźcem w 

przyciąganiu polskich pływaków na zgrupowania do Andrychowa. 

Na najbliŜszym posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Pływackiego zostaną podjęte 

decyzje co do dalszej naszej współpracy. 

Dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie obiektu w miesiącu wrześniu na które 

przyjadę wraz z uzgodnionymi przedstawicielami naszego środowiska. 

 

Z powaŜaniem i sportowym pozdrowieniem 

 
                                                                                                                                                     Prezes                                                   

                                                                                                                                Polskiego Związku Pływackiego               

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                     Krzysztof Usielski                        

 

 



Andrychów 07.08.09r. 

 

Wstępne uzgodnienia. 

 
 Podczas pobytu wiceprezesa Polskiego Związku Pływackiego kol. Wojciecha 

Nazarko zwiedzono obiekty sportowe i rekreacyjne, oraz bazę hotelową gminy Andrychów, a 

takŜe przygotowywaną do otwarcia nową 50 m. pływalnię odkrytą. W spotkaniu uczestniczyli 

oprócz Burmistrza Andrychowa Pana Jana Pietrasa, Przewodniczący Rady Miasta, sekretarz, 

skarbnik, miasta, oraz kierownik budowy, dyrektorzy szkół i właściciele odwiedzanych 

obiektów hotelowych i turystycznych.   

Podczas wizyty poruszono następujące kwestie: 

 

Uroczyste otwarcie: 

 

 
 

1/ Przewidywany termin otwarcia obiektu 4-6 września 2009r. 

2/ Polski Związek Pływacki włączy się do organizacji otwarcia poprzez: 

 - zasygnalizowanie na stronie PZP o otwarciu nowego atrakcyjnego obiektu przystosowanego do 

organizacji zgrupowań i zawodów pływackich. 

 - uczestnictwa przedstawicieli środowiska pływackiego uzgodnionych z Prezesem Polskiego Związku 

Pływackiego panem Krzysztofem Usielskim. 

 - zwołania wyjazdowego posiedzenia Komisji Szkół Sportowych PZP poszerzonej o dyrektorów Szkół 

Mistrzostwa Sportowego pod przewodnictwem wiceprezesa Wojciecha Nazarko. 

 - pomocy w uczestnictwie wybitnych pływaków i olimpijczyków PZP w uroczystości otwarcia. /wstępne 

propozycje – Otylia Jędrzejczak, Paweł Korzeniowski, Zuzanna Mazurek, Agnieszka Czopek, Katarzyna Wilk i 

Marcin Cielak. / Wybrani pływacy startując z obu stron pływalni spotkali by się przy powieszonej wstędze na 

środku dokonując jej przecięcia/. Władze gminy chciały by Ŝeby aktu tego dokonali Otylia Jędrzejczak i Paweł 

Korzeniowski. 

 - pozostali uczestnicy włączyli by się do scenariusza otwarcia przygotowanego przez organizatorów  

/ wciągnięcie na maszt flagi PKOL, odczytanie apelu olimpijskiego itp./. Akcenty te są zaproponowane z racji 

w bieŜącym roku obchodów 90-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

 - władze gminy deklarują się do zabezpieczenia wyŜywienia i noclegów dla osób przyjezdnych. 

 

 

 



Strona sportowa: 

 
1/ Wojciech Nazarko stwierdził, Ŝe obiekt jest bardzo atrakcyjny zarówno pod względem sportowym jak i 

rekreacyjnym. Lokalizacja jego w ciekawym regionie dodaje mu dodatkowych walorów.  

Poinformował gospodarzy, Ŝe pływalnia będzie spełniała wszystkie wymogi do organizacji zawodów 

pływackich krajowych i międzynarodowych po otrzymaniu homologacji, oraz do organizacji zgrupowań 

pływackich ze szczególnym uwzględnieniem kadry Polski Juniorów przed zawodami na otwartych 

pływalniach, oraz grup młodzieŜowych.  

 

2/ Po telefonicznym uzgodnieniu z Prezesem Polskiego Związku Pływackiego skontaktowano się z Panem inź. 

Czesławem Sokołowskim w celu przyjazdu do Andrychowa aby dokonać ostatecznego przeglądu obiektu przed 

wydaniem certyfikatu homologacji obiektu. Uzgodniono Ŝe przyjazd przedstawiciela PZP nastąpi przed 

otwarciem obiektu / do 20 sierpnia / w terminie uzgodnionym z Burmistrzem Andrychowa Panem Janem 

Pietrasem. 

 

3/ Uzgodniono Ŝe w najbliŜszym czasie przyjedzie osoba kompetentna w celu sprawdzenia podłączeń do 

elektronicznego pomiaru czasu, oraz na stałe wykonanej elektronicznej tablicy informacyjnej. 

 

4/ Uzgodniono Ŝe jedna z szatni w czasie zawodów zostanie przystosowana dla komisji sędziowskiej a w czasie 

zgrupowań udostępniana zawodnikom. 

 

5/ Na obiekcie mieści się hotel i restauracja, które w czasie zawodów i zgrupowań moŜna wykorzystać jako 

bazę socjalną dla około 30 zawodników. 

 

6/ Uzgodniono Ŝe Polski Związek Pływacki uwzględni ten obiekt przy układaniu kalendarza imprez 

centralnych w 2010r. a takŜe: 

 - poinformowaniu Zarządu o moŜliwości wykorzystania na zgrupowania i do organizacji zawodów 

nowego atrakcyjnego obiektu pływackiego. 

 - poinformuje Okręgowe Związki Pływackie, Szkoły Mistrzostwa Sportowego i sportowe, oraz kluby o 

moŜliwości organizacji zgrupowań szkoleniowych. 

 - udzieli fachowej pomocy przy organizacji pierwszych zawodów pływackich. 

 - po podjęciu decyzji przez władze samorządowe gminy o rozwoju pływania pomoŜe przy opracowaniu 

stosownych programów dostosowanych do aktualnych moŜliwości kadrowych i bazowych / tworzenia klas 

pływackich z poszerzonym programem w-f, klas sportowych i być moŜe w przyszłości szkoły sportowej 

podstawowej i gimnazjum/. 

 - zorganizowania wyjazdowego posiedzenia Komisji Szkół Sportowych PZP z udziałem przedstawicieli 

gminy odpowiedzialnych za sport i przedstawiciela wydziału szkolenia,  poświęconego rozwojowi pływania w 

gminie. 

 - zorganizowania kursu sędziów pływania w Andrychowie. 

 - promowania obiektu podczas narad i konferencji z działaczami, trenerami i dyrektorami szkół. 

 

7/ Wojciech Nazarko zobowiązał się Ŝe z upowaŜnienia Komisji Współpracy Terytorialnej PKOL pomoŜe w 

ewentualnym powołaniu Regionalnego Klubu Olimpijczyka. 

 

8/ Uzgodniono Ŝe podczas zgrupowań będzie moŜna korzystać z pobliskiej sali gimnastycznej, siłowni i innych 

obiektów sportowych po wcześniejszych ustaleniach. 

 

Władze samorządowe zobowiązały się do: 
 

1/ W zakresie sportu pływackiego do stałych kontaktów z PZP. 

 

2/ DoposaŜenia obiektu w nowy specjalistyczny sprzęt pływacki po konsultacji z PZP. 

 

3/ Udzielania wszelkiej pomocy przy organizacji centralnych zawodów pływackich nie tylko od strony 

sportowej ale takŜe pod względem zabezpieczenia bazy socjalnej /hotele i wyŜywienie na około 500-600 osób/. 

 

4/ Udostępnienia obiektu nieodpłatnie do organizacji zawodów centralnych w okresie uzgodnionym z Polskim 

Związkiem Pływackim. 

 

5/ Załatwiania dodatkowych niezbędnych spraw przy organizacji zawodów i zgrupowań po wspólnych 

uzgodnieniach. 

 

Dodatkowe uzgodnienia: 
 

1/ Burmistrz Andrychowa Pan Jan Pietras przed otwarciem obiektu nawiąŜe kontakt z Prezesem Polskiego 

Związku Pływackiego Krzysztofem Usielskim w wyŜej przedstawionych sprawach, oraz z inŜynierem 

Czesławem Sokołowskim w sprawie homologacji obiektu. 



 

2/ Wojciech Nazarko zobowiązał się natychmiast przedstawić swoje odczucia z pobytu w Andrychowie 

Prezesowi PZP Krzysztofowi Usielskiemu, oraz na najbliŜszym posiedzeniu Zarządu PZP i Komisji Szkół 

sportowych. 

 

3/ Wojciech Nazarko zobowiązał się do poinformowania PKOL o powstaniu nowego obiektu pływackiego w 

Andrychowie i moŜliwości powołania nowego Klubu Olimpijczyka na najbliŜszym posiedzeniu komisji 

Współpracy Terytorialnej PKOL. 

 

4/ Gospodarze odwiedzanych obiektów hoteli itp. są  zainteresowani współpracą podczas organizowanych 

imprez sportowych i zgrupowań w ramach swoich moŜliwości. 

 

 

Notatkę sporządził 

 

 

 
 

                                                                                                                                                             Wiceprezes  

                                                                                                                                                          Polskiego Związku Pływackiego 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                              Wojciech Nazarko 

 

 

 

 


