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Realizacja: 2006-2008
Koszt: ok. 14 mln zł
Kryty basen, gabinety odnowy biologicznej i terapia w mikroklimatycznej grocie solnej - to
główne atrakcje Nowoczesnego Rekreacyjnego Obiektu Pływackiego przy ul. Wysłouchów na
Kurdwanowie. Nowy basen otworzył Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczając
symboliczny klucz Zdzisławowi Traczowi - dyr. Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
im. Szarych Szeregów, który zarządza obiektem.

Kryta pływalnia przy ulicy Wysłouchów, to kolejny obiekt realizowany przez Gminę
Kraków. Koszt jego realizacji wyniósł 13,5 mln złotych. W czerwcu ubiegłego roku
otwarto basen wraz z zapleczem oraz odnową biologiczną przy torze kajakarstwa
górskiego przy ul. Kolnej. Niedługo do użytku zostanie oddana jeszcze jedna
pływalnia - w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Sportu w Nowej Hucie przy ul.
Ptaszyckiego.
"Basen służący mieszkańcom Kurdwanowa i nie tylko zawiera bogatą infrastrukturę" podkreślił Prezydent Krakowa podczas oddania obiektu do użytku. Budynek basenu,
usytuowany równolegle do działającego obok budynku klubu sportowego, jest
obiektem o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej. Użytkownicy
mogą korzystać nie tylko z basenu. Mają do dyspozycji także gabinety odnowy
biologicznej, fitness i strefę gastronomiczną. Relaks na basenie można uzupełnić
terapią w mikroklimatycznej grocie solnej.
Basen przy ul. Wysłouchów 34a będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz.
14:00-22:00, a w soboty i niedziele w godz. 12:00-20:00.
Obiekt przy ul. Wysłouchów składa się z 3 połączonych ze sobą brył. Główną bryłę
stanowi hala basenowa wraz z zapleczem oraz strefa odnowy biologicznej. Do hali
basenowej dołączony jest element, w który wpisany jest basen rekreacyjny oraz układ
komunikacyjny. Dodatkową bryłę stanowi trzon komunikacyjny całego budynku wraz
z holem głównym, szatnią i zespołami sanitarnymi.
Nowoczesna hala basenowa przeznaczona jest do przeprowadzania zawodów
sportowych i pływania rekreacyjnego. Niecka sportowa o głębokości 1,2-1,8 m i
wymiarach 12,5 x 25m wyposażona jest w drabinki wejścia do niecki i dźwig dla
niepełnosprawnych. Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Zapewniają to podjazdy do strefy wejść do budynku, odpowiednie szerokości otworów
drzwiowych, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych pomieszczenia
higieniczno - sanitarne, a także wewnętrzny podnośnik śrubowy
Niecka rekreacyjna składa się z dwóch części. Jednej głębszej, wyposażonej w dysze
do masażu podwodnego i pionowego, płytę do siedzenia z napowietrzaniem oraz
kaskadę wodną i z części płytkiej, przeznaczonej dla dzieci. Ta wyposażona jest w
zjeżdżalnię typu słoń.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:
Ilość kondygnacji: 3, w tym 2 nadziemne i 1 podziemna
Wysokość: 11,29 m
Szerokość: 32,50 m
Długość: 53,20 m
Powierzchnia użytkowa: 1.614,76 m?
Powierzchnia usługowa: 746,37 m?
Powierzchnia całkowita: 4.175,45 m?
Kubatura obiektu: 15.616 m?.

Zobacz także:
Komunikacja
Budowa ul. Wita Stwosza

Przebudowa ciągu drogowego Monte Cassino-Kapelanka-Brożka

Rekonstrucja ulic Lubicz i Rakowicka

Układ komunikacyjny po zachodniej stronie dworca wraz z tunelem
drogowym

Linia tramwajowa: al. 29 Listopada - pętla Kamienna - os. Krowodrza Górka

Przebudowa ronda Mogilskiego

Zakończył się remont ronda Grzegórzeckiego

Budowa estakady nad rondem Polsadu

Regionalny Dworzec Autobusowy

Nowoczesna Komunikacja Miejska

Dzielnicowa Obwodnica

Remontowe Hity 2007

Parkingi podziemne

Przestrzeń publiczna
Budowa Pawilonu Wystawienniczo-Informacyjnego "Wyspiański 2000"

Przebudowa placu Bohaterów Getta

Modernizacja Małego Rynku

Pomnik Tadeusza Rejtana

Rynek Główny

Modernizacja ul. Floriańskiej

Plac Wszystkich Świętych

Stare Miasto

Dworek w Podgórzu

Zajazd Kościuszkowski

Muzeum Sztuki Współczesnej

Muzeum Armii Krajowej

Budowa Galerii Krakowskiej

Kraków zwraca się twarzą do Wisły

Koniec remontu ulicy św. Tomasza

Koniec remontu Stolarskiej

Zakończył się remont ul. Grodzkiej

Stara zajezdnia w nowych szatach

Ekologia
Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie

Wysypisko śmieci w Baryczy

Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów

Ciepło przyjazne środowisku

Sport i rekreacja
Modernizacja stadionu Wisły Kraków

Modernizacja Miejskiego Stadionu Cracovia przy al. Focha

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Kolna"

Zalew Nowohucki

Centrum rekreacji przy Bulwarowej

Ośrodek Sportowo Rekreacyjny Kurdwanów Nowy

Ogród Doświadczeń

Nowoczesność
Centrum Kongresowe

Hala w Czyżynach coraz bliżej

Na Małych Błoniach stanie hala 100-lecia Cracovii
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