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Już w najbliższą sobotę, 29 września, park Zielona znów  

otworzy swoje podwoje. By uczcić to wydarzenie,  

przygotowaliśmy w nim wiele atrakcji.

P o 204 dniach remontu – bo tyle minęło od podpisania umowy  
z wykonawcą – park Zielona znowu jest dostępny dla wszystkich.  
Na odwiedzających czekają wyremontowane alejki z elegancką 

i nowoczesną nawierzchnią, zbudowana na nowo fontanna i odrestauro- 
wany krąg taneczny. Nowe ławki i oświetlenie dopełniają obrazu.  
W parku są również toalety, a także punkt gastronomiczny.

Śniadanie na trawie

Na Zieloną zapraszamy w sobotę już od godz. 10 rano. W głównej części 
parku, niedaleko fontanny, na pierwszych gości czekać będzie śniadanie  
na trawie. Odwiedzający, zarówno dzieci, jak i dorośli, będą mogli wziąć 
udział w warsztatach, grach i zabawach, poznać z bliska pracę pszczelarza, 
a także zobaczyć ciekawą prezentację rowerów – współczesnych i tych 
z czasów budowy parku Zielona.

Literacki dyżur

Dla wielu osób park jest miejscem, gdzie można spokojnie oddać się lekturze – 
i oni znajdą coś dla siebie. Parkowa biblioteczka będzie dostępna dla wszyst-
kich, a specjaliści z Ostrego Dyżuru Literackiego pomogą znaleźć odpowied-
nią książkę. Tego dnia gościem będzie też Izabella Klebańska, autorka popu-
larnych książek dla dzieci. Edukacyjne walory będzie mieć też spacer po parku, 
a wszystko za sprawą „parkowych melodii”, czyli ławek oznaczonych kodami 
QR, po zeskanowaniu których będzie można bliżej poznać głos leśnych ptaków – 
stałych mieszkańców tego zakątka Dąbrowy

W tanecznym kręgu

Odnowiony „okrąglak” również nie będzie stał pusty tego dnia. Już od godz. 11  
rozpocznie się wokół niego plener malarski Grupy Plastycznej „Dąbrowa”. Równo 
w południe uczniowie Technikum Ekonomicznego z Dąbrowy Górniczej rozpoczną 
pokaz mody inspirowanej stylem z lat 30. i 60. XX w. Po nim wszystkich chętnych 
zapraszamy na warsztaty taneczne prowadzone przez szkołę tańca Marengo.

Muzyczny finał

Otwarcie parku uświetnią także występy znakomitych wykonawców. Od godz. 15  
na Zielonej zabrzmią trąbki, puzony, tuby…. To Miejska Orkiestra Dęta z Dąbrowy  
Górniczej rozpocznie swój koncert na głównej scenie. O godz. 17 na scenę wejdzie dru-
ga gwiazda imprezy: kwartet jazzowy Janusza Szroma. Muzycy wezmą na warsztat 
piosenki Andrzeja Zauchy. O 18.45 rozpocznie się ostatni koncert – Aukso, Orkiestry 
Kameralnej Miasta Tychy, pod batutą Marka Mosia. Ostatnim punktem programu 
będzie pokaz „Światło i dźwięk”. Więcej informacji o poszczególnych atrakcjach –  
na następnych stronach. 

SOBOTA, 29 WRZEŚNIA. START O GODZ. 10.00!

Z OKAZJI OTWARCIA PARKU ZIELONA, NA SOBOTĘ I NIEDZIELĘ (29-30 WRZEŚNIA) 
ZOSTANIE URUCHOMIONA SPECJALNA, BEZPŁATNA LINIA AUTOBUSOWA  
DĄBROWA GÓRNICZA CENTRUM – PARK ZIELONA.
 
ODJAZDY Z CENTRUM – CO GODZINĘ, OD GODZ. 10.00.  
ODJAZDY Z PARKU ZIELONA – OD GODZ. 10.30, CO GODZINĘ.



Warsztaty pszczelarskie, czyli wszystko  
o pszczołach i miodzie, a także degustacja 
miodów z Dąbrowy Górniczej.

Park w szkle – warsztaty z Fundacją Fabryka  
Kulturalna. Każdy uczestnik zrobi swój  
„park w szkle”, łatwą w utrzymaniu kompozycję  
roślinną, którą zabierze do domu. 

Warsztaty taneczne prowadzone przez instruktorów 
szkoły tańca Marengo z Dąbrowy. 

Plener malarski zorganizowany przez Grupę  
Plastyczną DĄBROWA. Warsztaty będą prowadzone  
w technice akryl. Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych i zapewniamy niezbędne wyposażenie: 
sztalugi, podobrazia, farby oraz pędzle. 

Krąg taneczny

Dąbrowskie pieczonki, czyli degustacja 
tradycyjnej zagłębiowskiej potrawy.

Strefa gastronomiczna slow food. 
Zapiekanki, lody, kawa i inne przysmaki  
serwowane z food trucków.

Gry i zabawy z tamtych lat – animacje  
dla najmłodszych: Czy nasze dzieci potrafią 
jeszcze grać w klasy, dwa ognie lub skakać  
w gumę? 

Pokaz strojów inspirowany latami 30. i 60. w wykonaniu uczniów Technikum Przemysłu  
Mody z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej.

12.00 

10.00 

10.30 

10.45

Świat liter dla najmłodszych – scrabble i puzzle 
literackie w wymiarze XXL. Ostry Dyżur Literacki, 
czyli specjaliści w kitlach, będą polecać warto-
ściowe książki, a gościem strefy będzie Izabella 
Klebańska, autorka książek dla dzieci.

11.0011.00

15.00

O związku orkiestry i parku Zielona opowiada Zbigniew Cofur, koordynator zespołu:
Park Zielona jest dla nas ważnym miejscem, nie tylko jako dąbrowian, ale też jako muzyków. W 2011 r. zaproponowaliśmy 
gospodarzom parku pomysł cyklicznych koncertów. Od tego czasu co roku w każdą niedzielę sierpnia występujemy  
na Zielonej, przygotowując inny repertuar, co jest pewnym wyzwaniem. Na koncert z okazji otwarcia mamy zestaw  
rozrywkowy – od utworów Tiny Turner przez bigbandowe standardy po znane przeboje. 

Miejska Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej

Została powołana w 1999 r. Od tego czasu zespół działa przy Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie  
Górniczej. Na repertuar zespołu składają się utwory muzyki biesiadnej, rozrywkowej i klasycznej.  
Orkiestra brała udział w wielu festiwalach organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą,  
zdobywając przy tym wiele nagród.

13.00

12.00 

15.00

ZIELONA  
W LICZBACH

200 NOWYCH LAMP

197 NOWYCH ŁAWEK

103 KOSZE NA ŚMIECI

76  STOJAKÓW ROWEROWYCH

46 ZNAKÓW I TABLIC 
INFORMACYJNYCH

DOTACJA ZE ŚRODKÓW 
UNIJNYCH: 

15 MLN ZŁ

DOTACJA Z BUDŻETU  
PAŃSTWA:

1 MLN 700 TYS. ZŁ

BUDŻET MIASTA:

11 MLN ZŁ

WARTOŚĆ 
PROJEKTU

Krąg taneczny

Krąg taneczny



29.09.2018 r.

PARK ZIELONA

Scena główna

15.00-16.30 •  Miejska Orkiestra Dęta 
w Dąbrowie Górniczej

17.00-18.00 • „Andrzej Zaucha Song Book”

18.30-19.30 •  AUKSO Orkiestra Kameralna  
Miasta Tychy

19.45-20.00 • Pokaz Światło i Dźwięk

Plac centralny

10.00-12.00 • Śniadanie na trawie

10.00-20.00 •  Strefa gastronomiczna slow food –  
zapiekanki, lody, kawa i inne 
parkowe przyjemności

10.30-17.00 •  Park w Szkle – warsztaty 
 z Fundacją Fabryka Kulturalna

10.45-16.00 •  Gry i zabawy z tamtych lat –  
animacje dla najmłodszych

11.00-12.00 •  Spotkanie z autorką książek  
dla dzieci Izabellą Klebańską

11.15-16.00 •  Ostry Dyżur Literacki –  
happening dla dzieci promujący  
czytelnictwo

11.30-16.00 •  Wianki w klimacie jesieni –  
warsztaty rękodzieła

12.00-15.00 •  Oswoić pszczołę – warsztaty  
pszczelarskie Stowarzyszenia  
Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej

13.00-16.00 • Czas na rower – rowery wczoraj i dziś

14.00-14.30 •  Szczygieł, sikorka czy zięba –  
spacer szlakiem parkowych melodii

15.00-17.00 • Dąbrowskie pieczonki

Krąg taneczny

11.00-16.00 •  Zielona jak malowana –  
plener malarski zorganizowany  
przez Grupę Plastyczną Dąbrowa

12.00-13.00 •  Moda z tamtych lat –  
pokaz strojów inspirowany  
latami 30. i 60. w wykonaniu uczniów  
Technikum Przemysłu Mody  
z Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Dąbrowie Górniczej

13.00-14.00 •  W rytmie – warsztaty taneczne  
prowadzone przez instruktorów  
szkoły tańca Marengo z Dąbrowy

dabrowa-gornicza.pl

O projekcie opowiada Janusz Szrom – wokalista:
Zaucha fascynuje mnie od 30 lat – jako nastolatek grający w zespole weselnym szukałem czegoś ciekawego 
do repertuaru i trafiłem właśnie na Zauchę. On miał niezwykłe szczęście pracować ze znakomitymi kompozytorami  
i autorami tekstów. Taki kunszt i umiejętność pisania piosenek dziś należy już do rzadkości, więc dla mnie to była  
wspaniała podróż w czasie. Song book to bardzo popularna forma w krajach anglosaskich. Każdy uznany wykonawca  
ma takie opracowania na swój temat – Beatlesi, Bob Dylan, Robert Plant.… U nas pierwszym artystą, który doczekał się  
swojego song booka, jest właśnie Andrzej Zaucha. Na koncertach sięgamy po piosenki z różnych okresów jego twórczości –  
od Dżambli po ostatnią płytę. 

Andrzej Zaucha – Song Book

„ANDRZEJ ZAUCHA – SONG BOOK” TO PROJEKT POŚWIĘCONY WYBITNEMU POLSKIEMU ARTYŚCIE – 
ANDRZEJOWI ZAUSZE W 25. ROCZNICĘ ŚMIERCI WOKALISTY. 

 
 
Janusz Szrom – jazzman i kompozytor – bierze na warsztat popularne przeboje Andrzeja Zauchy, takie 
jak ,,Byłaś serca biciem” czy „Siódmy rok”, i przeplata je z utworami nieco zapomnianymi w zupełnie 
nowej, jazzowej odsłonie. Wokaliście towarzyszy trzech znakomitych przedstawicieli polskiej sceny 
jazzowej: Andrzej Jagodziński, Andrzej Łukasik i Marcin Jahr. 

Janusz Szrom z zespołem

O orkiestrze opowiada jej założyciel  
i dyrygent Marek Moś:

Przez 20 lat grałem na skrzypcach w Kwartecie Śląskim  
i w pewnym momencie poczułem, że chciałbym coś zmie-
nić. Zainspirowały mnie też rozmowy z moimi studentami. 
Potem poszło szybko – w lutym założyliśmy orkiestrę, 
a już w maju graliśmy na pierwszym festiwalu. Od tego 
czasu minęło 20 lat…. W kwartecie wykonywaliśmy głównie 
muzykę współczesną, orkiestra Aukso jest bardziej zróżnico-
wana, jeśli chodzi o repertuar.  W naszym dorobku mamy 
współpracę z wieloma artystami – rockowymi, jazzowymi 
czy hip-hopowymi, m.in. z Leszkiem Możdżerem,  
Tomaszem Stańką, Urszulą Dudziak czy zespołem Voo Voo.

Chociaż występy orkiestry kameralnej kojarzą się raczej  
z salami koncertowymi, plenerowe granie ma bardzo długą 
i bogatą tradycję. Takie koncerty regularnie odbywały się  
w parkach Paryża, Wiednia czy Londynu. Co zagramy  
na Zielonej? Niech to oraz gość specjalny koncertu będą 
niespodziankami…...

Aukso – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

Jedna z najsłynniejszych orkiestr kameralnych 
w Europie powstała w 1998 r. Aukso to zespół 
powołany przez grupę absolwentów Akademii 
Muzycznej w Katowicach, z Markiem Mosiem  
na czele – wybitnym skrzypkiem, kameralistą  
i dyrygentem. 

Nazwa zespołu nie jest przypadkowa. Aukso  
po grecku oznacza „wzrastanie”, co stanowi wyraz 
aspiracji muzyków, wyznacza ich drogę zawodową  
i przypomina o potrzebie nieustannego doskona-
lenia i podejmowania nowych wyzwań. Orkiestra 
szczególną uwagę poświęca polskiej muzyce,  
z powodzeniem sięgając także po współczesne 
utwory. 

Orkiestra Aukso

17.00

18.30



Ile skrzydeł ma pszczoła? Gdzie ma uszy?  

Jak widzi świat i jak znajduje najlepszy  

pyłek? Tego wszystkiego będzie można 

dowiedzieć się w parku Zielona podczas  

spotkania z pszczelarzami z dąbrowskiego 

stowarzyszenia.

Tomasz Nowicki 
wiceprezes Stowarzyszenia Pszczelarzy  
w Dąbrowie Górniczej

Czy Dąbrowa Górnicza jest dobrym miejscem dla pszczół?

Dzisiaj pszczoły mają się dużo lepiej w miastach niż na wsiach. 
Duże gospodarstwa rolne stosują pestycydy w wielkich ilościach. 
Te środki znajdują się w pyłkach roślin i skracają życie pszczół.  
W miastach tego nie ma, choć oczywiście są inne zanieczysz-
czenia: smog, pyły. Ponadto poza miastem, na terenach rolni-
czych, coraz częściej brakuje różnorodności. Nie ma już miedz 
dzielących pola, na których rosły różne rośliny. W mieście można 
spotkać dużo więcej roślin przydatnych dla pszczół.

Jakie miody najlepiej wychodzą w naszej okolicy?

Charakterystyczny dla tego regionu jest miód nawłociowy.  
Akurat w okolicy Dąbrowy Górniczej rośnie dużo nawłoci kanadyj-
skiej. Miód nawłociowy jest zresztą bardzo ceniony i porównywa-
ny do australijskiego miodu manuka – najdroższego na świecie. 
Mamy też miody lipowe, akacjowe, wielokwiatowe, czasem 
pojawiają się miody spadziowe. To zależy od tego, jaki mamy rok.

Podobno najzdrowszy jest miód z okolicy w której się  
mieszka.

To prawda. Najlepiej wybierać miody z pasieki leżącej w okolicy 
naszego miejsca zamieszkania – tak do 50 km. Wtedy mamy  
pewność, że pszczoły zbierają pyłki, do których jesteśmy  
przyzwyczajeni i nasz organizm nie musi się na nie uodparniać.

Pszczelarstwo to nie tylko produkcja miodu...

Wśród pszczelarzy jest takie powiedzenie, że z ula wyciągamy 
wszystko poza deskami. Pszczoły produkują wosk stosowany przy 
produkcji świec, propolis, czyli kit pszczeli, który ma właściwości 
i lecznicze, i spożywcze. Zbieramy też część pyłku kwiatowego, 
który pszczoły znoszą do ula...… Wykorzystujemy 99 proc. tego,  
co produkują nasze pszczoły…...

S towarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie 
Górniczej działa już blisko 20 lat.  
Od 1999 r. jego członkowie wymienia-

ją się wiedzą i doświadczeniami na tematy 
pszczelarskie. Początkowo liczyło 37 członków, 
dziś jest ich przeszło dwa razy więcej.

Członkowie stowarzyszenia spotykają się nie 
tylko po to, by dzielić się wiedzą między sobą, 
ale też organizują spotkania, wykłady i warsz-
taty z udziałem znanych i cenionych w branży 
ekspertów. Wszystko po to, by prowadzić  
nowoczesną gospodarkę pasieczną,  
a także lepiej dbać o swoje pszczoły. 

Miód z Dąbrowy Górniczej?   

Najlepszy!

rodzin
pszczelich

jest pod opieką dąbrowskiego stowarzyszenia.

Dąbrowskie stowarzyszenie prowadzi też 
warsztaty i pokazy dla dzieci



 Zielona
odnowa!

Na placu zabaw dzieci znajdą nowoczesne urządzenia i zabawy edukacyjne

W parku ustawiono 197 nowych ławek

W parku Zielona i nad Pogorią II stanęły  tablice 
informacyjne przybliżające bogactwo przyrody 
tych miejsc

Parkowe mostki otrzymały nową, stylową formę

Staw można oglądać teraz z bliska dzięki pływającemu pomostowi

Centralna część parku z barwnymi nasadzeniami, czeka już na gości

Fontanna została wybudowana od nowa

Nowe oznakowanie parku



Pustynia Błędowska

Pierwotnie w całości była terenem zalesionym, jednak w wyniku trwającej  
od średniowiecza wycinki tutejszy las został wykarczowany, a pozyskane drewno  
posłużyło do produkcji rud ołowiu i srebra. Na tym obszarze niegdyś wypasano też bydło, 
co skutkowało odsłonięciem luźnych piasków. Oba opisane procesy przyczyniły się  
do powstania największego w Europie Środkowej zespołu wydm śródlądowych, który 
z uwagi na możliwość zaobserwowania burz piaskowych i miraży jest nazywany pustynią.  
Unikatowość tego terenu sprawiła, że został on objęty ochroną jako obszar Natura 
2000. Wśród ciekawych gatunków występujących tu roślin można wymienić chronioną 
turzycę piaskową, która pojawia się jako pierwsza na terenach pozbawionych roślinności,  
ponieważ łatwo przystosowuje się do trudnych warunków środowiskowych. 

Dąbrowa Górnicza – ta nazwa doskonale oddaje 

wyjątkowy charakter największego pod względem 

terytorialnym miasta w województwie śląskim. 

Wyraz „dąbrowa” nawiązuje w niej do pierwotnego 

zbiorowiska leśnego, w którym dominowały dęby.  

I choć tutejsze tereny przeszły destrukcyjny  

dla środowiska naturalnego proces industrializacji, 

to przyroda tych okolic pozostała nieskażona,  

a ponadto pojawiły się w niej nowe i wyjątkowe  

ekosystemy.

Przykłady bioróżnorodności dąbrowskiej przyrody

PRZYRODA  
DĄBROWY GÓRNICZEJ 

W LICZBACH:

1  W POLSCE PUSTYNIA

3 OBSZARY NATURA 2000

20 POMNIKÓW PRZYRODY

860  HA ZBIORNIKÓW WODNYCH
Na terenie Dąbrowy Górniczej leży część jedynej w Polsce pustyni



Park Zielona

Powstał w okresie międzywojennym i zajął powierzchnię 
67 ha. Fakt utworzenia parku na terenie, na którym  
pierwotnie występował las liściasty, sprawił, że ta przes- 
trzeń zyskała miano wyjątkowej. Część parku zachowała 
swój naturalny dziki charakter – to Uroczysko Zielona, 
obszar objęty ochroną jako użytek ekologiczny. Wiosną 
Zielona wypełnia się białymi kwiatami – kwitnącym  
czosnkiem niedźwiedzim, mającym właściwości lecznicze.  
W parku można ponadto podziwiać m.in. śnieżyczkę  
przebiśnieg – niewielką roślinę zwiastującą wiosnę, 
której białe kwiaty wyglądają jak wiszące na cienkich 
łodygach dzwoneczki. Podczas spaceru po Zielonej można 
usłyszeć m.in. drozda śpiewaka, który układa całe  
piosenki z powtarzającymi się partiami. 

Łąki Dąbrowskie

Ten kompleks przyrodniczy jest objęty ochroną w ramach programu Natura 2000.  
Łąki te wymagają czynnej ochrony poprzez koszenie ich raz do roku. W ten sposób  
wciąż udaje się zachować rzadkie składniki łąkowe wrażliwe na intensywną gospo- 
darkę – Łąki Dąbrowskie są utrzymywane w niezaburzonych warunkach siedliskowych. 
Zaprzestanie koszenia spowodowałoby zanik występujących tu pięknych i rzadkich 
gatunków roślin, wśród których można podziwiać i te chronione, takie jak np. pełnik 
europejski, który swoim kulistym wyglądem przypomina małą różę, czy kosaciec  
syberyjski – umieszczony na „Czerwonej liście roślin i grzybów Polski” jako gatunek 
narażony na wyginięcie. Można tu spotkać derkacza, którego głos to donośny, dwusyla-
bowy terkot brzmiący jak krótkie „der, der”, z czego wywodzi się jego polska nazwa.

Pojezierze Dąbrowskie

Obszar pozostały po eksploatacji piasku wydobywanego niegdyś dla okolicznych  
kopalń węgla został zalany wodą, w wyniku czego z biegiem lat powstało zupełnie 
nowe środowisko naturalne i teren zwany Pojezierzem Dąbrowskim. W jego skład 
wchodzą cztery jeziora: Pogoria I, II, III i IV. Jako że stał się miejscem występowania 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt, jest idealnym przykładem tego, jak gospodarka 
eksploatacyjna może nie tylko nie zagrażać środowisku, lecz także przyczynić się  
do utworzenia nowego i różnorodnego ekosystemu. Unikatowe zwierzęta szczególnie 
upodobały sobie obszar Pogorii II, która jest dużo mniejsza i płytsza od pozostałych 
zbiorników. Nie wybudowano tu ośrodków wypoczynkowych i plaż dla turystów, więc 
przyroda na tym terenie mogła się rozwijać w swobodny, naturalny i niczym nieza-
kłócony sposób. W efekcie Pogoria II stała się domem m.in. dla bączka zwyczajnego, 
najmniejszego przedstawiciela rodziny czaplowatych, które występują w Polsce.  
Jego odgłos jest bardzo charakterystyczny – przypomina szczekanie małego psa.  
Wokół zbiornika można też spotkać zimorodka zwyczajnego, którego obecność  
stanowi potwierdzenie czystości wody – ten ptak jest bardzo wrażliwy na wszelkie 
zanieczyszczenia. 

Natura bez granic

Dąbrowa Górnicza może się poszczycić również innymi, 
nie mniej ciekawymi miejscami, których walorów przyrodni-
czych nie sposób przecenić. Do takich ciekawostek można 
zaliczyć 20 znajdujących się w mieście pomników przyrody – 
14 z nich to drzewa różnych gatunków.

Las łęgowy w parku Zielona

Pogoria II to najbardziej ustronny zakątek Pojezierza Dąbrowskiego

Na Dąbrowskich łąkach rośnie m.in. kosaciec syberyjski



Park Zielona można odkrywać  

na wiele sposobów: można  

po prostu przyjść i cieszyć się zielenią,  

zrobić tu przystanek na trasie rowerowej 

czy pospacerować z kimś bliskim. 

Można też odkrywać jego tajemnice  

i bogactwo przyrody – pomogą w tym  

tablice przyrodnicze i ławki z kodami QR. 

Zapraszamy na szlaki Zielonej!

Zielone  
szlaki

ZWIEDZAJ ZIELONĄ Z APLIKACJĄ MOBILNĄ! 

Z okazji otwarcia parku Zielona przygotowaliśmy specjalny moduł w naszej aplikacji  
mobilnej! Jeżeli nie masz jeszcze aplikacji, pobierz ją poprzez umieszczony obok kod QR  
albo wyszukaj w Google Play lub Apple Store. 

Część poświęcona parkowi Zielona obejmuje interaktywną mapę parku, modele 3D,  
audioprzewodnik oraz edukacyjną grę terenową. Funkcja AR (augmented reality – rozsze-
rzonej rzeczywistości) pozwoli porównać obecny wygląd parku ze zdjęciami historycznymi. 

Aplikacja jest powiązana z tablicami edukacyjnymi i ławkami multimedialnymi ustawionymi 
w parku. Wystarczy zeskanować za jej pomocą kody QR umieszczone na ławkach 
i tablicach, by przeczytać informacje o miejscach oraz gatunkach roślin i zwierząt  
żyjących w parku, a także posłuchać śpiewu ptaków mieszkających na Zielonej.

Pobierz  
aplikację!
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Apple Store

Nowe tablice pozwolą poznać lepiej park Zielona i Pogorię II.

Ławka na szlaku „Parkowe melodie”.

Parkowe melodie

1. Szczygieł

2. Sikorka bogatka

3. Zięba

4. Sójka

5. Kos

Tablica informacyjna

1. Grąd świeży

2. Grąd niski

3. Łęg

4. Staw

5. Lilia złotogłów
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