
gwarek.com.pl

reklama

ALICJA JURASZ

Park Gródek słynie z la-
zurowej wody i kładki 

na zbiorniku Wydra, 
która znajduje się 
tuż nad taflą wody, 
a czasami pod, przy 

jej większym poziomie. 
To także kolejny udany 

przykład wykorzystania tere-
nu poprzemysłowego, który 

stał się miejscem odpoczynku 
i rekreacji. 

Park jest czynny przez całą 
dobę, a wstęp jest bezpłatny. 
Można go odwiedzić z psem, 
ważne, żeby zwierzak był na 
smyczy. W pobliżu znajdują 
się trzy duże, darmowe par-
kingi. W zbiornikach wod-
nych nie można się kąpać, ale 
Polskie Malediwy mają wiele 
innych atutów. 

Arboretum Park Gródek 
w Jaworznie, bo tak brzmi 
jego ofi cjalna nazwa, obejmu-
je wyrobiska po eksploatacji 
dolomitu byłej Cementowni 
Szczakowa (eksploatowane od 
około 1880 r. do 1990 r.) o po-
wierzchni 58,54 ha. Mimo po-
przemysłowego pochodzenia 
jest to teren o wyjątkowych 
walorach przyrodniczych. 

Dokończenie na str. II

POLSKIE MALEDIWY – NIE TRZEBA 
PASZPORTU

Kładka na zbiorniku Wydra znajduje się tuż nad tafl ą wody. Bywa nią zalana, wtedy ma się wrażenie 
spaceru po powierzchni
 FOT. ARCHIWUM UM W JAWORZNIE 

W odległości ponad 50 km od Tarnowskich Gór jest miejsce 
znane w całej Polsce. Park Gródek w Jaworznie nie bez 
powodu nazywany jest Polskimi Malediwami.

https://koszecin.naszosir.pl/
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Polskie Malediwy

Dokończenie ze str. I

Są tu ciepłolubne mura-
wy, łąki, siedliska naskalne, 
tereny podmokłe, zbiorniki 
wodne, lasy liściaste i igla-
ste. 

W parku nie brakuje 
punktów widokowych, dla-
tego jest niezwykle atrak-
cyjny pod względem krajo-
brazowym. O tym miejscu 
można przeczytać na wielu 
blogach związanych z po-
dróżami po Polsce, park jest 
też bohaterem niezliczo-
nych zdjęć, także z drona. 

Szczególnie warte pole-
cenia są dwa zbiorniki wod-
ne: Wydra i Orka, z wodą 
o charakterystycznej tur-
kusowej barwie. Powstały 
w 1997 roku, kiedy niewy-
płacalnej kopalni dolomitu 
odcięto prąd za zaległe ra-
chunki. W efekcie pompy 
odprowadzające wodę sta-
nęły i utworzyły się zbiorni-
ki. Z Orki, która ma głębo-
kość 18,5 m, nikt nie zdążył 
ewakuować sprzętu m.in. 
dwóch potężnych koparek. 
Miejsce stało się atrakcją 
dla nurków, którzy nazywali 

zbiornik „Koparkami”. Zato-
piony sprzęt jest na dnie do 
dziś, a Orka to jeden z naj-
ciekawszych obiektów dla 
nurków ( jest tam prywatna 
baza nurkowa). 

Natomiast przez zbiornik 
Wydra prowadzi charak-
terystyczna kręta ścieżka, 
dzięki której można podzi-
wiać okolicę z perspektywy 
wody.
ALICJA JURASZ

Polskie Malediwy – nie trzeba paszportu

Park to miejsce na ciekawy wypad
 ZDJĘCIA: ARCHIWUM UM W JAWORZNIE 

Park obfi tuje w miejsca do odpoczynku

W WOLNEJ CHWILI
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https://lando.org.pl/
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https://www.itaka.pl/biura/slaskie/tarnowskie-gory/lompy/12928/
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W WOLNEJ CHWILI

ELŻBIETA KULIŃSKA

„Wygląda na to, że dziś 
każde miasto, nawet 

najmniejsze,  ma 
ambicje,  by usa-
dzić w centralnym 
punkcie miasta na 

stałe kogoś znanego. 
Wytyczne dla rzeźbiarzy 

częściowo krępują inwencję 
twórczą: winien być natural-
nej wielkości, o rysach twa-
rzy maksymalnie wiernych 
oryginałowi, zaś obok niego 
należy pozostawić co naj-
mniej jedno wolne miejsce 
dla przysiadających prze-
chodniów” – pisał kilka lat 
temu dziennikarz tygodnika 
Polityka. I chociaż od publi-
kacji tamtego tekstu minęło 
kilka dobrych lat, zmieniło 
się w tej kwestii może tylko 
jedno – pomysł ławeczkowe-
go pomnika stracił świeżość. 
Poza tym – ma się całkiem 
nieźle. 

Zacznijmy od Katowic, 
gdzie swoją ławeczkę ma Sta-
nisław Ligoń. Siedzi przed sie-
dzibą Radia Katowice, której 
swego czasu był dyrektorem 
(przy ulicy noszącej imię Ju-
liusza Ligonia, dziadka Stani-
sława).

W centrum Chorzowa, 
przy rynku, można usiąść 
obok Gerarda Cieślika, legen-
darnego piłkarza Ruchu Cho-
rzów i reprezentanta Polski. 
Bohater nie siedzi na ławecz-
ce, ale stoi obok. Jest w spor-
towym stroju, z piłką. 

Ta kże  w  C h o r z o w i e, 
w Parku Śląskim, spotkamy 
symboliczną parę – Karli-
ka i Karolinkę (to ta panna, 
która w piosence poszła do 
Gogolina). Ławeczkę znaj-
dziemy w rosarium. Auto-
rem rzeźby jest Robert So-
bociński, który chciał w swej 
pracy wykorzystać  jakiś 
symbol Śląska. – Były różne 

propozycje: starzyk i postaci 
historyczne, ale mi chodziło 
o rzeźbę sympatyczną. Nie 
pomnikową, martwą, na 
koturnie, tylko taką, przed 
którą ludzie będą się foto-
grafować, której będą chcie-
li dotykać – mówił Gazecie 
Wyborczej. 

I tak, po konsultacjach, 
padło na Karolinkę i Karlika. 

Para, której towarzyszy go-
łąb na oparciu ławki, siedzi 
w parku już od 2005 roku. 

Niewielki Koszęcin ma 
dwie pomnikowe ławeczki. 
Obydwie znajdują się w parku 
przy pałacu będącym siedzibą 
zespołu Śląsk. Na jednej siedzi 
założyciel Śląska Stanisław 
Hadyna. Pomnik profesora 
Hadyny stoi w parku już od 
2015 roku. Cztery lata póź-
niej koło pałacu na ławeczce 
posadzono Elwirę Kamińską 
– tancerkę, współzałożycielkę 
zespołu Śląsk. 

W pomniki ławeczki obro-
dziło w Częstochowie. W ten 
sposób upamiętniono pocho-
dzącą z tego miasta wybitną 
poetkę Halinę Poświatowską. 
Swoją ławeczkę ma też w Czę-
stochowie lekarz i społecznik 
Władysław Biegański oraz ak-
tor Marek Perepeczko (siedzi 
naprzeciwko Poświatowskiej). 
Aktora uwieczniono w garni-
turze, chociaż był pomysł, aby 
pokazać go w kostiumie z jego 
najsłynniejszej roli – Janosi-
ka. Wszystkie trzy pomniki 
znajdują się w alei Najświęt-
szej Maryi Panny.

USIĄŚĆ W DOBRYM TOWARZYSTWIE

Ławeczka Gerarda Cieślika stanęła w centrum Chorzowa. Zanim 
powstała, były pomysły by ją ustawić przy stadionie Ruchu na 
Cichej, albo przy Stadionie Śląskim
 FOT. ELŻBIETA KULIŃSKA

Karlik i Karolinka siedzą w rosarium w Parku Śląskim
 FOT. AUTORSTWA ABRAHAM  PRACA WŁASNA, CC BY SA 3.0, HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

Do pomników mamy stosunek bardzo różny. Wyjątkiem są pomniki w formie ławeczki. Chociaż straciły 
na oryginalności, moda na nie jeszcze nie przeminęła.

http://palacrybna.pl/
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https://www.gramywtenisa.com/
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https://kalety.pl/
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https://tarnowskiegory.pl/
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ALICJA JURASZ

– Po pierwsze, warto 
sprawdzić kwalifika-

cje osób, które pro-
wadzą  taki hotel. 
Jakie mają doświad-
czenie, czy mają np. 

kurs behawiorysty lub 
instruktora szkolenia 

psów. Kolejny ważny aspekt 
to możliwość wizyty zapo-
znawczej, w czasie której 
będzie można obejrzeć ho-
tel. Warto zwrócić uwagę 
na takie szczegóły, jak to, 
czy boksy są posprzątane, 
jak duże są wybiegi, czy są 
zabezpieczone i nie ma np. 
wystających prętów. Ważne 
jest, jak są zorganizowane 
– wymienia Anna Mikołaj-
czyk, trener psów, dogotera-

peutka i zoofi zjoterapeutka 
z Ośrodka Szkoleniowego 
PSIKUrS. 

Telewizor w boksie? 
Radzi nie nabierać się na 

tricki typu telewizor w bok-
sie czy leżanka w kształcie 
łóżka. Są medialne, ale jeśli 
chodzi o samopoczucie psa, 
które jest kluczowe, nie mają 
znaczenia. O wiele ważniejsze 
jest to, czy psy mają możli-
wość wyjścia na spacer, a wła-
ściciele hotelu interesują się 
ich zachowaniem i pytają, czy 
są agresywne. Anna Mikoła-
czyk radzi obejrzeć miejsce, 
w którym chcemy zostawić 
psa i kierować się rekomen-
dacjami innych opiekunów. 
Dodaje, że w okolicy nie bra-
kuje fajnych miejsc. 

– Idealne są  mniejsze 
hotele, gdzie pies przebywa 
z ludźmi, którzy mogą mu 
poświęcić  więcej uwagi. 
To jednak oznacza wyższą 
cenę za pobyt. Takie hotele 
są bardziej kameralne i jest 
tam mniej miejsc, dlatego 
trzeba je rezerwować z du-
żym wyprzedzeniem. Przed 
wakacjami zwykle miejsca 
są w dużych ośrodkach – 
mówi. 

Hotel to wydatek 
Anna Mikołajczyk pod-

kreśla, że nawet behawio-
ryście trudno ocenić, czy 
pies dobrze zniesie pobyt 
w hotelu dla zwierząt, czy 
nie. Niektóre czworonogi są 
tak silnie związane z ludź-
mi, że lepiej zabrać je na 

wakacje. Z drugiej strony 
w przypadku wyjazdu za 
granicę i wyboru luk baga-
żowy w samolocie czy hotel 
dla psów, wybór mniejszego 
zła jest oczywisty. – Jeden 
z naszych psów, bardzo 
otwarty na świat i ludzi stra-
cił na wadze podczas pobytu 
w hotelu. Stało się tak mimo 
olbrzymiego zaangażowania 
ze strony pracowników. Mu-
sieliśmy znaleźć inne roz-
wiązanie: szukamy miejsc, 
gdzie można go zabrać albo 
zostaje w domu pod opieką 
zaufanej osoby – mówi. 

Hotel dla psa nie jest tani. 
Ceny są uwarunkowane róż-
nymi czynnikami, ale trzeba 
liczyć się z wydatkiem w gra-
nicach ok. 70 zł do 130 zł za 
dobę i bez wyżywienia. 

Socjalizacja ma znaczenie 
Doświadczenia z hotelem, 

który miał boksy wyposażo-
ne w telewizor ma Agata. Jest 
opiekunką dwóch psów. – Był 
tam telewizor, ale nie było za 
to innych psich atrakcji. Do 
dzisiaj żałuję, na szczęście 
pies był tam tylko jeden dzień 
– wspomina. Wybiera małe 
hotele, które przyjmują do 4 
czworonogów. Zwraca uwagę, 
czy pies ma wybieg, na któ-
rym będzie zmieniał się z in-
nymi rezydentami i czy w ra-
mach opieki zapewniane są 
spacery. – Dobry hotel orga-
nizuje dwa spacery dziennie 
i przynajmniej jeden jest dłu-
gim, godzinnym wyjściem. 
Wymaga też okresu socjaliza-
cji czyli czasu, w którym pies 
przyzwyczaja się do nowego 

miejsca. Na ogół jest to wizyta 
zapoznawcza, a potem jeden 
lub dwa krótkie pobyty np. 
jeden dzień, a potem dzień 
i noc. Dopiero potem moż-
na jechać na wielkie wczasy. 
Oczywiście są psy, które nie 
potrzebują takich „fanabe-
rii”, wszędzie są szczęśliwe 
i nie czują stresu związanego 
z nowym miejscem. Myślę, 
że są to wyjątki, a właściciele 
tak opowiadają, żeby trochę 
siebie usprawiedliwić – ko-
mentuje. 

Psie przyjaźnie pod nadzorem 
Agata podkreśla, że obce 

sobie psy nie muszą przypaść 
sobie do gustu. – Uważam, 
że wypuszczanie obcych so-
bie zwierząt na jeden wybieg 
z założeniem, że się dogada-
ją, jest okrutne. Lękliwe psy 
przeżywają wtedy traumę 
i choć wydają się agresywne, 
są przerażone. Jeśli właściciel 
hotelu kocha psy na pewno 
o tym wie – dodaje.

HOTEL DLA PSA WYBIERAJ 
STARANNIEJ NIŻ DLA SIEBIE
Co zrobić z psem w czasie wakacji? Nie zawsze czworonoga można zabrać ze sobą. Opiekunowie coraz 
częściej decydują się na hotele dla psów. Na co zwrócić uwagę, żeby pobyt tam nie był dla psa 
nadmiernym stresem? 
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https://parkwodny.com.pl/
https://www.facebook.com/patrycja.tgtour
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https://archesiedlisko.pl/
http://www.zbroslawice.pl/
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AGNIESZKA RECZKIN

Żelazny Szlak Rowero-
wy to niemal 55–ki-

lometrowa trasa 
w formie pętli prze-
biegającej przez pol-

sko-czeskie pograni-
cze. Szlak wiedzie przez 

5 gmin: Godów, Jastrzębie
-Zdrój, Zebrzydowice, a po 
stronie czeskiej – Karvinę 
i Petrovice u Karvine.

Nazwa szlaku nawiązu-
je do kolei, która niegdyś 
przebiegała przez te tereny, 
wywierając duży wpływ na 
gospodarkę i infrastrukturę. 
Do jego budowy wykorzysta-
no stare, wyłączone z użytku 
linie kolejowe. 

Trasa – poza miejsca-
mi, w których przecina się 

z drogami publicznymi – wy-
łączona jest z innego ruchu 
niż rowerowy. Dzięki temu 
jest bezpieczna. Oczywiście 
trzeba pamiętać o podsta-
wowych zasadach ruchu, 

rowerzyści jeżdżą bowiem 
w dwóch kierunkach. Prze-
ważają ci, którzy pedałują 
tempem spacerowym, ale 
miłośnicy szybszej jazdy też 
się zdarzają.

W MIEJSCE TORÓW POWSTAŁ 
ROWEROWY SZLAK

Żelazny Szlak Rowerowy jest popularny wśród rowerzystów

Trasa – poza miejscami, w których przecina się z drogami publicznymi – wyłączona jest z innego 
ruchu niż rowerowy
 FOT. ARCHIWUM UM JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Kto lubi jeździć rowerem nie tylko po najbliższej okolicy, może się wybrać na Żelazny Szlak Rowerowy. Przejechaliśmy część 
trasy, startując w Jastrzębiu-Zdroju i polecamy ją czytelnikom.

reklama

https://www.rolkowopark.pl/
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Część szlaku wiedzie przez zacienione tereny zielone – to plus w czasie upalnych albo wietrznych dni

Trasa jest raczej płaska, 
niewiele jest zjazdów i pod-
jazdów, co też jest plusem 
dla rowerzystów, którzy 
preferują jazdę rekreacyjną. 
Nic dziwnego, że wybiera ją 
wiele rodzin z dziećmi. Do 
tego spora jej część przebie-
ga przez zacienione tereny 
zielone.

Wzdłuż całej trasy znaj-
dują się punkty, w których 
można odpocząć. Począt-
kowy odcinek jastrzębskiej 
części Żelaznego Szlaku Ro-
werowego przebiega przez 
Dolinę Szotkówki. W Jastrzę-
biu-Zdroju są też m.in. 4 

duże punkty wypoczynkowe 
z wiatami osłaniającymi od 
deszczu.

Na stronie urzędu miasta 
w Jastrzębiu-Zdroju jest do 
pobrania mapa szlaku w wy-
sokiej rozdzielczości, są na 
niej np. zaznaczone punkty, 
gdzie można wjechać na tra-
sę. Przyda się to, przy szuka-
niu miejsca do zaparkowania 
samochodu. Jak zauważa 
rzeczniczka jastrzębskiego 
magistratu Barbara Englen-
der, nie ma jednego, pole-
canego parkingu dla tych, 
którzy chcą się wybrać na 
rowerową wyprawę, pakując 

jednoślady do swoich samo-
chodów.

Gorzej jest z komunika-
cją publiczną – z Tarnow-
skich Gór, Piekar Śląskich 
czy Lublińca nie ma bezpo-
średniego połączenia z Ja-
strzębiem-Zdrojem. Barbara 
Englender informuje nato-
miast, że miasto jest w mia-
rę dobrze skomunikowane 
z Katowicami – są regular-
ne połączenia autobusowe. 
Chodzi o prywatne linie au-
tobusowe Drabas. Godziny 
połączeń można znaleźć na 
stronie internetowej fi rmy.
AGNIESZKA RECZKIN
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https://kajakimalapanew.pl/
https://wozniki.pl/
https://ferricudina.com/
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https://brzeznica.tworog.pl/
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