
   

W dniu 28 lipca 2011 roku Gmi-
na Krośnice podpisała umowę 
na dofinansowanie zadania 
ze środków Europejskich Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach działania nr 6.2 „Tu-
rystyka aktywna” Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013.

Nowo wybudowany basen 
o nazwie „Krośnicka Przystań” 
położony jest w samym cen-
trum Krośnic i stanowi kolejny 
element kompleksu Centrum 
Edukacyjno-Turystyczno-Spor-
towego w Krośnicach. W ra-
mach inwestycji wybudowana 
została pływalnia z ruchomym 
dnem. Zrealizowany obiekt ba-
senowy został wzbogacony po-
przez zastosowanie technologii 
ruchomego dna, dzięki czemu 
powstanie jedyny taki obiekt na 
Dolnym Śląsku. Ruchome dno 
sprawia, że zwyczajny basen 
sportowy zmienia się w wielo-
funkcyjną nieckę, umożliwiającą 
przeprowadzanie większej ilości 
zajęć wodnych dla różnych grup 
wiekowych oraz osób niepeł-
nosprawnych. Powoduje to, iż 
basen można w każdej chwili 
dostosować do potrzeb różnych 

uczestników zajęć basenowych, 
w tym małych dzieci uczących 
się pływać, zawodowych pływa-
ków, uprawiających gimnastykę 
w wodzie oraz do rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych. 
Przy głównym wejściu na „Kroś-
nicką Przystań”  w przestron-
nym holu, znajdować się będzie 
terminal z kasami i bramka-
mi, z kontrolą dostępu. Z holu 
głównego przechodzi się do 
strefy przebieralni w tym po-
mieszczeń szatniowo-natrysko-
wych damskich, męskich oraz 
dla osób niepełnosprawnych. 
Głównym pomieszczeniem 
znajdującym się na hali baseno-
wej jest pływalnia wyposażona 
w basen sportowy o wym. 25m 
x 16m, basen rekreacyjny wypo-
sażony w dwie zjeżdżalnie, bicze 
i leżanki wodne oraz wydzielony 
brodzik dla najmłodszych użyt-
kowników z atrakcjami wodny-
mi. W pobliżu brodziku znajduje 
się tzw. pomieszczenie dla mat-
ki z dzieckiem. Na pierwszym 
piętrze hali basenowej znajdują 
się miejsca dla widowni przewi-
dziane na ok. 150 osób. Dzięki 
zaprojektowanemu budynkowi 
łącznika, basen bezpośrednio 
połączony jest z halą sportową 
oraz szkołą, tym samym na ba-

sen można dostać się bezpo-
średnio z budynku szkoły, jak 
i z zewnątrz. W łączniku znajdu-
jącym się pomiędzy basenem, 
a halą sportową znajdować się 
będzie m.in. sala fitness, sauny 
oraz siłownia.

W nowo powstałym obiekcie 
przewiduje się również organi-
zowanie różnego rodzaju im-
prez związanych z dyscyplinami 
drużynowymi w celu promowa-
nia zdrowego stylu życia oraz 
promocji oferty turystyczno-
sportowo-rekreacyjnej Doliny 
Baryczy. Planuje się, iż otwarcie 
basenu nastąpi w trzecim kwar-
tale 2015r.
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Całkowita wartość inwestycji: 25 532 631,47 zł
Dofinansowanie z RPO WD 2007-2013: 12 686 178,39 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu: 498 542,00 zł
Preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu: 997 048,00 zł
Dofinansowanie z MSiT: 1 000 000,00 zł
Dofinansowanie z PEFRON wynosi: 2 000 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
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