
Budowa ogólnodostępnej drewnianej tężni solankowej wraz z elementami małej architektury oraz
infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pn.:  „Zagospodarowanie centrum wsi Wola

Rzędzińska na działce nr 3445/14”

Na to zadanie  Gminie  Tarnów przyznano pomoc finansową w kwocie  250.000,00 zł w formie dotacji
celowej  z  budżetu  Województwa Małopolskiego w  ramach zadania  „Małopolskie  tężnie  solankowe”
2021 r.

Tężnia solankowa wykonana będzie w konstrukcji drewnianej z drewna świerkowego, wsparta na żelbetowej
wodoszczelnej  płycie  fundamentowej  z  dwoma  kratkami  ściekowymi,  z  dachem  pokrytym  brązowym
gontem (łączna powierzchnia tych elementów 60,78 m2), zbiornikiem podziemnym na solankę o poj. 6 m3

wraz z wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, układem komunikacyjnym z kostki
brukowej grubości 8 cm o powierzchni 605,30 m2 oraz nawierzchnią z kamienia naturalnego o powierzchni
20  m2.  Integralną  częścią  tężni  będzie  zaprojektowana  po  stronie  wschodniej  pergola.  Jej  drewniana
konstrukcja  będzie  trwale  związana  z  konstrukcją  tężni  usztywniając  cały  układ.  Przestrzeń  konstrukcji
będzie wypełniona tarniną śliwy, wystrzyżoną obustronnie. Gałązki tarniny zostaną ułożone w taki sposób,
aby spływająca solanka ulegała rozbijaniu umożliwiając powstawanie tzw. mgiełki solankowej.

Dojście  do  tężni  poprzedzi  drewniana  brama  wejściowa  również  w  formie  pergoli.  Obiekt  zostanie
wyposażony w tablicę informacyjną, kosz na śmieci – 2 szt., ławki – 17 szt., stojak na rowery na 10 miejsc
wraz  ze  stacją  obsługi  rowerów  wyposażoną  w  pompkę  ręczną,  klucze,  wkrętaki,  imbusy,  wąż
kompresorowy, łyżki do opon. Teren oświetlony zostanie oprawą typu LED umieszczoną na słupie (3 szt.),
lampami gruntowymi tupu LED w ilości (5 szt.) oraz zabezpieczony kamerami (3 szt.).

Tężnia solankowa będzie służyć powszechnemu korzystaniu i spełniać warunki dostosowania do potrzeb
seniorów i osób z niepełnosprawnościami, z nieodpłatnym dostępem. Projektowane nawierzchnie z kostki
bezfazowej pozwolą na poruszanie się osób na wózku inwalidzkim. Ponadto zastosowane zostaną napisy
w języku  brajla  na  dole  tablicy  regulaminowej  (paski  dotykowe)  oraz  użyta  duża  czcionka  na  tablicy
regulaminowej.

Celem  realizacji  zadania  jest  poprawa  zdrowia  mieszkańców  Gminy  Tarnów  oraz  osób  przyjezdnych
z okolicznych miejscowości i gmin. Wszechobecny stres, tempo życia, skażenie środowiska mają negatywny
wpływ nie tylko na ogólne samopoczucie, ale przede wszystkim bezpośrednio na zdrowie. Bardzo potrzebne
są dzisiaj miejsca, w których mieszkańcy będą mogli odpocząć, zrelaksować się, zdrowo spędzić czas na
łonie natury.

Tężnia  to  drewniana  budowla  z  gałązkami  tarniny.  Pierwotnie  służyła  do  zagęszczania  solanki  w  toku
produkcji soli konsumpcyjnej oraz leczniczej. Dzięki temu odkryto jej walory lecznicze, ponieważ powietrze
wokół niej nasycone jest aerozolem z solanki, która obciekając po elementach budowli, ulega naturalnemu
odparowaniu.  Mikroklimat  wytwarzany przez  tężnie  jest  zbliżony do  tego,  którego zażywa się  podczas
nadmorskich podróży. Godzinny spacer przy tężni solankowej to dawka jodu, która odpowiada trzem dniom
spędzonym nad morzem.

 GMINA TARNÓW



Wola Rzędzińska, w której planowana jest budowa tężni solankowej, położona jest w północno – wschodniej
części  Gminy  Tarnów.  Jest  to  największa  miejscowość  gminy  i  jedna  z  najludniejszych  wsi  w  kraju.
Na koniec 2020 roku w Woli Rzędzińskiej mieszkało 5996 osób. Tężnia solankowa będzie magnesem dla
turystów,  a  jej  prozdrowotna  funkcja,  dostosowana  do  potrzeb  osób  starszych  oraz  osób
z niepełnosprawnościami, będzie wspomagać prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych. Korzystanie
z  dobrodziejstw  tężni  wzmocni  układ  nerwowy  i  cały  organizm  mieszkańców  Gminy  Tarnów  i  osób
przyjezdnych.  Tężnia  Solankowa stworzy szansę na przyjemne,  atrakcyjne spędzenie  czasu na świeżym
powietrzu. To niezwykle ważne, zwłaszcza teraz, gdy wszyscy tak dotkliwie odczuwają skutki społecznej
izolacji i pandemii koronawirusa.




