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Zalewem Nowohuckim wieci pe³nym blaskiem

Dawka relaksu dla wszystkich
To wspania³a wiadomoæ dla wszystkich zainteresowanych i tych, którzy
od 2017 roku ledzili budowê pierwszej w Krakowie tê¿ni solankowej. Ju¿
jest. Niedawno zosta³a oficjalnie otwarta. Tê¿nia uzupe³ni³a wiêc realizowan¹
skutecznie przez ostatnie lata w ramach rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego w Bieñczycach ogromn¹ strefê rodzinnego relaksu.
Inwestycja kosztowa³a miasto pó³tora
miliona z³otych. Tê¿nia jest ogólnodostêpna. Jest ca³odobowo monitorowana.
To wynik z³ych dowiadczeñ z budowy
poprzedniej tê¿ni, któr¹, jak wszyscy
pamiêtaj¹, spalono.
Atrakcji nie brakuje
Oprócz tê¿ni nad zalewem w Bieñczycach funkcjonuje ju¿ drewniana
strefa relaksu z pla¿¹ dla chêtnych, du¿ym, przebudowanym placem zabaw z
ciekawymi urz¹dzeniami dla najm³odszych. Atrakcje nad zalewem uzupe³niaj¹ boiska do koszykówki i siatkówki pla¿owej czy zewnêtrzne si³ownie
oraz molo.
Powsta³a tak¿e przestrzeñ z urz¹dzeniami dla psów. Dziêki strefie foodtrucków poszerzono znacznie ofertê kulinarn¹, a dla mieszkañców, którzy systematycznie odwiedzaj¹ zalew i przestrzeñ wokó³ niego, organizowane s¹
tak¿e akcje spo³eczne  oddawania
krwi czy kiermasze charytatywne. Ca³oæ dope³nia basen Klubu Sportowego
Wanda, który wprawdzie jest nieczynny w tym sezonie ze wzglêdów epidemiologicznych, ale w lipcu rozgrywano na jego obiektach Grand Prix w
siatkówce w bardzo mocnej, ligowej
obsadzie.
Jeszcze w tym roku, nad zalewem, od
strony alei Solidarnoci, powstanie boisko, stanowi¹ce dope³nienie przeprowadzonych tu w ostatnich latach prac.
Te ca³kowicie zmieni³y oblicze zaniedbanego przez d³ugi czas zalewu. Trudno wiêc dziwiæ siê t³umom mieszkañców dzielnicy i nie tylko im, stale pozostaj¹cym wokó³ zalewu.
Mylê, ¿e wszystkie prace prowadzone nad zalewem w ostatnich latach da³y
zupe³nie now¹ jakoæ temu miejscu. Z
kimkolwiek bym nie rozmawia³, ka¿dy
podkrela walory rekreacyjne naszego
zalewu i ca³ej towarzysz¹cej mu przestrzeni. Nam bardzo zale¿a³o na tym,
aby doprowadziæ to miejsce do obecnego stanu. Najwa¿niejsze, ¿e siê to dokona³o. Bardzo siê z tego cieszymy 
mówi, nie kryj¹c entuzjazmu, Zygmunt
Biñczycki, przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce.
Pierwsza w Krakowie
Kolejny etap rewitalizacji Zalewu
Nowohuckiego zak³ada³ w³anie m.in.
budowê pierwszej w Krakowie tê¿ni
solankowej. I tak siê sta³o, nim dosz³o
do aktu bezmylnego wandalizmu.
Konstrukcja tê¿ni, sk³ada³a siê siê z
trzech 18-metrowych ramion. Materia³em do budowy by³o drewno modrzewiowe i ga³¹zki tarniny. W kwietniu
2018 r., praktycznie gotowy, obiekt
sp³on¹³. Wed³ug wstêpnych ustaleñ
ledczych, do po¿aru tê¿ni dosz³o w
wyniku podpalenia. Niestety, prokura-

tura umorzy³a ledztwo, nie mog¹c
wykryæ sprawców bandyckiego czynu.
 Budowy tê¿ni domaga³o siê wiele
rodowisk. Co takiego jest potrzebne
w miecie. Tê¿nia przyci¹gnie mieszkañców i turystów, chc¹cych skorzystaæ
z dobrodziejstwa solnego mikroklimatu  powiedzia³ Jacek Majchrowski,
prezydent Krakowa, podczas otwarcia
bieñczyckiej tê¿ni.
Solanka u¿ywana w tê¿ni pochodzi z
Zab³ocia ko³o Pszczyny na Górnym
l¹sku. Z kopalni, która specjalizuje siê
w tego typu mieszaninach. Dziêki temu
ma najwiêksz¹ zawartoæ jodu.
Zasada leczniczego dzia³ania tê¿ni
opiera siê na tym, ¿e padaj¹ca z góry
woda rozbija krople na u¿ytej do budowy tarninie z Bieszczad. To powoduje,
¿e wiêcej aerozolu dociera do korzystaj¹cych z obiektu i zwiêksza to w³aciwoci lecznicze tê¿ni, która jest obiektem ca³kowicie bezp³atnym, w pe³ni
udostêpnionym mieszkañcom w godzinach od 7 do 22.

Warto te¿ wiedzieæ, ¿e godzinny spacer wokó³ nowohuckiej tê¿ni to dawka
jodu, która odpowiada trzem dniom
spêdzonym nad morzem.
W oczekiwaniu na fontanny
Wzbogacone dawk¹ jodu powietrze
jest szczególnie wskazane dla osób w
czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie i dla palaczy. Tak¿e dla osób pracuj¹cych w du¿ym zapyleniu, wysokiej
temperaturze i dla ludzi pracuj¹cych
g³osem. Zapraszamy wiêc wszystkich
zainteresowanych na jodowy seans.
Ca³kowicie bezp³atny.
Zalew Nowohucki czeka jeszcze na
uruchomienie p³ywaj¹cych fontann,
które maj¹ z jednej strony pe³niæ funkcjê estetyczn¹, ale tak¿e maj¹ pomagaæ
w napowietrzaniu wody i poprawiaæ jej
jakoæ, a których piêkny pokaz ogl¹dalimy w ubieg³ym roku. Urz¹dzenia
dostarczono ju¿ do Zarz¹du Zieleni
Miejskiej, ale urzêdnicy uzale¿niaj¹
monta¿ fontann od w³¹czenia wszystkich pozosta³ych fontann w miecie,
które jak na razie, z powodu epidemii,
s¹ niestety wy³¹czone.
jb
Zdjêcia zrewitalizowanej przestrzeni Zalewu Nowohuckiego w Bieñczycach  Zygmunt Biñczycki

Rada Dzielnicy XVI BIEÑCZYCE: os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków, tel.: 12 641 4567, fax: 12 641 4567, e-mail: rada@dzielnica16.krakow.pl. Godziny przyjêæ stron: poniedzia³ek: 10.0014.00, wtorek: 10.0014:00, roda: bez przyjêæ stron,
czwartek: 10.0014.00, pi¹tek: 10.0012.00. Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du: Zygmunt Biñczycki. Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du: Magdalena Dziedzic. Cz³onkowie Zarz¹du: Robert Adamek, Urszula Aksamit, Marek Wawrzynkiewicz.

21 sierpnia 2020 r., nr 34 (1533)

11

