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Wydarzenia

1Zatoka Sportu  
Politechniki Łódzkiej  
– perła sportowej Łodzi

18 września 2017 roku otwarta została pływalnia w Akademickim Centrum Sportowo-
-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej, Zatoka Sportu z pierwszym w Łodzi krytym basenem  
50-metrowym. Obiekt został zaprojektowany i zbudowany jako przyjazny dla osób niepeł-
nosprawnych. 

Arnold Lorenc
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Baseny wielu możliwości

Pływalnia znajduje się na 
poziomie 0, zaraz przy wej-
ściu do obiektu od strony 
parkingu. Osoby poruszające 
się na wózku nie napotkają 
na drodze żadnego podjazdu 
ani przeszkody utrudniającej 
dojazd do kas oraz później 
do basenu. Osoby niepełno-
sprawne mają osobną prze-
bieralnię. To przestronne 
miejsce, w którym można się bez 
problemów przygotować do pły-
wania lub innej aktywności w wo-
dzie. Jest również prysznic i bez-
pośrednie wyjście na pływalnię, co 
powoduje, że w żadnym miejscu 
nie trzeba stać w kolejce, ani prze-
ciskać się do swojej szafki, obijając 
się o inne osoby. Nie traci się tak-
że czasu na szukanie swojego nu-

merka szafki. Na wyposażeniu jest 
wózek. W szatni może także prze-
brać się osoba towarzysząca. 

W obiekcie znajdują się dwa 
baseny: 50-metrowy oraz 25-me-
trowy. Basen o wymiarach olim-
pijskich składa się z 10 torów, głę-
bokość na całej długości wynosi 
2,5 metra. Wyposażony jest w ru-
chomy pomost, który może po-

dzielić basen na dwa odcinki 
po 25 metrów. 

Największą zaletą krót-
szego z nich jest regulowane 
dno. W zależności od potrzeb 
może być ono ustawione na 
poziomie od 0 aż do 5 metrów. 
Nie musi to być jednolita plat-
forma. Dno można podzielić 
na dwie części, tak by np. na 
płytszej odbywała się nauka 
pływania lub aquafitness,  

a na drugiej – głębszej – wszela-
kie sporty wodne – od pływania 
synchronicznego, przez skoki do 
wody po nurkowanie techniczne 
oraz rekreacyjne z butlą tlenową. 

Zatoka Sportu otwarta jest od 
poniedziałku do soboty w godzi-
nach 6:00-22:00, a w niedziele 
7:00-21:00. W weekendy oraz od 
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poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 ceny 
biletów ulgowych wynoszą – 11 zł, a w pozostałych go-
dzinach 14 zł. Czas wejścia w cenie biletu: 60+10 mi-
nut na przebranie się.

Jakość wody powyżej normy

W celu podniesienia jakości wody użyto średnioci-
śnieniowe automatyczne lampy UV. Ich zastosowanie 
ma dwie zalety: działanie dezynfekujące, przez co 
można obniżyć stężenie chloru oraz rozkład orga-
nicznych związków chloru, dzięki czemu znacznie 
ograniczane jest powstawanie nieprzyjemnego zapa-
chu znanego z pływalni. 

— Proces uzdatniania i dezynfekcji jest prowadzo-
ny na bardzo wysokim poziomie technologicznym. 
Zastosowano tu filtry ciśnieniowe z wykorzysta-
niem ziemi okrzemkowej, która stanowi bardzo do-
bry materiał filtracyjny i oczyszczający wodę. Jest 
to proces oszczędny i ekologiczny – mówi mgr inż. 
Dariusz Serafin, dyrektor techniczny w Firmie NTW 
STEC, odpowiedzialny za wdrożenie tej technolo-
gii w Zatoce Sportu. – Środek do dezynfekcji wody  
w przeciwieństwie do większości pływalni w Polsce 
i na świecie wytwarzany jest na miejscu w procesie 
elektrolizy membranowej z roztworu soli. Powstają-
cy dezynfekant (chlor gazowy) ma 80-krotnie wyższą 
skuteczność działania w stosunku do powszechnie 
stosowanego podchlorynu sodu. Cały proces filtracji 
jest zautomatyzowany, całodobowy i całkowicie bez-
pieczny.

Zawody na najwyższym poziomie

Choć Zatoka Sportu działa dopiero od kilku mie-
sięcy, odbyło się tutaj już kilka dużych i doniosłych 
imprez sportowych. W dniach 4-5 listopada Zato-
ka Sportu gościła najlepszych polskich pływaków 

w ramach cyklu Arena Grand Prix Puchar Polski na 
basenie 25-metrowym. Tuż przed Świętami Bożego 
Narodzenia (19-22 grudnia) odbyły się tutaj Zimowe 
Mistrzostwa Polski w pływaniu. Oprócz tego swo-
je mecze ligowe rozgrywają tutaj mistrzowie Polski  
w piłce wodnej z Łódzkiego Sportowego Towarzy-
stwa Waterpolowego. 

Po tych wydarzeniach sportowcy oraz kibice chwa-
lili nasz obiekt m.in. za przestronność, ułatwiającą 
komunikację w szatniach oraz na trybunach, a przed-
stawiciele Polskiego Związku Pływackiego nazwali 
go „nowoczesnym i atrakcyjnym obiektem dla rodzi-
ny pływackiej”. Wrażenie zrobiły nie tylko dwa ba-
seny, ruchomy pomost w większym i ruchome dno  
w mniejszym oraz zestaw skoczni do wody, ale rów-
nież trybuny, na które może wejść ponad 1700 wi-
dzów. Również niepełnosprawni. Zatokę Sportu PŁ 
klasyfikuje to na czwartym miejscu w Polsce wśród 
pływalni z basenem 50-metrowym. 

W przyszłości w skład kompleksu wejdą również 
17-metrowa ścianka wspinaczkowa, siłownia, kor-
ty do squasha, oraz wielofunkcyjna hala sportowa 
do gier zespołowych z widownią dla 600 osób. Do 
wszystkich miejsc prowadzą szerokie korytarze, bądź 
przestronne windy, które z łatwością pomieszczą nie 
jeden wózek dla niepełnosprawnych. 
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