
 

                    10 lat min ęło…   
 

Po niespełna dwudziestu miesiącach budowy, 15 maja w 2004 roku, została 
oddana do użytkowania Kryta Pływalnia w Woli, zbudowana przez Gminę Miedźna.       
Realizacja tego typu nowoczesnej inwestycji w tak krótkim czasie, to duży wysiłek 
finansowy gminnego budżetu. Zarówno zakres budowy, jak i tempo jej realizacji,            
nie byłyby możliwe, gdyby nie znaczące wsparcie finansowe ze strony ówczesnego 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Śląskiego. Zarządzanie obiektem powierzono Gminnemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. 

Już po kilku miesiącach od rozpoczęcia użytkowania basenu, ruszyły prace 
nad budową dodatkowej atrakcji, tj. 75–metrowej zjeżdżalni. 23 października 2004 r. 
jej oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Miedźna, Bogdan Taranowski, 
zjeżdżając w garniturze do wody!   

Od początku istnienia Kryta Pływalnia w Woli znakomicie spełnia swoją rolę 
upowszechniania sportu i rekreacji na terenie gminy Miedźna. 

Kilka razy do roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli 
jest organizatorem zawodów w pływaniu. Pierwsze zawody odbyły się 18 grudnia 
2004 r. z okazji „Mikołajek”. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, czepki                  
i okulary do pływania.  

Ważną datą jest wrzesień 2004 r. i powstanie w Szkole Podstawowej nr 1          
im. B. Malinowskiego w Woli  klas pływackich oraz utworzenie sekcji pływackiej przy 
Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Gilus” w Gilowicach.                          
Od 2007 r. klasy pływackie są kontynuowane w Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko 
w Woli. Dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków podczas treningów, pływacy 
zaczęli osiągać bardzo dobre wyniki i zdobywać wiele medali w  zawodach 
organizowanych w Polsce. Obecnie pływacy z gminy Miedźna  zostają powoływani 
do Kadry Narodowej, reprezentując nasz kraj na Mistrzostwach Europy czy 
wielomeczach międzypaństwowych.  

Jednakże wydarzeniem sportowym roku 2005 w Gminie Miedźna była 
organizacja Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych.          
19 i 20 marca 2005 r. 150 najlepszych zawodników i zawodniczek zjechało do Woli, 
aby rywalizować w pływaniu. Ustanowiono wówczas aż pięć rekordów świata!  
 W 2006 r. Kryta Pływalnia została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie 
„Inwestor Roku”, który organizuje Ministerstwo Sportu.  Przy ocenie brano pod uwagę 
zarówno zewnętrzne walory architektoniczne, jak i funkcjonalność wnętrz, sposób 
zagospodarowania, estetykę, solidność wykonania i koszty. Zdobyliśmy ogólnopolski 
prestiż i zaistnieliśmy wśród tylu wspaniałych inwestycji! 



 

           Corocznie, począwszy od września w roku 2007, GOSiR jest organizatorem  
Rodzinnego Rajdu Rowerowego pod patronatem Wójta Gminy Miedźna.                      
Do dzisiaj rajd rowerowy cieszy się wielką popularnością, bierze w nim udział ponad 
pięciuset rowerzystów. 

Kolejnym znaczącym momentem w historii Krytej Pływalni było otwarcie 
kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”. 01.12.2008 r. do użytku 
zostało oddane boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne – do koszykówki                    
i siatkówki, wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy. Kompleks jest ogrodzony                
i oświetlony, dostępny dla wszystkich od rana do wieczora. 

W lutym 2009 r. poszerzono ofertę Krytej Pływalni o tężnię solankową – 
pełniącą rolę naturalnego inhalatorium jodowego. Powstały mikroklimat, bogaty              
w związki jodu, zbliżony jest do klimatu nadmorskiego.  

W październiku 2009 r. na wolańskim basenie odbyły się zawody Grand Prix 
Polski w Ratownictwie Wodnym. 

Dzięki osiągnięciu wysokich standardów bezpieczeństwa na krytej pływalni dla 
najmłodszych pływaków, w maju 2011r. obiekt otrzymał od WOPR-u,  Polskiego 
Stowarzyszenia Pływania Niemowląt oraz Huggies Little Swimmers, Certyfikat 
„Basen Przyjazny Maluchom”. 

GOSiR w Woli w maju 2012r. był również współorganizatorem Ogólnopolskich 
Drużynowych Zawodów Dzieci 11 – letnich w Pływaniu. 
  Ośrodek ciągle się rozwija, dokonywane są nowe inwestycje oraz 
udoskonalenia. Między innymi nastąpiła rozbudowa saun, otwarto dodatkowo 
siłownię cardio i vacu fit,  doposażono o nowy sprzęt sportowy siłownię.                 
Wszystko po to, aby zaspokajać potrzeby sportowo – rekreacyjne oraz zdrowotne 
mieszkańców Gminy Miedźna, a także mimo upływu lat być ciągle atrakcyjnym 
ośrodkiem dla każdego.  
W ciągu dziesięciu lat z usług Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało 
blisko 1 200 000 osób.  
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