
SZKOLNE SCHRONISKO 
MŁODZIEŻOWE

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach mieści się  
w dwóch obiektach i dysponuje 126 miejscami noclegowymi.

W jednym z obiektów znajduje się 46 miejsc w pokojach 
modułowych, 2,3,4-osobowych, połączonych łazienką,  
a w drugim 12 miejsc o podwyższonym standardzie, 
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz 68 
miejsc o standardzie turystycznym przystosowanych dla grup 
młodzieżowych. 

Schronisko oferuje również dwie sale konferencyjne  
z multimediami, świetlicę ze sprzętem RTV, bezpłatny dostęp 
do internetu bezprzewodowego, nowocześnie wyposażone 
samoobsługowe kuchnie oraz stołówkę szkolną, gdzie 
serwowane są domowe obiady.
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Gmina Krośnice jest położona na terenie powiatu milickiego, 
w północnowschodniej części województwa dolnośląskiego, 
w samym sercu Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.

Dolina Baryczy to prawdziwy raj dla miłośników przyrody, 
z unikatowym Rezerwatem „Stawy Milickie”, który zalicza się 
do najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów na świecie.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice

tel. 71 38 28 181, info@gosir.krosnice.pl
www.gosir.krosnice.pl
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INFORMACJA TURYSTYCZNA
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OBOZY SPORTOWE

ZGRUPOWANIA

WYPOCZYNEK DLA AKTYWNYCH

BAZA SZKOLENIOWA

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice

tel. 71 38 28 181, info@gosir.krosnice.pl
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji to kompleks obiektów 
sportowych, w skład których wchodzą:

nowoczesny Park Wodny „Krośnicka Przystań” ze strefą 
spa, kompleks boisk sportowych, boisko z nawierzchnią 
trawiastą, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia łódek  
i rowerków wodnych, miejsce przeznaczone do kąpieli oraz 
profesjonalne sale konferencyjne.

Ośrodek stanowi bazę lokalową do organizacji obozów 
sportowych i zgrupowań.

Każdy sezon wiosenny w Krośnicach otwiera rajd 
rowerowy „Śladami Ryszarda Szurkowskiego”. Mistrz Świata 
w kolarstwie szosowym jest wtedy z nami.

Gmina Krośnice to również 
miejsce, gdzie można
spędzić czas aktywnie

na szlakach rowerowych,
uprawiając Nordic

Walking na specjalnie
przygotowanych ścieżkach,

popływać kajakiem po
Baryczy, pojeździć konno

oraz zrelaksować się
w parku wodnym.

W dwukondygnacyjnym obiekcie mieszczą się  
m.in.: dwie pływalnie 15-metrowa i rekreacyjna, która wy-
posażona jest w zjeżdżalnię rurową oraz pełnowymiarowa, 
25-metrowa, wyposażona w ruchome dno, sala fitness, 
siłownia i saunarium. Na pierwszym piętrze hali basenowej 
znajdują się miejsca dla widowni przewidziane na ok. 150 
osób. Basen połączony jest łącznikiem z halą sportową.  
Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Na płycie głównej hali sportowej, która ma wymiary  
37 m długości oraz 19 m szerokości znajdują się boiska do 
koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej oraz siatkówki. 
Na dwóch kondygnacjach znajdują się trybuny o  łącznej ilości 
krzeseł 198 szt. Hala wyposażona jest w  system nagłośnie-
nia, posiada 4 wentylowane szatnie dla zawodników oraz 
trenerów. Przy każdym z  tych pomieszczeń zlokalizowane 
są toalety i natryski. W budynku znajduje się również no-
woczesna siłownia. Hala posiada wentylację mechaniczną, 
jest w  całości monitorowana. Obiekt jest dostępny dla osób 
niepełnosprawnych.

PARK WODNY
„KROŚNICKA PRZYSTAŃ”

HALA
SPORTOWA

KOMPLEKS BOISK
SPORTOWYCH

„KROŚNICKA PRZYSTAŃ”

Otwarte obiekty sportowe to 4 korty tenisowe, boiska do 
koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, obiekty do uprawiania 
lekkoatletyki: bieżnie 60m i  skocznie do skoku w  dal oraz   
boisko trawiaste do piłki nożnej.

Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego  
w Krośnicach znajduje się wypożyczalnia sprzętu 
wodnego czynna w sezonie maj-wrzesień oraz miej-
sce przeznaczone do kąpieli czynne w miesiącach 
lipiec-sierpień.




