WSKAZANE LOKALIZACJE DO II ZADANIA KONKURSOWEGO - REKREACJA WODNA W MIEŚCIE
Poniższa lista zawiera skrót informacji o 15 lokalizacjach. Komplet materiałów znajduje się na ftp.
1) GORLICE, ul. Sportowa 2
Osoba do kontaktu: Mariusz Duszowicz, e-mail: dyrektor@osir.gorlice.pl
Opis basenu odkrytego: na obiekcie znajdują się 3 brodziki dla dzieci, 2 boiska
do siatkówki plażowej, boisko do streetbola, plac zabaw dla dzieci, kasa biletowa
z wypożyczalnią sprzętu plażowego, przebieralnia i węzeł sanitarny. Przy otwartym
basenie powstały ponadto: kompleks 4 boisk do siatkówki plażowej w 2012r. oraz
skatepark – 2015 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji ubiega się w Ministerstwie Sportu o środki finansowe na remont krytej
pływalni w Gorlicach, która jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie odkrytego basenu. W naszych
zamierzeniach jest wykorzystanie pomieszczeń, w podziemiu krytej pływalni, na lokalizację
maszynowni odkrytego basenu. Pozwoli to nam na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów
ludzkich do obsługi obu basenów. Chcielibyśmy również połączyć przewiązką oba baseny (obecnie kasy
biletowe na każdym z obiektów).
Obiekt oddany do użytku 22.07.1976 r.
Niecka basenu pływackiego:
•

rok budowy 1976

•

wymiary 50 x 20 m

•

powierzchnia – 1 000 m2

•

kubatura – 1500 m3

2) INOWROCŁAW, ul. Świętokrzyska 107
Osoba do kontaktu: Beata Nijak, e-mail: beata.nijak@osir.inowroclaw.pl
Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy obiektu Basenu Odkrytego,
zlokalizowanego w mieście Inowrocław, przy ulicy Świętokrzyskiej 107, na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/6. Modernizacja kąpieliska wraz
z technologią uzdatniania wody basenowej ma na celu utworzenie nowoczesnego
i w pełni przystosowanego do obecnych wymogów obiektu basenowego
spełniającego najwyższe standardy.

Działka nr 1/6 znajduje sie w atrakcyjnym położeniu, na skraju Parku Solankowego, jest popularnym
miejscem letniego wypoczynku mieszkańców Inowrocławia i przebywających tu kuracjuszy.
Działka nr 1/6 położona jest w mieście Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, powiat inowrocławski,
przy ul. Swietokrzyskiej 107. Teren zlokalizowany jest w zachodniej częsci miasta Inowrocław. Działka,
od strony południowo-wschodniej, sąsiaduje z terenami Stadionu Miejskiego im. Inowrocławskich
Olimpijczyków, od strony wschodniej z Teatrem Letnim oraz obiektem Inowrocławskiej Termy, od strony

północnej z Hotelem Park i zachodniej – z Parkiem Solankowym. Na działce, przeznaczonej na realizację
przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, zlokalizowane są: odkryty basen pływacki o wymiarach
25 m x 50 m i głębokości od 0,9 do 5 m, brodzik dla dzieci o wymiarach 10 m x 20 m oraz budynek
filtracji wody (filtr o konstrukcji żelbetonowej z wkładem żwirowym). Istniejacy basen powstał
w pierwszej połowie XX wieku. Obiekt ma kształt na bazie prostokąta.
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:
Modernizacja obiektu infrastruktury technicznej oraz niecek basenu i brodzika stanowiące przedmiot
inwestycji powinny zostać zaprojektowane, a następnie zrealizowane przy użyciu takich technologii
i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji
na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie
na media). Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą
zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. Wymaganie to dotyczy zarówno etapu budowy,
jaki i użytkowania obiektu oraz elementów towarzyszących. Modernizację należy zaprojektować
i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.
W szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano – instalacyjne towarzyszące, muszą spełniać
warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska,
wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

3) ŁOPUSZNO, ul.Włoszczowska 40
Osoba do kontaktu: Sławomir Stelmaszczyk, e-mail: gosw-lopuszno@wp.pl
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie jest jednostką budżetową
Gminy. Jest to obiekt o powierzchni 5,2256 ha położony na trasie KielceCzęstochowa (35 km od Kielc i 110 km od Częstochowy). Ośrodek czynny jest przez
cały rok.

Obecnie oferuje: organizację przyjęć weselnych, przyjęć okolicznościowych, firmowych itp.; wynajem
budynku świetlicowego ( Dom Weselny); noclegi w pokojach 2-,3-, i 4- osobowych oraz domki
turystyczne, w sumie 30 miejsc noclegowych; bazę sportowo- rekreacyjną; świetlicę do dyspozycji.
Organizuje: imprezy sportowo- rekreacyjne i festyny oraz całodzienne pobyty z wyżywieniem dla grup
zorganizowanych.
Dzięki posiadaniu odpowiedniej bazy GOSW organizuje na swoim terenie obozy sportowe w różnych
dyscyplinach. Świadczy usługi noclegowe dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, wynajmuje
swoje zaplecza na zorganizowanie imprez okolicznościowych. Jest gospodarzem wielu zawodów
sportowych i imprez o charakterze lokalnym oraz wojewódzkim.

4) NIEMODLIN
Osoba do kontaktu: Krzysztof Kubiak, e-mail: osirniemodlin@wp.pl
Zespół basenów kąpielowych w Lipnie, powszechnie zwany „Kąpieliskiem
w Lipnie”, powstał na gruntach odstąpionych miastu przez ród Praschmów,
największego właściciela dóbr ziemskich oraz właściciela Zamku w Niemodlinie.
Kąpielisko zlokalizowano w miejscu zarośniętego stawu "Trzciniak" (Röhrteich),
leżącego na skraju lipnowskiego lasu - Zwierzyńca
Budowa zespołu basenów trwała jeden rok i oddano je do użytku pod koniec lata 1934 roku. Kąpielisko
tworzyły trzy połączone ze sobą baseny: duży o kształcie prostokąta o wymiarach 100 x 25 metrów oraz
dwa mniejsze, przylegające do siebie. Duży basen wyposażony został w skocznię. Na mniejszym
ustawiono zjeżdżalnię. Wodę, potrzebną do wypełnienia kompleksu doprowadzano z jednego
z pobliskich stawów. Służył do tego specjalny rów, wyposażony w zespół wymiennych filtrów, które
odkwaszały wodę i oczyszczały ją z nadmiaru osadów. Na obrzeżu kąpieliska, przy ścianie lipnowskiego
parku, posadowiono drewniany budynek służący za przebieralnię i wypożyczalnię leżaków.
Kilkadziesiąt metrów dalej znajdowała się restauracja „Zwierzyniec”, znana w okolicy z dobrego
wyżywienia i potańcówek, które organizowano tam każdego letniego wieczoru.
Malownicze położenie kąpieliska w otulinie lipnowskiego Zwierzyńca, z dala od miasta, niemalże
bezpośrednio na łonie natury - do tego dobra infrastruktura komunikacyjna i gastronomiczna sprawiły, że „basen w Lipnie” stał się miejscem bardzo lubianym przez Niemodlinian.
www.osir-niemodlin.pl

5) NOWY WIŚLICZ
Osoba do kontaktu: Regina Wielgus, e-mail: promocja@nowywisnicz.pl
Jedną z letnich atrakcji gminy Nowy Wiśnicz jest odkryta pływalnia w Wiśniczu –
Leksandrowej. Basen ma głębokość od 1,10 m do 1,80 m i wymiary 20 na 50 m.
Obok basenu wybudowany został brodzik dla dzieci oraz przygotowane boisko
do gry w siatkówkę plażową. Na terenie pływalni działa bufet, w którym można
kupić słodycze, lody, zimne i gorące napoje.
Obiekt czynny jest w sezonie letnim: codziennie od 10.00 do 19.00.
http://nowywisnicz.pl/dla-turysty/basen-w-wisniczu-leksandrowej/

6) OLESNO, ul. Kościuszki 17
Osoba do kontaktu: Łukasz Fil, e-mail: lfil@olesno.pl

7) OLKUSZ
Osoba do kontaktu: Dariusz Murawski, e-mail: dyrektor@mosir.olkusz.pl
Wszystkie atrakcje są z 2001 i 2002 roku. Są dwa boiska wielofunkcyjne
z nawierzchnią poliuretanową. Jedno z nich obecnie ma już nową nawierzchnię.
Cztery korty tenisowe (kilkudziesięcioletnie) z nawierzchnią z mączki ceglanej
znajdują się w sąsiedztwie kompleksu. http://nowa.mosir.olkusz.pl/basen/

8) PLESZEW, ul. Aleje Mickiewicza i ul. Sportową
Osoba do kontaktu: Andrzej Jędruszek, e-mail: andrzej.jedruszek@pleszew.pl
Niecka basenu głównego to 8 torów o dł. 50m i brodzik o nieregularnym
kształcie. Powierzchnia terenu , na którym znajduje się basen to ok. 1 ha.

9) RYBNIK, ul. Hotelowa
Osoba do kontaktu: Monika Gitner, e-mail: architektura@um.rybnik.pl
Powierzchnia ośrodka w zakresie opracowania ma powierzchnię 33,68ha
(336843,6m2). Całość składa się z części hotelowej, rekreacyjnej, sportowej oraz
stawów hodowlanych.
W skład ośrodka wchodzą hotel Olimpia z salą sportową z zapleczem; 3 boiska
piłkarskie w tym jedno o nawierzchni sztucznej; niecka nieczynnego kąpieliska
pełniąca funkcję stawu; 8 stawów (stawy hodowlane oraz rekreacyjny); siłownia na wolnym powietrzu;
plac zabaw dla dzieci; wodny plac zabaw; górka; obiekt klubu sportowego przy głównym boisku; obiekt
obsługi technicznej (przy ul. Hotelowej); obiekt obsługi stawów hodowlanych w części zachodniej
terenu oraz mniejsze obiekty techniczne. Od strony południowej z ośrodka wydzielono teren na którym
znajdują się korty tenisowe – poza opracowaniem.
Na teren prowadzą 3 wejścia – główne, z ulicy Hotelowej, które stanowi również dojazd do hotelu
Olimpia; techniczne stanowiące wjazd na teren ośrodka (z ulicy Hotelowej); oraz północne znajdujące
się w obrębie głównego stadionu jako dojazd od ulicy Jodłowej. Od strony północno-zachodniej
znajduje się dojazd do budynku obsługi stawów hodowlanych – nie powiązany z ośrodkiem (wydzielony
ogrodzeniem).
Na terenie ośrodka wyznaczono zewnętrzne drogi dojazdowe pełniące funkcje ciągów
pieszorowerowych. Zagęszczenie dróg dojazdowych oraz parkingów znajduje się w strefie hotelowej.
Główny parking dla ośrodka znajduje się przed wjazdem głównym, wzdłuż drogi dojazdowej
prowadzącej z ulicy Robotniczej. Od strony północnej, w rejonie boisk piłkarskich, znajduje się
wewnętrzny parking dla samochodów, który pełnił również funkcję parkingu dla nieistniejącego
kempingu.

Cały teren porośnięty jest zielenią wysoką jak i niską. Osie kompozycyjne zieleni przebiegają wzdłuż
ciągów pieszych i dróg, pełniąc również funkcję zieleni izolacyjnej. Od strony północnozachodniej teren
jest znacznie zadrzewiony. Od strony zachodniej oraz północnej ośrodek przylega do terenów leśnych.
Ogólny układ zieleni przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

10) SŁUBICE
Osoba do kontaktu: Ilona Brzytwa, e-mail: ilona.brzytwa@sosirslubice.pl
Pływalnia Otwarta w Słubicach
• basen odkryty o wymiarach 102m x 24m z podziałem na:
• brodzik o głębokości 0,4m
• brodzik o głębokości 0,6m
• basen dla nie umiejących pływać o głębokości 1,2m
•

basen dla umiejących pływać o długości 50m i głębokości od 1,4m do 1,9m

•

www.sosirslubice.pl

11) STALOWA WOLA, ul. Hutnicza
Osoba do kontaktu: Dorota Szymańska, e-mail: dszymanska@stalowawola.pl
Baseny odkryte w 1965 r. zostały wybudowane i oddane do użytkowania
mieszkańcom również w lesie. Wokół niecek basenowych i terenów rekreacyjnych
było dużo drzew głównie sosen.
Na terenie basenów odkrytych w ostatnich kilkunastu latach nie było
poczynionych znaczących inwestycji, prace na terenie przynależnym do basenów
odkrytych, w miarę możliwości, były i są systematycznie prowadzone głównie
w celu uatrakcyjnienia pobytu osobą odwiedzającym.
Na terenie przynależnym basenom odkrytym zlokalizowane są:
1. Niecka basenu o wymiarach 20 x 50 m., głębokości od 1,5 m. do 1,75 m. wraz z zjeżdżalnią
o długości 62 m i wysokości 8,30 m.,
2. Niecka basenu do nauki pływania o wymiarach 6 x 12,5 m., głębokości od 0,8 m. do 1,15 m.,
3. Niecka basenu dla dzieci o wymiarach 15 x 20 mm., głębokości od 0,15 m do 0,60 m., tzw.
brodzik z zjeżdżalnią dla małych dzieci,
4. Wydzielone boisko piaszczyste do siatkówki,
5. Wydzielone boisko piaszczyste do piłki nożnej,
6. Boisko do streetballa,
7. Plac zabaw dla dzieci, zjeżdżalnia, domek, huśtawka, piaskownica wszystko zlokalizowane
na terenie piaszczystym.

Olbrzymim atutem terenu basenów odkrytych jest jego otocznie, tj. wspomniany wcześniej las.
Pozostała duża ilość drzew, głównie sosen.
Istotnym elementem oprócz drzew jest również fakt, że większość terenu basenów odkrytych jest
trawiasta, co w połączeniu z drzewami daje namiastkę terenów zlokalizowanym bardziej poza miastem
niż w jego obszarze (załączniki od B1 do B16).
Biegnąca wzdłuż ulica Hutnicza, widoczna na załączonej mapie, oddziela od obiektów opisanych
powyżej, teren stadionu piłkarskiego, który też jest częścią obiektów należących do Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli.
Stadion piłkarski jest również w trakcie modernizacji, na jego terenie powstanie Podkarpackie Centrum
Piłki Nożnej. Powstanie nowy stadion piłkarski, cztery nowe boiska treningowe oraz zostanie
zbudowane zaplecze dla zawodników (załączniki od S1 do S5).

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli aktualnie prowadzone są dwie duże
inwestycje.
Po zakończeniu inwestycji na stadionie piłkarskim oraz na obiektach w których zlokalizowane są hala
sportowa, hala basenowa i pomieszczenia administracyjne, teren basenów odkrytych jest następny w
kolei do modernizacji.

12) STRZELCE OPOLSKIE, ul. Opolskiej 46
Osoba do kontaktu: Małgorzata Kornaga, e-mail: m.kornaga@strzelceopolskie.pl
Opis lokalizacji i pozostałe materiały znajdują się na ftp.

13) TARNOBRZEG, al. Niepodległości 2
Osoba do kontaktu: Adam Strumiński, e-mail: dyrektor@mosir.tarnobrzeg.pl
Obiekt ten został oddany do użytku pod koniec lat 60-tych , składał się z niecki
sportowej 50m, brodzika , terenów zielonych i szatni.
W chwili obecnej basen jest nieczynny. Obok znajduje się kryta pływalnia, hala
widowiskowo sportowa, a w ostatnich miesiącach rozpoczęła się budowa
budynku z wewnętrzną ścianką wspinaczkową w miejscu dawnego brodzika.
Do zagospodarowania pozostała niecka sportowa 50 m, a właściwie teren który ona zajmuje, oraz
niewielki teren wokół tej niecki.
Sąsiadująca pływalnia kryta cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Praktycznie brakuje miejsca
do korzystania dla wszystkich chętnych. Dlatego naszą sugestią do wykorzystania tego terenu jest

zaprojektowanie dodatkowej krytej niecki basenowej która byłaby funkcjonalnie powiązana
z istniejącą pływalnią /ale potrzebujemy dodatkowego zaplecza szatniowo- sanitarnego/, ewentualną
możliwością wyjścia latem na zewnątrz na teren letniego wypoczynku z drobnymi elementami atrakcji
wodnych dla dzieci. Teren ten powinien być także dostępny niezależnie od pływalni.

14) TARNÓW, Al. Tarnowskich 1
Osoba do kontaktu: Marek Baran, e-mail: dyrektor@tosir.com.pl
Obiekt położony na działkach 14/13, 14/18 i 15/7 obręb 319 w Tarnowie o łącznej
powierzchni gruntów 40 991 m2. wybudowany w 1973 r. Posadowiony jest
na północnym stoku Góry Św. Marcina, najbardziej na północ wysuniętym
wzgórzem Karpat. W pobliżu Pływalni Letniej wybudowano Park Biegowy
„Marcinka” z terenowymi ścieżkami biegowymi i rowerowymi o długości 7 km,
z 500 m torem do jazdy na rolkach i nartorolkach. Planuje się także, na terenie
pływalni budowę całorocznego budynku obsługi w ramach Centrum Aktywnego
Wypoczynku. Załączono do zgłoszenia plan zagospodarowania terenu oraz elewacje projektowanego
budynku CAW.
1. Aktualnie program użytkowy Pływalni Letniej stanowią:
1) Budynek szatni i regeneracji wody o pu. 981 m2,
2) Budynek gastronomii o pu. 118 m2,

3) Hol kasowy o pu. 6 m2,
4) Niecka duża o wymiarach 20 x 50 m i głębokości od 1,2 m do 1,8 m,
5) Niecka rekreacyjna o wymiarach 20 x 25 m i głębokości od 0,8 m do 1,2 m,
6) Brodzik dla dzieci o nieregularnych kształtach o pow. ok. 110 m2 i głębokości 0,15 m,
7) 50 m rynnowa zjeżdżalnia wodna,
8) Boisko do siatkówki plażowej,
9) Dwa kosze do koszykówki na terenach zielonych,
10) Przepustowość obiektu ok. 2100 osób,
11) Obiekt typowo rekreacyjny udostępniany prze około 70 do 80 dni każdego roku.

15) ŻORY
Osoba do kontaktu: Marta Rapacz-Mahmoud, e-mail: a.ujma@um.zory.pl
Basen odkryty w Żorach-Roju powstał w 1977 roku. Pierwotnie obiekt służył
jako zbiornik przeciwpożarowy. Pierwsza modernizacja obiektu, nakierowana
na przystosowania zbiornika jako basenu odkrytego nastąpiła w 1982 roku.
Niecka betonowa pływalni odkrytej ma wymiary 80 x 40 metrów i mieści
około 3 000 m3 wody. Podzielona jest ona na strefy: dla pływających
o głębokości 2 m; dla niepływających o głębokości 120 cm oraz brodzik

o głębokości 40 cm. Wokół niecki basenowej umieszczone są natryski wraz z brodzikami do płukania
stóp z zimną wodą (po 2 natryski w każdym z 5-ciu brodzików).
W strefie dla niepływających zamontowana jest mała zjeżdżalnia dla dzieci o wysokości 2 m, wykonana
z plastiku, z lądowiskiem w basenie. W brodziku znajdują się 2 małe zjeżdżalnie w kształcie rybki
o wysokości 1m.

