Wodny Park Tychy posumował
rok 2019
Wodny Park Tychy w ubiegłym roku odwiedziło ponad 523 tysiące
gości. – Największą popularnością cieszyła się Strefa
Rekreacji, z basenem ze sztuczną falą, laguną, rwącą rzeką,
basenem zewnętrznym, strefą dla dzieci oraz ekstremalnymi
zjeżdżalniami. Uznaną markę wśród naszych gości mają także
Sauny Książęce z Łaźniami Piwnymi oraz SPA Książęce –
podkreśla Zbigniew Gieleciak, prezes zarządu Regionalnego
Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.

To właśnie SPA Książęce było najpopularniejszą nowością
Wodnego Parku Tychy w 2019 roku. – Stworzyliśmy specjalne
pakiety tzw. one day SPA, dzięki którym w ciągu kilku godzin
można doznać błogiego odprężenia korzystając z zabiegów
floatingu, kąpieli balneologicznych, sauny ganbanyoku czy
masaży – zaznacza Aneta Dąbrowska wiceprezes zarządu RCGW S.A.

W ubiegłym roku poszerzyła się również oferta sportowa Wodnego
Parku Tychy. Swoją działalność rozpoczęła tu Polska Akademia
Surfingu, która zorganizowała kursy tej dyscypliny sportu dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. – W pierwszym w Polsce
symulatorze surfingu w obiekcie zamkniętym po raz kolejny
zorganizowaliśmy Surf Cup, czyli zawody dla surferów z całej
Polski. Udział wziął
w nich m.in. Mateusz Ligocki,
czterokrotny olimpijczyk w snowboardzie – dodaje prezes
Gieleciak.

Ważnym elementem funkcjonowania Wodnego Parku było
uruchomienie internetowej sprzedaży biletów, które usprawniło

i przyspieszyło obsługę gości tyskiego aquaparku. Doceniono
również walory architektoniczne obiektu – Wodny Park Tychy
znalazł się w gronie finalistów World Architecture Festival
2019, czyli jednego z największych i najbardziej prestiżowych
konkursów architektonicznych na świecie.

W 2020 roku tyski obiekt zostanie rozbudowany. Na przełomie
2020 i 2021 roku do użytku oddana zostanie druga sauna
zewnętrzna. Będzie to jeden z największych tego typu obiektów
w Polsce – podczas jednego seansu pomieści ponad 100 osób.
Łącznie z saun zewnętrznych będzie mogło skorzystać ponad 175
osób na raz.

– Nasz obiekt to nie tylko atrakcje dla całych rodzin. To
również dbałość o środowisko naturalne. Dzięki synergii z
tyską oczyszczalnią ścieków i produkcji biogazu Wodny Park w
2019 roku był całkowicie samowystarczalny energetycznie –
zaznacza Zbigniew Gieleciak.
6 500 MWh – tyle energii

z

biogazu

wyprodukowała

bioelektrociepłownia w Wodnym Parku w roku 2019, co
pozwoliłoby zasilić 10-tysięczne miasto przez ponad rok
(łącznie oczyszczalnia ścieków i Wodny Park wyprodukowały 14
000 MWh energii)

3 000 MWh – taka nadwyżka energii wyprodukowanej została
sprzedana do sieci. 2478 ton węgla, czyli 36 pełnych wagonów
kolejowych, zaoszczędzono – taka ilość węgla w
najnowocześniejszym bloku węglowym elektrowni konwencjonalnej
byłaby potrzebna do wyprodukowania 6 500 MWh energii.
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Nowa atrakcja w Aquadromie.
To
będzie
jedna
z
największych saun w Polsce
W rudzkim aquaparku powstaje nowa sauna, której otwarcie
zaplanowano na początek drugiego kwartału 2020 roku. Będzie to
jedna z największych saun w Polsce. Na nową atrakcję z
niecierpliwością czekają miłośnicy popularnego saunarium w
Rudzie Śląskiej, które rokrocznie odwiedzane jest przez ponad
sto tysięcy osób.

Wraz z podjęciem decyzji o budowie nowoczesnej sauny
zewnętrznej niezwłocznie rozpoczęto poszukiwania projektanta i
wykonawcy. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku.
Otwarcie nowej sauny planowane jest w ciągu najbliższych
miesięcy. Ponieważ saunarium rudzkiego parku wodnego jest
jednym z najpopularniejszych na południu Polski, przywrócenie
funkcjonowania sauny zewnętrznej (poprzednia została zamknięta
w 2018 roku) jest wyczekiwane od dawna.

Na szybkie ukończenie inwestycji liczy nie tylko inwestor, ale
również szerokie grono saunowiczów. Bo jest na co czekać. Nowa
sauna w momencie otwarcia będzie jedną z kilku największych i
najnowocześniejszych w kraju, a z pewnością największą w całym
województwie. Znacząco podniesie to komfort saunowania w
Aquadromie.

– Jako Aquadrom jesteśmy jednym z prekursorów seansów show w
Polsce. Dlatego też koncepcja nowej sauny to synteza naszego
własnego doświadczenia oraz wzorców zaczerpniętych z dużo
większych saun, z zachodniej Europy – mówi Marceli Zawadzki,
kierownik saunarium, który koordynuje prace nad nową sauną.

Nowa sauna ma być zupełnie inna od dotychczas działających i
chociaż inwestor nie chce zdradzać dokładnej liczby miejsc, z
pewnością zmieści się w niej ponad 100 osób. Jednak nie
jedynie o wielkość atrakcji chodzi.

– Cieszymy się, że w tym roku uda nam się otworzyć nową, dużą
saunę. Tworząc jej koncepcję staraliśmy się skupić przede
wszystkim na komforcie i praktyczności jej użytkowania.
Wybudowanie dużej sauny dostosowanej do seansów show to
niełatwe zadanie. Przede wszystkim nie ma skąd czerpać
wzorców, jest to bowiem swoiste novum nie tylko w Polsce ale i
na świecie. Ponadto wiem, że oczekiwania wobec nas są
szczególnie wysokie – mówi Marceli Zawadzki. – Dlatego też
nasze
zadanie
na
2020
rok
to
wypełnić
saunę
usatysfakcjonowanymi klientami. Liczę, że uda się to wykonać
dzięki kunsztowi naszych saunamistrzów oraz rzetelnej pracy
całego obiektu – zaznacza Marceli Zawadzki.

Otwarcie nowej sauny jest planowane na początek drugiego
kwartału 2020 roku. Całkowity koszt inwestycji to blisko 600
tysięcy złotych.

