
TĘŻNIE SOLANKOWE z solanką 20%, są wielokrotnie skuteczniejsze w leczeniu i profilaktyce niż aerozole 

powstające naturalnie nad Bałtykiem. Aby wzrosła odporność organizmu konieczne jest wzbogacanie wdychanego 

powietrza o mikroelementy zawarte w aerozolu powstającym w TĘŻNI SOLANKOWEJ. Zawiera on jod, brom, magnez, 

sód, potas, żelazo i wiele innych. Powstały aerozol ma zdolność penetracji poprzez błony śluzowe oraz skórę. Wokół 

TĘŻNI wytwarza się mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium. TĘŻNIA na terenie PARKU umożliwi 

poprawę odporności i zdrowia mieszkańców. Drugim elementem projektu jest TRAWNIK do BDMINKTONA, 

powstania którego domaga się wielu mieszkańców. 

Lokalizacja TĘŻNI SOLANKOWEJ I TRAWNIKA do BDMINKTONA na terenie Parku Rodzinnego jest 

uzasadniona kompleksowością całego założenia parkowego, o powierzchni prawie 10 ha.  

Powstały tam już z BO 2018 trasa dla rolkarzy i strefa piknikowa, w realizacji jest z BO 2019 wybieg dla psów, 

strefa seniora, scena leśna z amfiteatrem, strefa wypoczynku, urządzenia sportowe do street workout, kosz do 

streetballa, stół do ping-ponga, piłkarzyki a w projektowaniu wygrane w BO 2020 - linarium, tyrolka, huśtawki                  

i urządzenia z pali, konstrukcje przestrzenne, ścieżka równoległa do ulicy aż do granicy Dzielnicy Mały Kack z Orłowem 

oraz prawie 2.000 m tras rowerowych i ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach.  
Atrakcyjność Parku uzupełniają kolejne projekty BO 2021 „Oświetlenie i monitoring Parku …” i „Obsadzenie 

krzewami ozdobnymi Parku …” Dodatkowo chcemy zorganizować piknik dla mieszkańców pt. „Uroczyste otwarcie 

Parku”. Na te 4 projekty prosimy głosować. 

 

BO 2021 – Głosujemy – 7-21 czerwca 2021 r. przez internet 

www.bo.gdynia.pl – wpisujemy PESEL i imię ojca –  głosuj - 

- wybieramy dzielnicę - MAŁY KACK - wybieramy projekty 

DUŻE  

nr … „Tężnia solankowa i Trawnik do badmintona w Parku …”  

nr … „Oświetlenie i monitoring Parku Rodzinnego…” 

małe 

nr … „Obsadzenie krzewami ozdobnymi Parku…” 

nr … „Uroczyste otwarcie Parku …piknik” 
Nawet najmłodsze dzieci też mają prawo głosować na te 4 projekty ! 

 
Autorzy projektów: Aleksandra i Wiesław Karpisiak 

http://www.bo.gdynia.pl/

