Park Zdrojowy w Jastrzębiu Zdroju
karta dostępności
Informacje podstawowe
Jastrzębie-Zdrój, ul. Witczaka, 44-335



GPS: N 49.94995, E 18.56913

+48 32 47 85 151
(Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój)



kst@um.jastrzebie.pl



https://www.jastrzebie.pl/

Opis
Park Zdrojowy to publiczny park miejski w dzielnicy Zdrój między ulicami 1 Maja i Witczaka. Założony
został w drugiej połowie XIX wieku i był to centralny punkt jastrzębskiego sanatorium. Wiele
obiektów sanatoryjnych pozostało w parku do dzisiaj jako zabytki i atrakcje turystyczne. Obecnie
pełnią funkcje kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe.
Przez teren parku przebiega trasa turystyczna. Jest łatwą trasą spacerową o długości 1,8 km. Spacer
po Parku Zdrojowym warto rozpocząć w samym centrum parku, gdzie znajduje się Dom Zdrojowy
(Szwajcarka - pierwszy obiekt uzdrowiskowy na terenie parku), zabytkowa Pijalnia wód oraz
inhalatorium solankowe, w którym można się zrelaksować i powdychać leczniczą solankę rozpylaną
przez fontannę. W parku można zobaczyć Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na terenie parku
znajduje się m.in. zabytkowy budynek dawnej Betanii – Zakładu Leczniczego dla Dzieci. W parkowym
zaciszu można skorzystać z siłowni zewnętrznej, urządzeń zabawowych dla dzieci czy przysiąść na
ławkach zlokalizowanych w sąsiedztwie akwenów wodnych. Trasę spaceru proponujemy zakończyć
powracając do głównej części parku w sąsiedztwie fontanny oraz muszli koncertowej.
Park Zdrojowy może pochwalić się bogactwem sprowadzonych gatunków roślin. Na obszarze około
18 ha występuje ponad 70 gatunków drzew i krzewów.

Zabytkowe obiekty w parku

Dostępność
Wejście


Do parku jest kilka wejść. Wejście od strony parkingu (ul. M. Witczaka) jest bez barier
architektonicznych (bez stopni większych niż 5 cm) i jest szerokie co najmniej 80 cm.



Wejście do Inhalatorium solankowego: Obok wejścia jest rampa najazdowa, szerokość drzwi
wejściowych wynosi min. 80 cm, wysokość progu w drzwiach wejściowych do budynku wynosi
maks. 2 cm.

Obszary wewnętrzne – Inhalatorium Solankowe


Wszystkie drogi komunikacyjne w budynku są szerokie co najmniej 150 cm.



Drzwi i przejścia mają szerokość co najmniej 80 cm.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa.



Na drogach komunikacyjnych nie występują progi wyższe niż 2 cm.



W pomieszczeniach atrakcji znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia.



W pomieszczeniach znajduje się odpowiednio duża przestrzeń manewrowa dostosowana do
potrzeb wózków inwalidzkich oraz dziecięcych.



Panele informacyjne (zawierają informacje o samym obiekcie, jego historii oraz właściwościach
zdrowotnych inhalacji solankowych) są umieszczone tak, że są dobrze widoczne zarówno
z pozycji osoby siedzącej / osoby o małym wzroście, jak i z pozycji osoby stojącej.

Obszary zewnętrzne


Nawierzchnia trasy jest stabilna i równa (bez defektów). Materiał: Płyty granitowe, kostka
brukowa, asfalt.



Szerokość trasy wynosi co najmniej 150 cm.



Profil trasy: trasa jest płaska ewent. łagodnie falista (z podłużnym spadkiem do 6 %) i nie
komplikuje poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich lub dostępu wózka dziecięcego.



Na trasie są schody, lecz obok nich znajduje się bardzo łagodny podjazd chodnikowy – wydłuża
trasę o 20 metrów, gdyż przebiega po delikatnym wzniesieniu górki (park za Dąbrówką).



Na trasie znajdują się tablice informacyjne i orientacyjne (w jęz. polskim), które są łatwe do
odczytania i zrozumienia.



Na szlaku znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia.



W parku znajduje się zaplecze gastronomiczne oraz altanka z dostępem
architektonicznych.

bez barier

Od lewej strony: Wejście do inhalatorium, promenada główna, drogi komunikacyjne

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


W parku jest przynajmniej jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. (Z tyłu
budynku Inhalatorium Solankowego. W miejsce to prowadzi bardzo łagodna ścieżka parkowa.)



Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość co najmniej 80 cm, otwierają się na zewnątrz.



Kabina ma wymiar co najmniej 160x160 cm.



Obok miski WC jest przestrzeń manewrowa do wózka (o szerokości co najmniej 90 cm), bez
przeszkód (takich jak np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak i inne).



Po obu stronach miski WC jest poręcz.



Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie


Park jest otwarty przez cały rok i jest dostępny bez ograniczeń.



Możliwość wejścia do parku z psem przewodnikiem.



Plac zabaw dla dzieci.



Kącik dla dzieci w Inhalatorium Solankowym.



Parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych obok Domu Zdrojowego
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