
Organizacja spacerów krajobrazowych lub innych wydarzeń związanych z 
 Dniem Krajobrazu 2018 

 w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego 
Instytucja odpowiedzialna za organizację 
prezentacji 

OT Bolimowskiego PK 

Współorganizator - partner Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 
Nazwa prezentacji / hasło obchodów Krajobrazy i zwierzęta BPK  
Termin 25.10.2018 r., godz. 9.00, godz. 10.00 
Miejsce zbiórki Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 
Osoba prowadząca prezentację Agnieszka Pruszkowska 
Program spaceru,  
zawierający szczegółowy cel spaceru, 
rodzaj terenu na jakim organizowany będzie 
spacer, jakie informacje będą podczas 
niego przekazywane (np. wartości 
krajobrazowe oraz zagrożenia doliny rzeki 
lub historia założenia pałacowo-ogrodowego 
oraz jego funkcja biocenotyczna itp.); trasa 
oraz przewidywany czas trwania spaceru 

Celem prezentacji multimedialnej jest 
przedstawienie różnorodności krajobrazów 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i 
związanych z nimi zwierząt z racji Dnia 
Krajobrazu i Światowego Dnia Zwierząt. 
Podczas zajęć zostaną wykorzystane: 
prezentacja multimedialna, makieta BPK, 
drewniane figurki ptaków, tablice 
dydaktyczne, poroża, gniazda ptaków, 
odlewy tropów.  
Prezentacja odbędzie się dla dwóch grup 
20-sto osobowych 

Czy przewidywany jest udział gości 
specjalnych (przedstawiciele lokalnych 
władz, eksperci, znane osoby, media itp.) 

- 

Inne informacje o spacerze - 
Dane z geometrią liniową dot. planowanej 
trasy spaceru 

- 

 

Instytucja odpowiedzialna za organizację 
spaceru 

OT PK Wzniesień Łódzkich 

Współorganizator - partner - 

Nazwa spaceru / hasło obchodów 1. Ochrona krajobrazu na terenie PKWŁ  
2. Rajd Przyjaciół PKWŁ 

Termin 1. 22.10.2018 r. 
2. 20.10.2018 r. 

Miejsce zbiórki 1. Siedziba OT PKWŁ,  
Łódź ul. Wycieczkowa 86 

2. Las Dobieszkowski 

Osoba prowadząca spacer 1. Krystyna Rozensztrauch-Sosnowska 
Agata Zaborowska 

2. Pracownicy OT PKWŁ i Dyrektor ZPKWŁ 

Program spaceru,  
zawierający szczegółowy cel spaceru, 
rodzaj terenu na jakim organizowany będzie 
spacer, jakie informacje będą podczas 

1. Celem spaceru jest przybliżenie walorów     
przyrodniczo – krajobrazowych PKWŁ z     
uwzględnieniem najcenniejszych miejsc   
podlegających szczególnej ochronie i    



niego przekazywane (np. wartości 
krajobrazowe oraz zagrożenia doliny rzeki 
lub historia założenia pałacowo-ogrodowego 
oraz jego funkcja biocenotyczna itp.); trasa 
oraz przewidywany czas trwania spaceru 

będących pod dużą antropopresją    
pracownikom Starostw Powiatowych w    
Zgierzu oraz Łódzkiego Wschodniego,    
współpracujących z Parkiem w zakresie     
gospodarki przestrzennej. 
W trakcie spaceru zostaną    
zaprezentowane miejsca szczególnie   
cenne jak punkty widokowe (np.: w Dobrej       
Nowiny i Moskwie), korytarze ekologiczne     
(np.: w Dobieszkowie i Bogini). Uczestnicy      
odwiedzą także miejsca szczególnie    
zagrożone i poznają problemy ochrony     
krajobrazu na terenie PKWŁ. 
Spacer poprzedzi prezentacja ukazująca    
walory Parku Krajobrazowego Wzniesień    
Łódzkich ze szczególnym uwzględnieniem    
problemów w zakresie planowania    
przestrzennego. 
  
Czas trwania prelekcji to ok. 1 godzina. 
Czas trwania spaceru to ok. 2 -3 godziny. 
Trasa spaceru: Łódź – Modrzew – Dobra       
Nowiny – Dobieszków – Boginia –      
Moskwa – Kalonka – Łódź 

 
2. 45 Rajd Przyjaciół PKWŁ zorganizowany     

będzie w Lesie Dobieszkowskim. Na     
rajdzie dostępna będzie trasa piesza i      
trasa rowerowa, którą poprowadzą    
pracownicy OT PKWŁ oraz Dyrektor     
ZPKWŁ. Podczas rajdu tematem    
przewodnim będzie las w krajobrazie     
jesiennym. Całość zakończona ogniskiem    
i konkursem dla uczestników. 

Czy przewidywany jest udział gości 
specjalnych (przedstawiciele lokalnych 
władz, eksperci, znane osoby, media itp.) 

- 

Inne informacje o spacerze - 

Dane z geometrią liniową dot. planowanej 
trasy spaceru 

  - 

 

Instytucja odpowiedzialna za organizację 
spaceru 

OT Nadpilicznych PK 

Współorganizator - partner Szkoła Podstawowa Nr 10 Piotrków Tryb. 
Nazwa spaceru / hasło obchodów Złoty liść - śladami jesieni 
Termin 19.10.2018 
Miejsce zbiórki Siedziba OT NPK 
Osoba prowadząca spacer Maciej Sobański 
Program spaceru,  
zawierający szczegółowy cel spaceru, 
rodzaj terenu na jakim organizowany będzie 
spacer, jakie informacje będą podczas 

1. Rola Parków Krajobrazowych w 
ochronie krajobrazu. 

2. Charakterystyka Sulejowskiego 
Parku Krajobrazowego 



niego przekazywane (np. wartości 
krajobrazowe oraz zagrożenia doliny rzeki 
lub historia założenia pałacowo-ogrodowego 
oraz jego funkcja biocenotyczna itp.); trasa 
oraz przewidywany czas trwania spaceru 

3. Spacer po lesie gospodarczym - 
rezerwacie Dęby w Meszczach - 
podobieństwa i różnice. 

4. Krajobrazy pól uprawnych i sadów 
tradycyjnych.  
trasa spaceru - siedziba OT NPK 
-przemarsz do rezerwatu Dęby w 
Meszczach - powrót - około 10 km 

Czy przewidywany jest udział gości 
specjalnych (przedstawiciele lokalnych 
władz, eksperci, znane osoby, media itp.) 

nie  

Inne informacje o spacerze spacer zakończony ogniskiem  
Dane z geometrią liniową dot. planowanej 
trasy spaceru 

- 

 

Instytucja odpowiedzialna za organizację 
spaceru 

Biuro Przedborskiego PK 

Współorganizator - partner Zespół Przedszkolno-Szkolny w 
Dobromierzu 

Nazwa spaceru / hasło obchodów Krajobraz jesieni w rezerwatach Murawy 
Dobromierskie i Bukowa Góra 

Termin 19.10.2018, godzina 11.00 
Miejsce zbiórki Dobromierz , plac szkoły  
Osoba prowadząca spacer Dariusz Sommerfeld 
Program spaceru,  
zawierający szczegółowy cel spaceru, 
rodzaj terenu na jakim organizowany będzie 
spacer, jakie informacje będą podczas 
niego przekazywane (np. wartości 
krajobrazowe oraz zagrożenia doliny rzeki 
lub historia założenia pałacowo-ogrodowego 
oraz jego funkcja biocenotyczna itp.); trasa 
oraz przewidywany czas trwania spaceru 

1.Charakterystyka PPK 
 
2.Prezentacja jesiennej szaty roślinnej 
rezerwatów Murawy Dobromierskie i 
Bukowa Góra 
 
3.Jesienna panorama doliny Niecki 
Włoszczowskiej 
 
4. Jesienny krajobraz pól i lasów 
 
5. Pętla od budynku szkoły poprzez pola 
uprawne do rezerwatów Murawy 
Dobromierskie i Bukowa Góra, powrót 
czarnym szlakiem pieszym (łącznikowym), 
aleja drzew pomnikowych w Dobromierzu 

Czy przewidywany jest udział gości 
specjalnych (przedstawiciele lokalnych 
władz, eksperci, znane osoby, media itp.) 

nie 

Inne informacje o spacerze ognisko w miejscu wypoczynkowym na 
terenie rezerwatu Murawy Dobromierskie 

Dane z geometrią liniową dot. planowanej 
trasy spaceru 

- 

 



Instytucja odpowiedzialna za organizację 
spaceru 

OT Sieradzkich PK 

Współorganizator - partner GOKiS Zapolice 
Nazwa spaceru / hasło obchodów Drzewa miododajne w krajobrazie 
Termin 20.10.2018 r. 
Miejsce zbiórki GOKiS Zapolice, godz. 9.00 
Osoba prowadząca spacer Wanda Pogorzelska 
Program spaceru,  
zawierający szczegółowy cel spaceru, 
rodzaj terenu na jakim organizowany będzie 
spacer, jakie informacje będą podczas 
niego przekazywane (np. wartości 
krajobrazowe oraz zagrożenia doliny rzeki 
lub historia założenia pałacowo-ogrodowego 
oraz jego funkcja biocenotyczna itp.); trasa 
oraz przewidywany czas trwania spaceru 

 
Lipę ceniono od najdawniejszych czasów 
nie tylko ze względu na jej piękno, 
użyteczność ale również właściwości 
lecznicze i miododajne, dlatego 
przeprowadzimy akcję sadzenia 50 szt. lip 
na terenie gm. Zapolice: Zapolice, Strońsko, 
Beleń, Rembieszów, Kalinowa 

Czy przewidywany jest udział gości 
specjalnych (przedstawiciele lokalnych 
władz, eksperci, znane osoby, media itp.) 

nie 

Inne informacje o spacerze - 
Dane z geometrią liniową dot. planowanej 
trasy spaceru 

- 

 

 

 

 


