
Polacy i Slowacy wspólnie
wybuduja w Pieninach aquapark
~ Cieple baseny
przy~iagaja
tysiace turystów
~ Polscy górale
chca powtórzyc,
sukces Slowa)tów
Józef Slowik

Polacy i Slowacy wspólnie
wybudujaw Pienmach,na ~e-
renie gminy Czorsztyn (pow.
nowotarski w Malopolsce),
kompleks basenów termal-
nych. Mieszkancy polskich
SromowcówWyznychz nie-
cierpliwoscia oczekuja na
wyniki odwiertów zródel
geotermalnych na slowa-
ckiejSpiskiejStare~Wsi.

Pierwszebadania wyraznie
wskazujana wystepowanie
w tym rejonie zródel, z któ-
rych tryska woda o tempera-
turze 75 st. C.- Jezeli doko-

'piemy sie do tak goracej
wody, to z budowa powinni-
smy ruszyc w polowie przy-
szlego roku. Nie mamy jesz-
czegotowego planu obiektu,
bo wszystko zalezy od tego,
jak wydajne bedzie nasze.
zródlo. Wszystko wyjasnisie
wciagunajblizszegomiesiaca.
-mówi Stanislaw Chmiel,re-
prezentujacy w polsko-slo-
wac;:kiej spólce wies Sro-
mowceWyzne.

Zinicj~tywajejpowolania,
wyszli Slowacy,którzy maja
owielewieksze doswiadcze-
nie w budowaniu basenów

,termalnych. Oprócz Sro-

Wizytawcieplym aquaparku moze byc namiastka podrózy do egzotycznyc.h krajów

mowców do spólki weszla
gmina Czorsztyn, Spiska
Stara Wies oraz dwie pry-
watne firmy ~Polskii Slowa-
cji. - Tego typu przygta-
nkzna kooperacja polsko-
slowacka jest ewenementem
w skali kraju. Siegniemy
dziekiniejpopieniadze zUnii
Europejskiej. Aquapark, po
splywie DunajceI~liJeziorze

,Czorsztynskim, bedzie ko-
lejna atrakcja:przyciagajaca
turystów w Pieniny - zapo-
wiada wójt Czorsztyna Wal-
demar Wojtaszek.

Recezacierajatez Slowacy.
-Trzeba jak najszybciejrea-
lizowac te plany. 'Kapieliska
"termalne to jedyny produkt
turystyczny, który sprzedaje
sieprzez 365dniroku- mówi
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,ódzkl aquapark",który
zostanie oficjalnieotwarty
31 s,ty~znia,tQn jek§~e
.een,trurTl'\lIJedi1e ~y~kj'
YIPolsce.Nie jes
- w przeciwienstwie
do poahalanskich cieplic
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Na powierzchni 10 ha
powstalo piec basenów,
'~lu~tr~ ~qdS".~.aj~~~ea~
'],3 ty~. mkw. Kompleks
sklada sie z,czesci

, zewnetrznej, dostepnej
latem :?fZrweW,rznej,

!J~tóra kd)~aih trz.a'en.
przeszklonych pirami-
dach. Najwiekszaatrakcja
jest basen ze sztuczna'
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dzi sie bezposrednio'
z plazy. W k9mpleksie
powstala takze. plywalnIa

~ iekre~f1:yjmj
~ nychks,tta
~ wodnymi.

JanBosnovic,dyrektor Naro-
dowego Centrum Turystyki
Slowackiejw PolSce.

Bosnovicwie, comówi.Ba-
seny zasilane zgoracych ztó-
del to turystyczny hit Slo-
wac:ji. U naszych polud-
niowych sasiadów dziala
obecnie ponad 40 róznego
rodzaju kapielisk termal-
nych. Najwieksze z nich to

Tatralandia obok liptow-
skiego Mikulaszu (40 km
od granicy z Polska). 11 base-
nów Tatralandii zajmuje po-
wierzchnie 14ha. W sezonie
letnim korzysta z nich co-
dziennie 4 tys.osób.Wzimo-
wym - o tysiac mniej. Bl~sko
polowa klientów to Polacy,
którzy u siebie nie moga li-
czyc na podobne atrakcje.

Na Podhalu dziala tylko je-
den aquapark. Na zb,oczu
zakopianskiejAntalówki,ko~
rzystajac z istniejacych tam

-zródel geotermalnych, wybu-
dowano nowoczesne cie-
plice. Mimo zew sklad kom-
pleksu wchodza zaledwie
tr,zy baseny, w sezonie
.9p:wiedzago blisko 2,5 tys.
Q~obdziennie. . - '

Wprzyszlym roku na Pod-
halu otwarte zostana dwako-
lejne aquaparki. Koncza sie
juz prace wykonczeniowe
w kompleksie pieciu base-
nów w BanskiejNiznej (pow.
nowotarski) polozonym tuz
obok zakopianki.

Przed przyszlorocznymi
swietami BozegoNarodzenia
pierwsi gosciebeda sie-mogli
takze pluskac w Bukowinie
Tatrzanskiej (pow.nowotar-
ski).Powstaje tam kompleks
wypoczynkowy, w którego
sklad bedzie wchodzic az 12
basenów, Wtym szesciu zew-
netrznych.

Ciekawostkabedzie wylo-
zona drewnem sala regio-
nalna, w której goscie beda-
moczyc sie w beczkach, slu-
chac góralskiej muzyki i po-
dz!wiacpanorame Tatr.


