SZLAKI PIESZE

Szlak „Walk nad Wartą 1939 r.” – długość 55 km, kolor niebieski. Przebiega od mu-

TURYSTYKA
SZLAKI PIESZE I ROWEROWE

„Starych dworów” - 55 km, rowerowy, zielony: Skierniewice - Trzcianna – Stara Rawa –

„Grodzisk Piastów Mazowieckich” - 51 km, rowerowy, czarny: Anielska Góra – Rawa

SZLAK KONNY

Łódzki Szlak Konny – długość ponad 2000 km. Prowadzi najdłuższą w Europie trasą
dedykowaną turystyce konnej. Pozwala zwiedzić niemal całe województwo łódzkie w siodle.

TURYSTKA

Szlak Spalskiego Parku Krajobrazowego – pieszy szlak koloru zielonego, relacji:

SZLAKI PIESZE

Szlak Łącznikowy – oznakowany kolorem czarnym pieszy, Mrowina – Biały Brzeg dł. 11 km, czas przejścia
około 3,5 godz. Szlak jest odejściem od szlaku niebieskiego,
z którym łączy się na początku
i na końcu.

Szlak
Przedborskiego
Parku Krajobrazowego –

oznakowany kolorem zielonym, pieszy Rączki – Góry
Mokre – Piskorzeniec – Wojciechów – Przedbórz dł. 35 km, czas
przejścia około 10 godz. Szlak moża,
pr
na podzielić na dwie części: pierwsza
ze
cię
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Rączki, rezerwat Bukowa Góra i Murawy
szla
o
ków z
ielonego i czarneg
Dobromierskie, Kowale, Góra Krzemycza,
Kolonia Boża Wola, Józefów, Góra Fajna Ryba,
Góry Suche, Góry Mokre, druga Wojciechów, Przedbórz, Miejskie Pola, Wierzchlas, Borowa, rezerwat Piskorzeniec, Góry Mokre.
Szlak Królewskich Łowów – oznakowany kolorem żółtym, pieszy Przedbórz – Żeleźnica –
Oleszno – Krasocin dł. 39,5 km, czas przejścia około 12 godz. Szlak został poprowadzony przez najwyższe wzniesienia Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Terytorialnie jest

W Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki Łódzki Szlak Konny wiedzie głównie wzdłuż doliny Warty. Na trasie szlaku znajduje
się wiele godnych uwagi miejsc cechujących
się dużymi walorami przyrodniczymi, historycznymi oraz kulturowymi. Wśród
nich warto wyróżnić m.in.: Kościół
św. Urszuli oraz park wiejski
w Strońsku, pałac w Pstrokoniach, rezerwat „Korzeń”, „Winnica”, zespół dworsko-parkowy
w Rychłocicach, rezerwat „Hołda”, kościół pw. Podwyższenia
św. Krzyża w Widawie

SZLAK SAMOCHODOWY

Europejski Szlak Romański –
długość 445 km (woj. łódzkie).
Łączy między innymi 7 zabytków arPa
chitektury romańskiej w województwie
rk
wS
troń
łódzkim w miejscowościach: Tum, Inosku
włódz, Żarnów, Sulejów-Podklasztorze, Strońsko (PKMWiW), Ruda k/Wielunia, Krzyworzeka. Pozwala
także odkryć magię innych miast regionu.

Szlak wodny rzeki Warty – długość 215 km (woj. łódzkie). W PKMWiW szlak zachwyca
malowniczymi krajobrazami nieuregulowanej Warty oraz dzikimi, krętymi korytami Widawki i Grabi z uformowanymi przez przyrodę przeszkodami.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

„Wokół rezerwatu Hołda” – leśna ścież-

konnej i aktywnej - w ramach projektu „Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”. Na trasie: 200 ośrodków jeździeckich, 21
punktów postojowych, 1400 tablic informacyjnych, 30 punktów informacyjnych monitorujących turystów i ponad 1000 atrakcji turystycznych. W punktach informacyjnych można
wypożyczyć lokalizator, który w wypadku niebezpieczeństwa wyśle służbom ratunkowym
informację, pozwalającą zlokalizować turystę. Na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego: Nieborów - Budy Grabskie – Ruda – Esterka – Raducz - Julianów Raducki
i dalej w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Więcej - www.wsiodle.lodzkie.pl

ka dydaktyczna. Umożliwia zaobserwowanie różnic między lasem stworzonym
przez naturę, a tym stworzonym ręką
ludzką (połowa ścieżki przebiega
przez rezerwat; połowa przez las gospodarczy). Początek i koniec ścieżki
znajduje się przy wejściu do rezerwatu „Hołda” od strony miejscowości Sobkowizna. Długość ścieżki: ok.
3,3 km.

SZLAK SAMOCHODOWY

„Front Wschodni 1914-1918” – upamiętniający wydarzenia z okresu I wojny świaSp
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łącznikiem pomiędzy województwami: łódzkim i świętokrzyskim. Cechą szczególną
Pasma Przedborsko - Małogoskiego
są wybitne walory widokowe. Wynika to z lokalizacji Pasma, należącego do Gór Świętokrzyskich,
przed dużym obniżeniem Niecki Włoszczowskiej. Panoramy
obserwowane ze wzniesień
mają głębokość do 70 km.
Nazwa szlaku nawiązuje do
historycznie udokumentowanych polowań Polskich Królów
(Kazimierz Wielki, Władysław
Jagiełło) podczas ich pobytu na
zamku w Przedborzu. Szlak atrakcyjny również ze względu na obecność
walorów przyrodniczych.

SZLAK KONNY

Łódzki Szlak Konny – najdłuższy w Europie (ponad 2000 km), dla miłośników turystyki

konnej i aktywnej - w ramach projektu „Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego
i unikatowego produktu turystycznego”. Na trasie: 200 ośrodków jeździeckich, 21 punktów
postojowych, 1400 tablic informacyjnych, 30 punktów informacyjnych monitorujących turystów i ponad 1000 atrakcji turystycznych. W punktach informacyjnych można wypożyczyć
lokalizator, który w wypadku niebezpieczeństwa wyśle służbom ratunkowym informację,
pozwalającą zlokalizować turystę. Na terenie PPK fragment długości około 22 km od Przyłanek do Krzętowa, czas przejazdu konno ok. 8 godz.

SZLAK KAJAKOWY

Szlak Kajakowy Pilicy – fragment szlaku o dł. 29 km. od Sudzinka do Przedborza, czas
przepłynięcia około 1-2 dni.

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Ścieżka edukacyjna w rezerwacie Piskorzeniec – ścieżka poprowadzona w pobliżu
rezerwatu Piskorzeniec obejmuje 5 tablic – przystanków, które charakteryzują faunę i florę
siedlisk torfowych. Czas przejścia ok. 1.5 godz.
Osobliwości Góry Kozłowej – dł. 7 km, 9 tablic przyrodniczych przedstawiających różnorodność siedlisk przyrodniczych, czas przejścia ok. 3,5 godz.

Ścieżka Przyrodniczo-Historyczna im. prof. dr hab. Jakuba Mowszowicza
w Przedborzu – dł. 2,8 km, 8 przystanków, czas przejścia ok. 3 godz.
Ścieżka Przyrodniczo-Historyczna im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu –
dł.2 km, składa się z 11 przystanków, czas przejścia ok. 3 godz.
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Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych
ul. Rycerska 2a,98-200 Sieradz
tel./fax 43 822-62-20
e-mail: spk@parkilodzkie.pl, www.parkilodzkie.pl

Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
ul. Krakowska 28, 97-570 Przedbórz
tel./fax. 44 781 27 57
e-mail: npk@parkilodzkie.pl, www.parkilodzkie.pl

SZLAKI PIESZE I ROWEROWE

Tomaszów Mazowiecki – Spała – rezerwat Konewka – Liciążna – rezerwat Żądłowice –
Grotowice – Lubocz, całkowita długość szlaku – 54,5 km, w granicach SpPK – 28,1 km.
Szlak Partyzancki im. mjr Henryka Dobrzańskiego – pieszy szlak koloru czerwonego, relacji: Radomsko PKP – Wygoda – Włynice – Przedbórz – Bąkowa Góra – Sulejów –
Tomaszów Mazowiecki – Spała – Poświętne – Drzewica, całkowita długość szlaku wynosi
200,4 km, w granicach SpPK – 17 km,
Szlak im. Prezydenta Ignacego Mościckiego – pieszy szlak koloru niebieskiego, relacji: Spała – Jeleń – Smardzewice – Biała Góra – rezerwat przyrody Niebieskie Źródła –
Skansen Rzeki Pilicy – Tomaszów Mazowiecki, całkowita długość szlaku 25 km, w granicach SpPK – 3,9 km.
Szlak Carskich Łowów – rowerowy szlak koloru żółtego, relacji: Smardzewice – Spała –
rezerwat „Konewka” – Glina – rezerwat Żądłowice – Rzeczyca, całkowita długość szlaku
wynosi 32,8 km, w granicach SpPK –16,8 km,
Trakt przez Puszczę Pilicką – rowerowy szlak koloru zielonego, relacji: Czerniewice –
rezerwat Konewka – Spała – Poświętne, całkowita długość szlaku wynosi 42 km, w granicach SpPK – 20,4 km,
Droga do Żubrów – rowerowy szlak koloru czerwonego, relacji: Smardzewice – Brzustów – Inowłódz, całkowita długość szlaku wynosi 20,2 km, w granicach SpPK – 2 km,
Ciąg pieszo-rowerowy relacji – Tomaszów Mazowiecki (rezerwat Niebieskie Źródła) –
Spała. Całkowita długość szlaku wynosi 14 km, w granicach Parku – 4 km. W przyszłości
planuje się przedłużenie tej trasy do Inowłodza.

SZLAK KONNY

Łódzki Szlak Konny – najdłuższy w Europie (ponad 2000 km), dla miłośników turystyki
konnej i aktywnej - w ramach projektu „Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego
i unikatowego produktu turystycznego”. Na trasie: 200 ośrodków jeździeckich, 21 punktów

postojowych, 1400 tablic informacyjnych, 30 punktów informacyjnych monitorujących turystów i ponad 1000 atrakcji turystycznych. W punktach informacyjnych można wypożyczyć
lokalizator, który w wypadku niebezpieczeństwa wyśle służbom ratunkowym informację,
pozwalającą zlokalizować turystę.
Przez obszar Parku przebiega częściowo odcinek 12 i 13 pętli zewnętrznej szlaku liczącej
prawie 1500 km. Odcinki te w SpPK przebiegają na trasie: Rzeczyca – Ponikła –Inowłódz – Zakościele – Królowa Wola –
Spała – Brzustów – Ośrodek Hodowli Żubrów –
Smardzewice i liczą około 36 km.

SZLAK KAJAKOWY

Szlak kajakowy Pilicy – Pilica jako
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szlak kajakowy na terenie województwa
łódzkiego funkcjonuje od Maluszyna
znajdującego się w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego do
granicy z województwem mazowieckim,
przebiega przez obszar Parku i jego otuliny. Całkowita długość szlaku kajakowego
w granicach województwa łódzkiego wynosi
146,6 km, w granicach SpPK – 31,7 km

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Ścieżka przyrodnicza „ Lasy Spalskie” – rozpoczyna się przy Domu Leśnika w Spale i prowadzi przez
rezerwat leśny Spała do pomnika (obelisku)
św. Huberta. Składa się z ona z 7 przystanków prezentujących największe walory
rezerwatu w formie opisów i rysunków. Ścieżka umożliwia samodzielne
poznanie gatunków roślin i zwierząt
chronionych, prezentuje potęgę lasu,
rzeki oraz zależności wszystkich elementów ekosystemu.

Ścieżka edukacyjno – historyczna „ Śladami Oddziału mjr
Hubala” – ścieżka składa się z ośmiu

Placu Czarnieckiego, dalej prowadzi przez las obok rezerwatu „Lubiaszów” do Zalewu Sulejowskiego, wzdłuż jego brzegów do Zapory
Smardzewickiej, na rzece Pilicy. Dalej mijamy
wieś Smardzewice z pięknym barokowym
kościołem św. Anny i przylegającymi do niego budynkami klasztoru
oo. Franciszkanów. Szlak okrąża Zalew i dochodzi do Podklasztorza w Sulejowie, gdzie
znajduje się opactwo cystersów z kościołem św. Tomasza, zbudowanym w latach
1213-32. Z Podklasztorza
szlak prowadzi wzdłuż Pilicy
w kierunku Przedborza i dalej otuliną Przedborskiego PK
dociera do Krzętowa.
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Zielony szlak turystyczny - Szlak Rekreacyjny – jest

to szlak krótki o łącznej długości 22
km. Rozpoczyna się w Piotrkowie Tryb.
na Placu Czarnieckiego, następnie biegnie
przez Koło, obok leśniczówki skręca do lasu w Polichnie
i pokrywa się z granicą gminy Wolbórz, która w tym miejscu początkowo prowadzi duktem, a później drogą. Szlak zielony przebiega dalej drogą aż do trasy nr 8. Koło Muzeum
Czynu Partyzanckiego i pomnika Czynu Zbrojnego w Polichnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez 0,5 km biegnie wzdłuż trasy szybkiego ruchu, po czym skręca
na północ i przebiega przez wieś Proszenie, która była służebną miejscowością dla letniej rezydencji biskupów kujawskich. Dalej szlak biegnie przez miejscowość Gazomka,
aby skierować się przez las na południowy-zachód od rezerwatu „Dęby w Meszczach”.
Następnie szlak prowadzi drogą leśna na południowy-zachód, a potem północny-zachód
w kierunku miejscowości Jarosty, w której się kończy.
Czerwony pieszy szlak turystyczny – Szlak Partyzancki – długość 201 km. Szlak
poświęcony miejscom walk oddziałów partyzanckich II Wojny Światowej w centralnej Polsce. Biegnie od Radomska (stacja PKP) do Brudzewic (przystanek PKS). Trasa szlaku łączy następujące miejsca: rezerwat „Jasień” (drzewostan cisowy), Kobiele Wielkie (miejsce
urodzin W. Reymonta), rezerwat krajobrazowy „Chełmo”, Przedbórz (XIV w. wieża kościoła,
Muzeum Ludowe), Bąkowa Góra (ruiny zamku z XIV w., XVIII w. dwór Małachowskich), Majkowice (ruiny dworu obronnego z XVI w.), Trzy Morgi (kładka linowa przez Pilicę), Sulejów
Sul
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(Opactwo Cystersów), Witów (kościół pw. św. Małgorzaty i św. Augustyna, należący kiedyś
do klasztoru Norbertanów), rezerwat „Meszcze” (las mieszany z lipą drobnolistną), Nagórzyce (groty), Tomaszów Maz., Spała (kaplica prezydencka, pomnik żubra, COS, rezerwat
„Spała”), Inowłódz (kościół św. Idziego, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego), Anielin (szaniec majora „Hubala”) i Poświętne (Sanktuarium Św. Rodziny).
Zielony szlak rowerowy – Ścieżka rowerowa im. Zygmunta Goliata –ścieżka nauczyciela, regionalisty i pierwszego prezesa Wolborskiego Towarzystwa Kultury i Turystyki,
który był pomysłodawcą i współtwórcą projektu trasy. Ścieżkę Rowerową wokół Zbiornika
Sulejowskiego tworzy pętla o długości 68.5 km, wiodąca wokół Zbiornika Sulejowskiego.
Szlak ten bierze początek (i kończy się) w Leonowie, obok kempingu „Kiełbikowa Strzecha”. Prowadzi m.in. przez Swolszewice Duże i Małe, Nagórzyce, Tomaszów Mazowiecki,
Smardzewice, Trestę Rządową, Karolinów, Zarzęcin, Podklasztorze, Sulejów, Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Lubiaszów, Bronisławów z powrotem do
Kiełbikowej Strzechy. Na trasie szlaku można zwiedzić m.in.: Groty Nagórzyckie, Skansen
Rzeki Pilicy, rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”, zaporę zbiornika Sulejowskiego, opactwo Cystersów w Sulejowie oraz rezerwat „Lubiaszów”.
Trasa podzielona jest na odcinki:
1-2: „Kiełbikowa Strzecha” - Zatoka „Borki” - długość trasy (6 km)
2-3: Zatoka „Borki” - Groty Nagórzyckie - Skansen Rzeki Pilicy - długość trasy (9 km)
3-4: Skansen Rzeki Pilicy - rezerwat. Niebieskie Źródła - Małe Groty - Biała Góra Smardzewice – Zapora - długość trasy (7,5 km)
4-5: Zapora (pod Smardzewicami) - Zarzęcin ( trasa główna - 14 km, trasa z wariantem
A - 16,5 km)
5-6: Zarzęcin - Cypel na Piaskach - długość trasy (6,5 km)
6-7: Cypel na Piaskach - Romańskie Opactwo Cystersów w Podklasztorzu - długość trasy
(2,5 km)
7-8: Romańskie Opactwo Cystersów w Podklasztorzu - Sulejów - Przygłów - Barkowice
Mokre - Uroczysko Lubiaszów - długość trasy (18 km)
8-1: Uroczysko Lubiaszów - Bronisławów - Leonów „Kiełbikowa Strzecha” - długość trasy
(5 km)

SZLAK KAJAKOWY

Niebieski szlak kajakowy - Szlak Wodny Pilicy ‑ szlak ten ciągnie się prawie na całej długości rzeki od miejscowości Zarzecze przez Zbiornik Sulejowski do ujścia Pilicy
do Wisły. Jego długość jest równa 228 km. Według klasyfikacji międzynarodowej na Zbiorniku Sulejowskim posiada on stopień trudności CL I (przejazd łatwy).

tablic-przystanków, opisujących działania i historię hubalczyków. Ścieżka
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w okolicach Opoczna poprzez Poświętne i dalej
Wólkę Kuligowską, Mysiakowiec, Ponikła, Kozłowiec,
do Anielina, gdzie stoi Szaniec majora Henryka Dobrzańskiego - Hubala.

Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
ul. Piotrkowska 106, 97-310 Moszczenica
tel. 44 616 82 25
e-mail: npk@parkilodzkie.pl, www.parkilodzkie.pl

Founded: 1978. Area (including buffer
zone): 21 673 ha. It is one of the 7
parks in the Łódź Voivodeship
Landscape Park Complex. Załęcze Landscape Park is situated in the Łódź and the Silesian Voivodeships, in the
northern part of the Kraków-Częstochowa Upland
and is the northernmost
of the landscape parks in
the Polish Jura. It protects
a gorgeous landscape made
by the Warta river, which meanders in the wild river bed
among moraine and Jurassic
hills, and carves deep gorges. This
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part of the river, which
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is about 40 km long, has been named the
Grand Arch of Warta. Rocky Jurassic ground in
the park is best demonstrated by numerous limestone quarries where you can see fossils
of Mesozoic maritime fauna: ammonites, mussels, snails, sea urchins or sponges. The
pits are often accompanied by lime kilns – old furnaces for burning the limestone.
A feature of the area with particularly great value are limestone inselbergs. Their uncovered tops, which show limestone outcrops are covered with multicolour xerothermic grass
and relicts of rock grass, and calcicole ferns in cracks, which reach their northern range
here. The most precious inselberg is Góra Zelce. The geological reserve on its top, “Węże”

toad (Bombina bombina). Due to its breeding habitat, a Natura 2000 site by the name of
“Wola Cyrusowa” was created within the park. Other curiosities include rare invertebrates:
the heath bumblebee (Bombus jonellus), the hermit beetle (Osmoderma eremita), and
butterflies: the large copper (Lycaena dispar), and the five-spot burnet (Zygaena trifolii).
The area of the Łódź Hills Lanscape Park includes many precious cultural objects, such
as a medieval burgwall site in Stare Skoszewy and the manor in Byszewy, where Jarosław
Iwaszkiewicz stayed, as well as the baroque Franciscan monastery in Łagiewniki and many
Mariavite churches.

protects the best preserved plant communities
in this part of the Polish Jura and unique
karst forms, e.g. caves with surviving
parts of speleothem formations.
Remains of terrestrial Pliocene
fauna that are precious for
science have been discovered there. Currently they
are home for bats. Valuable karst formations are
also found outside the inselbergs – the waters of
the karst stream named
Sucha Struga fall into ponors, and there are many
karst springs in the valley
of the Warta river.
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SZLAKI PIESZE I ROWEROWE

Walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku od dawna przyciągały tu turystów oraz amatorów stałego wypoczynku. Rezydencjonalne tradycje Spały sprawiły duże zagęszczenie bazy
wczasowo – wypoczynkowej. Dla amatorów ciszy i spokoju, z dala od spalskiego wakacyjnego gwaru z pomocą przychodzą kwatery prywatne w okolicznych letniskowych wsiach
tj. Teofilów, Zakościele, Żądłowice. Dużą atrakcją Spały jest Ośrodek Przygotowań Olimpijskich stanowiący profesjonalną bazę treningową dla drużyn kadry narodowej i olimpijskiej
kilkudziesięciu dyscyplin sportowych. Na szukających wypoczynku aktywnego czekają
szlaki piesze, rowerowe, kajakowe i konne, które przemierzając poznamy piękno krajobrazu Parku, jego historię, zabytki i folklor.

Załęczański Park Krajobrazowy położony jest w południowej części województwa łódzkiego, w północno-wschodniej części Wyżyny Wieluńskiej,
będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zamyka on od północy system
jurajskich parków krajobrazowych. Powierzchnia Parku wynosi 13.520 ha,
a strefy ochronnej 8.153 ha. Utworzony został 5 stycznia 1978 r. jako
jeden z pierwszych parków krajobrazowych w kraju w celu ochrony niepowtarzalnego krajobrazu
jurajskich wapiennych ostańców
kryjących w sobie wiele form
krasu, będących środowiskiem
życia osobliwej, wapieniolubnej
fauny i flory oraz urokliwego odcinka rzeki Warty określonego jako
najpiękniejszy i najwartościowszy przyWi
do
kn
rodniczo
w stosunku do całego jej biegu.
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Warta przepływając przez park dzikim, naturalnym korytem zataczającym charakterystyczny,
tzw. Wielki Łuk Warty, pośród wapiennych wzgórz i pasm polodowcowych wzniesień, rzeźbi
w skalistym podłożu głębokie, malownicze przełomy.

Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
ul. Piotrkowska 106, 97-310 Moszczenica
tel. 44 616 82 25
e-mail: npk@parkilodzkie.pl, www.parkilodzkie.pl

Zielony szlak pieszy - ma długości 63 km, bierze swój początek na parkingu przy ul.
Okólnej w Łodzi i prowadzi przez najbardziej atrakcyjne miejsca na terenie PKWŁ, takie jak:
Klęk, Dobrą-Nowiny, Dobrą, Michałówek, Ługi, Stare Skoszewy, Las Janinowski wraz z rezerwatem „Parowy Janinowskie”, Las Poćwiardowski, zespół przyrodniczo‑krajobrazowy
„Górna Mrożyca”. Następnie przebiega przez Polik, Teodorów, Moskwę, Byszewy, aż do
wzgórza „Radary” o wysokości 284 m n.p.m. Dalej wiedzie przez miejscowości Wódka i Dąbrówka do ul. Strykowskiej.
Niebieski szlak pieszy po Lesie Łagiewnickim – obejmuje praktycznie cały kompleks
leśny Lasu Łagiewnickiego, tworząc pętlę; ukazuje geomorfologiczne i przyrodnicze zróżnicowanie obszaru. Przebiega m.in. przez „Babią Górę”, „Kamienną Górę” czy „Ruską Górę”,
gdzie stacjonowały w przeszłości wojska radzieckie.
Żółty szlak pieszy po Lesie Łagiewnickim – jest krótszy od niebieskiego, biegnie
od ul. Łagiewnickiej do Arturówka, miejsca wypoczynku i rekreacji wodnej, dalej przez
najcenniejsze przyrodniczo fragmenty rezerwatu „Las Łagiewnicki”. Szlak przebiega koło
kapliczek nad Łagiewniczanką, a także przez Kościelną Górę w uroczysku Wanny, na której
w ramach koncepcji urbanistycznej z 1923 r. miał stanąć kościół.
Czerwony Szlak Okolic Łodzi – biegnie przez tereny okalające Łódź, a jego długość
wynosi ok. 184 km. Rozpoczyna się i kończy w Łodzi. Odcinki przebiegające przez aglomerację mają utwardzoną nawierzchnię. Przebiega przez atrakcyjne przyrodniczo obszary
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich – Las Łagiewnicki, wzgórze „Radary”, aż do
Lasu Wiączyńskiego.
Czerwony szlak pieszy Brzeziny-Dolina Mrogi – ma długość 24 km, prowadzi przez
fragment malowniczej doliny Mrogi, uroczyska leśne: Rozworzyn oraz Tadzin-Szymaniszki
i dalej doliną Mrożycy, m.in. w sąsiedztwie cmentarza żydowskiego w Brzezinach.
Szlak łącznikowy Moskwa-Byszewy-Boginia-Stare Skoszewy – biegnie z Moskwy do Byszew m.in. polnymi drogami, skąd rozciągają się rozległe i malownicze panoramy. W Byszewach podziwiać można dawny folwark i zabytkowy dwór. Dalej szlak prowadzi
w kierunku Starych Skoszew.
Szlak łącznikowy Brzeziny-Tadzin – przebiega m.in. przez Plac Jana Pawła II (rynek)
oraz w sąsiedztwie cmentarza żydowskiego w Brzezinach – do uroczyska Tadzin-Szymaniszki, gdzie łączy się ze szlakiem zielonym.
Szlak łącznikowy Stryków-Warszewice – to szlak biegnący wzdłuż doliny Moszczenicy o długości ok. 2,3 km; bierze swój początek na skrzyżowaniu dróg, przy kościele pw.
św. Marcina w Strykowie. Następnie prowadzi przez Cesarkę i Warszewice do zielonego
szlaku pieszego po PKWŁ.

SZLAK ROWEROWY

Czarny szlak rowerowy – o długości 73 km rozpoczyna się na parkingu przy ul. Wycieczkowej i biegnie przez wzgórze Dobra-Nowiny, Dobrą, Michałówek, Dobieszków do
miejscowości Stare Skoszewy, dalej przez Głogowiec, Buczek do Lasu Janinowskiego. Następnie przez Kolonię Niesułków do Lasu Poćwiardowskiego, Woli Cyrusowej, Marianowa
Kołackiego, torfowiska Żabieniec, ZPK „Górna Mrożyca”, Grzmiącej, Moskwy i Plichtowa,

aż do dworu w Byszewach. Stąd prowadzi przez miejscowość Dąbrowa do wzgórza „Radary” o wysokości 284 m n.p.m., a następnie wraca do Łodzi i wzdłuż ul. Wycieczkowej
prowadzi do punktu startowego.

SZLAK KONNY

Szlak konny – rozpoczyna się przy ul. Wycieczkowej
86 w Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem
Konnym. Łódzki Szlak Konny – najdłuższy
w Europie, przeznaczony dla miłośników turystyki konnej i aktywnej. Długość ponad
2000 km. Fragment szlaku biegnie przez
obszar PKWŁ m.in. w okolicach Kolonii
Niesułków, przez las na północ od Poćwiardówki, Poćwiardówkę, Dąbrówkę
Dużą, następnie północnym i północno
‑zachodnim skrajem Lasu Janinowskiego
i rezerwatu „Parowy Janinowskie”. Dalej
szlak biegnie przez Nowe Skoszewy, BartoPa
lin, Warszewice, Ługi, Kopankę, Byszewy, Stark
em
Kr
er
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re Skoszewy. Następnie kierując się na wschód
row
bra
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y można iedzać nie t
prowadzi przez Plichtów, Moskwę, Polik, Grzmiązw
cą, Brzeziny, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Górna
Mrożyca”, okolice Tadzina, Szymaniszki i Mrogę Górną. Stąd szlak prowadzi już przez Lipce
Reymontowskie do Skierniewic. Oznaczeniem szlaku są białe kwadraty z pomarańczowym
kołem w środku.
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TURYSTYKA
Załęczański Park Krajobrazowy jest terenem o znacznej wartości turystycznej. Panują
tu wymarzone warunki do uprawiania kwalifikowanej turystyki i rekreacji, które zapewnia wspaniały mikroklimat, dzikie zakątki pełne przyrodniczych osobliwości, przepiękne
krajobrazy oraz całkowicie niezwykły odcinek dzikiej Warty wijącej się malowniczo wśród
jurajskich ostańców i morenowych wzgórz, a także duże wartości kulturowe.

SZLAKI PIESZE I ROWEROWE

Szlak „Jury Wieluńskiej” – szlak pieszy, długość 113 km (w woj. łódzkim 49,9 km),
kolor czerwony. Prowadzi z Wielunia, przechodzi
przez Park i biegnie dalej do Częstochowy.
Stanowi fragment szlaku „Orlich Gniazd”.

Szlak „Przełomu Warty przez
Wyżynę Wieluńską”– szlak pie-

szy, długość 23,5 km, kolor żółty.
Biegnie wzdłuż warciańskich
przełomów:
Krzeczowskiego
i Działoszyńskiego.

Szlak „Kurhanów Książęcych”– szlak pieszy, długość 5,5

km, kolor czarny. Łączy szlaki
„Jury Wieluńskiej” i „Przełomu
Warty przez Wyżynę Wieluńską”.
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Szlak „Rezerwatów Przyrody”– szlak pieszy, długość 99,5 km

(w woj. łódzkim 29 km), kolor niebieski. Biegnie przez rezerwaty: „Mokry Las”, Dąbrowa w Niżankowicach”, „Węże”,
„Szachownica”.
Szlak Wierzchlas-Osjaków-Wierzchlas – szlak rowerowy, długość 44,9 km, kolor
zielony (EWI 2).
ZPK

Szlak Przełomu Krzeczowskiego (Kamion - Krzeczów - Przywóz - Kamion) – szlak
rowerowy, długość 20,5 km, kolor żółty (EWI 5).
Szlak „Załęczańskim Łukiem Warty” (Ośr ZHP w Załęczu Wlk. - Przywóz - Kępowizna - Załęcze Wlk.) – szlak rowerowy, długość 25,6 km, kolor żółty (EWI 6).
Szlak „Nadwarciańskich Krajobrazów” (Ośr. ZHP w Załęczu Wlk. - Bobrowniki - Ośr.
ZHP w Załęczu Wlk.) – szlak rowerowy, długość 31,9 km, kolor zielony (EWI 7).
Szlak Józefów-Bieniec (Józefów - Grębień - Popowice - Pątnów - Bieniec Mały) – szlak
rowerowy, długość 11,7 km, kolor czarny (EWI 8).
Szlak „Kościołów Wieluńskich” (Wieluń - Kadłub
- Grębień - Łaszew - Wieluń) – szlak rowerowy,
długość 47 km, kolor zielony (EWI 9).
Szlak „Dwóch Starych Lip” (Pajęczno - Siemkowice). – szlak rowerowy,
długość 40 km, kolor zielony (EPJ 1).

Szlak
„Działoszyńskiego
Przełomu Warty” (Pajęczno Działoszyn - Pajęczno) – szlak rowerowy, długość 38,1 km (EPJ 2).

Szlak „Wapiennych Wzgórz
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” (Działoszyn - Niżan-

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

kowice - Bobrowniki - Działoszyn) –
szlak rowerowy, długość 36,7 km, kolor zielony (EPJ 3).
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SZLAK WODNY

Łódzki Szlak Konny – najdłuższy w Europie (ponad 2000 km), dla miłośników turystyki

Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
96-100 Skierniewice, ul. Batorego 41,
tel./fax 46 8 333 777
e-mail: bpk@parkilodzkie.pl, www.parkilodzkie.pl

Niebieski szlak turystyczny - Szlak Rzeki Pilicy – szlak ten rozpoczyna się na

Szlak Konopnica-Osjaków-Konopnica – długość 43,1 km, kolor zielony (EWI 3). Szlak

SZLAK KONNY

towej, łączy muzea, pola bitew, cmentarze wojenne, twierdze i zachowane okopy na terenie 8 województw: łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego,
- oznakowany tablicami kierunkowymi, brązowymi z białym tekstem.

TURYSTYKA

TURYSTYKA

Rok utworzenia:1996. Powierzchnia: 14 663 ha, z czego 3083 ha zajmuje otulina. Park stanowi naturalne muzeum geomorfologiczne polodowcowych form strefy krawędziowej Wzniesień
Łódzkich, powstałych w okresie zlodowacenia warciańskiego. Na jego terenie znajduje się jeden z największych w Europie kompleksów leśnych położonych
w granicach miasta - Las Łagiewnicki. Rezerwaty przyrody: „Las
Łagiewnicki”, „Struga Dobieszkowska”, „Parowy Janinowskie”.
Zabytki: średniowieczne grodzisko w Starych Skoszewach, klasycystyczny dwór w Byszewach,
zespół klasztorny franciszkanów
z XVIII w. oraz dwie kapliczki św. AnOk
toniego
z XVII w. i św. Rocha z XVIII w.
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w Lesie Łagiewnickim, parki podworskie
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w Łagiewnikach, Klęku, Byszewach, Dobieszkowie, Kolonii Niesułków. Ciekawostki: Dwór
w Byszewach wielokrotnie odwiedzał Jarosław Iwaszkiewicz.
Tutejsze urozmaicone krajobrazy były inspiracją dla jego literackich dzieł. W parku podworskim w Byszewach rośnie wiekowy dąb nazwany imieniem pisarza. Na terenie Parku
zlokalizowanych jest kilka świątyń mariawickich.
Founded: 1996. Area (including buffer zone): 14 663 ha. The smallest landscape park in the
Łódź Voivodeship (with the area of about 140 km2) has
been created in order to protect the post-glacial
terrain (Warta glaciation). It is one of the 7
parks in the Łódź Voivodeship Landscape Park Complex. The terrain in the
park is characterised by numerous
moraine hills, ravines and gullies.
The latter might be seen in the “Janinów Gullies” reserve in the form
of a chain of concave terrain forms
with the depth of up to 8 metres.
The park is known as the geomorphological museum of post-glacial
forms. From numerous hills in the
southern part of the park, you may
na
see
picturesque landscapes. Water
M
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spring complexes are a typical element of
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Poćwiardówki
the Łódź Hills Landscape Park, and many rivers flow from there, e.g. Bzura and Moszczenica.
The Łagiewniki Forest of over 1200 ha is a peculiar feature of
the park – it is the one of the largest forest area within administrative city limits in Europe.
The forest includes a nature reserve by the same name. Plants that grow there include:
the protected non-photosynthetic orchid gnieznik leśny (Neottia nidus-avis), and another
orchid included in the Red List of Plants – the northern coralroot (Corallorhiza trifida).
The animal that deserves particular attention is an amphibian: the European fire-bellied

ZAŁĘCZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
ZAŁĘCZE LANDSCAPE PARK
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Maz. – Kurzeszyn Stary – Stara Rawa – Dzwonkowice - Suliszew – Wycześniak – Ruda –
Skierniewice – Strobów – Rzeczków.
„Rawska Ósemka” – 106 km, rowerowy, niebieski: Kurzeszyn – Rossocha – Boguszyce
- Rawa Maz. – Sanogoszcz – Biała Rawska – Kowiesy - Wola Pękoszewska – Jeruzal –
Kurzeszyn.
„Szable i Bagnety” – 119 km, rowerowy, czerwony: Łowicz – Nieborów – Bełchów –
Łyszkowice - Czatolin - Domaniewice – Guźnia – Bielawy – Walewice - Sobota – Bocheń.
„Książęcy” – 14 km, rowerowy, niebieski: Stary Rynek w Łowiczu – Arkadia - Nieborów.
„Dwory i kościoły” – 123 km, rowerowy, zielony: Łowicz – Kiernozia – Boczki – Borów –
Łowicz.
SK -1342z - 53 km, pieszy, zielony: Rawka PKP - Budy Grabskie – Joachimów- Mogiły Tartak Bolimowski - Radziejowice.
Sk-1341y - 70 km, pieszy, żółty: Boguszyce - Rawa Mazowiecka - Nowy Dwór – Suliszew Wycześniak - Budy Grabskie – Droga Łowicka - Nieborów – Łowicz.
ŁD - 4524n - 39 km, rowerowy/pieszy, niebieski: Kowiesy PKS - Chełmce - Jeruzal - Olszanka - Puszcza Mariańska - Jesionka PKP - Miedniewice (gm. Wiskitki) PKS.
ŁD-4525c - 30 km, pieszy, czerwony: Kurzeszyn PKS – Stara Rawa – Doleck - Wycześniak –
Puszcza Mariańska.
Szlak „Świętego Jakuba” – pieszy, nieoznakowany, więcej – www.camino.net.pl
(--1915--) Szlak „Wielka Wojna nad Rawką 1914 – 15” - nieoznakowany, z tablicami edukacyjnymi - efekt projektu pt. „ARCHEOLOGIA JAKO ANTIDOTUM NA ZAPOMNIENIE I WANDALIZM. Pierwsza wojna światowa nad Rawką i Bzurą (1914-2014). Ku Przydrożnym Lekcjom Historii”. Kierownik projektu: dr Anna Zalewska (IA UMCS). Patronat
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, wsparcie finansowe Fundacja Współpracy Polsko –
Niemieckiej. Więcej - www.archeopressja.wordpress.com

dedicated as ecological sites aiming at protecting water and marsh fowl. “Blue Springs”
reserve (a NATURA 2000 site) with karst springs at the border of Tomaszów Mazowieski
is a tourist attraction of the voivodeship. The “Jaksonek” reserve is a site where a relic of
the glacial period – the twinflower – can be found. The “Appletree Forest” reserve protects
natural populations of wild species of fruit trees and shrubs. The most important monument of the material culture is the Cistercian abbey in Sulejów, dating back to the 12th
century. One of the towers is the emblem of the Sulejów Landscape Park. In the southern
part there are ruins of knights’ castles in Majkowice and Bakowa Góra. An important landscape asset are shrines, little cemeteries and the gorge in Szarbsk, where steep banks of
Pilica rise over 20 m.

SZLAKI ROWEROWE

zatacza pętlę wokół Konopnicy. Rozpoczyna się pod urzędem gminy w tej miejscowości
i kieruje się najpierw do cmentarza wojennego, a następnie na południe do Osjakowa.
Z Osjakowa przez Dymek, Szynkielów, rezerwat „Hołda” i Rychłocice wraca do Konopnicy.
Szlak Konopnica-Skomlin – długość 74,5 km, kolor zielony (EWI 11). Szlak prowadzi
z Konopnicy przez Ostrówek, Czarnożyły, Białą, rezerwat „Lasek Kurowski” do Skomlina.
Szlak „Skarbów Ziemi Sieradzkiej” – (Zduńska Wola - Szadek - Warta - Goszczanów Błaszki - Złoczew - Burzenin - Widawa - Sędziejowice - Łask) – długość 192 km, kolor
niebieski.
Nadwarciański Szlak Bursztynowy – długość 141 km, kolor żółty/bursztynowy. Pozwala poznać trakty komunikacyjne, znane od czasów starożytnych.

Founded: 1994. Area (including
buffer
zone):
53437,10 ha. It is one of
the 7 parks in the Łódź
Voivodeship Landscape
Park Complex. Its area
covers the Pilica rivervalley between Bakowa Góra
and Tomaszów Mazowiecki.
The name is derived from the
historical town of Sulejów in
Pa
no
the centre of the land. 70% of the
ram
a Op
area is covered with woods, which are
actwa C
ystersów
remains of the Pilica Forest. The southern
portion of the park is the landscape of the meandering Pilica river, while the northern part is dominated by the Zalew Sulejowski (16 km long),
constructed in 1960s. The waters of the reservoir and its neighbouring areas have been

of the Spała Landscape Park is represented, e.g., by the black stork, the honey buzzard,
the hazel grouse, the badger and the elk, which whose specimens appear from time to
time. The protected flora is represented by such species as the martagon lilly, the large
yellow foxglove (Digitalis grandiflora) and the lesser butterfly orchid (Platanthera bifolia),
which grow in the “Konewka” reserve, and the mezereon in the ”Spała” reserve. Spała Forests are the remains of the historical Pilica Forest – a primeval forest where kings, tsars
and presidents used to go hunting. The most important monuments of material culture
include: the Romanesque church of St. Giles in Inowłódź, the former Oratorian monastery complex in Studzianna-Poświętne, the parish Church of Our Lady Queen of Poland in
Spała – a wooden church erected in 1923. The relicts of the modern history include a bunker complex from the World War II (a place where bats, such as the barbastelle and the
brown long-eared bat, spend winter), and the redoubt of Major Henryk Dobrański “Hubal”
in Anielin. The Presidential Harvest Festival takes place in Spała. It is also the historical
hunting ground of Russian Tsars and Polish Presidents.
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Joachimów-Mogiły – Bolimów.

żółty. Biegnie od Siedlec Łaskich, wzdłuż rzeki Grabi do
Łasku (południowa część szlaku
przebiega przez PKMWiW). Szlak
la
k
łączy zabytki techniki na rzece Grabi
W
alk
na
(6 młynów). Pozwala poznać interesujądW
arta
1939 r.
cą przyrodę jej doliny oraz zabytki kultury
materialnej miejscowości leżących na szlaku.
Szlak „Wokół Zduńskiej Woli” – długość 22 km, kolor
zielony. Fragmentem przechodzi przez Park od miejscowości Piaski do Strońska. Pozwala
poznać zabytki i przyrodę okolic Zduńskiej Woli.

Founded: 1995. Area (including buffer zone): 37 244 ha.
It is one of the 7 parks in the
Łódź Voivodeship Landscape
Park Complex. The main objective
Re
of the park is to maintain the natuze r
wa
t Sp
ral, landscape and historical assets in
ał a
the Pilica valley and the neighbouring areas,
situated to the west of Tomaszów Mazowieski, to
the border with the Mazovia Voivodeship. In the park, there is the European Bison Conservation Centre in Smardzewice, managed by the Kampinos National Park. The Fauna

Sulejowski Park Krajobrazowy został utworzony
w 1994 r., Jest jednym z 7 parków krajobrazowych należących do Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Leży w trzech mezoregionach geograficznych: Równina
Piotrkowska, Wzgórza Radomszczańskie i Wzgórza
Opoczyńskie. Administracyjnie położony jest na terenie
województwa
łódzkiego,
w trzech powiatach: piotrkowskim, tomaszowskim
i opoczyńskim. Powierzchnia Parku wynosi 17026 ha,
a otuliny 36411,1 ha. Park
obejmuje i ochrania jeden
z najcenniejszych fragmentów
Do
lin
dorzecza Pilicy w jej środkowym odaP
ilicy
cinku od okolic Bąkowej Góry po okolice
Tomaszowa Mazowieckiego. Osią parku jest
rzeka Pilica i założony na niej w latach 70-tych Zbiornik
Sulejowski. Park ochrania krajobraz nadrzeczny Pilicy, Czarnej Malenieckiej (Koneckiej),
delty Luciąży, śródleśnych strumieni, np. strugi Młynki czy Rosochy. W SPK znajduje się
fragment najlepiej zachowanego koryta Pilicy charakteryzujący się licznymi, naturalnymi
i malowniczymi meandrami. Doliny rzek przepływających przez tereny Parku są niezastąpionymi refugiami faunistycznymi (zwłaszcza ptasimi) oraz florystycznymi. Pozornie
nizinne tereny poprzecinane są dolinami i wąwozami przez co mają charakter pagórkowaty z wyraźnymi obniżeniami dna dolin
oraz wzniesionymi brzegami odsłaniającymi widoki na otaczające tereny.

and at the same time the highest point in the Łódź
Voivodeship.
Forests take about 64% of the park area.
It is worth pointing to the presence of
fir in the multi-species stands of
trees, and the sites where the rare
yew tree can be found (“Oleszno”
and “Czarna Rózga” reserves). On
the sunlit hill slopes of the Przedbórz-Małogoszcz range there are
xerothermic grasslands and thermophilic shrubs with the blackthorn, the guelder rose, roses, the
hawthorn, the common dogwood,
the wild privet and the juniper (“Dobromierz Grasslands” reserve). In the
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“Piskorzeniec” peat bog reserve, the floospo
lity
ating fern (Salvinia natans) might be found, and
in “Bukowa Góra” you may see natural occurrences
of numerous orchids, e.g., the lady’s slipper orchid (Cypripedium calceolus). Rare animals
include: fish – the spined loach (Cobitis taenia), the Amur bitterling (Rhodeus sericeus),
the bleak (Alburnoides bipunctatus); birds – the white-tailed eagle, the Eurasian bittern,
the hen harrier, the lesser spotted eagle; mammals – the northern birch mouse and the
Eurasian water shrew. A few precious historical buildings is situated in Przedbórz, at the
border of the landscape park. There are the ruins of Casimir the Great’s castle and St.
Alexy’s church with a gothic tower dating back to 1340. What is more, within the park
and its buffer zone there are numerous roadside shrines and figurines, and wooden rural
buildings.
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„Walk nad Rawką” – 18 km, pieszy, niebieski: Kamion – Ruda – Puszcza Bolimowska –

Szlak „Młynów nad Grabią” – długość 46 km, kolor

Founded: 1988. Area (including
buffer zone): 35 019 ha. The park
lies at the border of the Łódź
and the Świętokrzyskie Voivodeships. It is one of the 7 parks in
the Łódź Voivodeship Landscape
Park Complex. The park is situated
on the areas of the Przedbórz-MałoPo
goszcz Range, which, together with the
le
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Pilica
river, is its geomorphological axis,
ó
G
ez. Bukowa
with the greatest natural value. “Fajna Ryba” –
347 m above the sea level – is the highest point in the park
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Doleck – Psary – Lisna - Chełmce – Paplin – Las Jeruzalski - Wola Pękoszewska – Puszcza Mariańska - Bartniki – Skierniewice. Opisany w publikacji „Dwory i pałace na terenie
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”, wyd. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy BPK – Skierniewice 2013.
„Ptaki okolic Skierniewic” – 48 km, rowerowy, niebieski:
Skierniewice PKP - zalew Zadębie – Strobów - Balcerów –
Dąbrowice – Zwierzyniec - Sierakowice Prawe – Borowiny - Polana Siwica – Bolimowski Park Krajobrazowy – przystanek MZK przy Castoramie.
„Śladami Reymonta” – 57 km, rowerowy, czerwony: Maków – Lipce
Reymontowskie - Rogów – Słupia – Godzianów – Skierniewice.
„Strobów – Żelazna - Zapady” 20 km, rowerowy, czarny, łączy niebieski „Ptaki okolicy Skierniewic” z czerwonym „Śladami Reymonta”: Strobów –
Rzeczków - Żelazna - Zapady.
„Żelazna – Słupia” - 36 km, rowerowy,
żółty: Żelazna - Głuchów – Białynin – JaniRa
sławice – Słupia.
jd
row
erow
„Skierniewice
Rawka PKP – Nieborów” y „Konwal ”
ia
20 km, rowerowy/pieszy, żółty: Skierniewice - Rawka
PKP – Ruda – b. Leśniczówka „Ruda” (skrzyż. z żółtym „Boguszyce – Nieborów”) - Budy Grabskie (skrzyż. z zielonym „Skierniewice – Żyrardów – Radziejowice” oraz żółtym „Boguszyce – Nieborów”), rezerwaty „Kopanicha”, „Ruda-Chlebacz”, „Rawka” - Droga Łowicka” – rezerwat „Polana Siwica” – Nieborów.
„Śladami rzeki Korabiewki” - 40 km, rowerowy, niebieski: Mszczonów - Korabiewice Olszanka - Puszcza Mariańska – Mszczonów.
„Grunwaldzki” - 156 km, rowerowy, czerwony: Sulejów – Lubochnia – Żelechlinek – Wysokienice – Samice – Dębowa Góra – Skierniewice – Bolimów.
„Kultury Janisławickiej” - 37 km, rowerowy, zielony: Janisławice - Lipce Reymontowskie - Godzianów - Maków – Skierniewice.
„Radziwiłłowski” - 16 km, rowerowy, zielony: Ruda - Bełchów - Dzierzgów Bobrowniki – Arkadia.
„Meandry Rawki” - 7 km, rowerowy/pieszy, czarny: Budy Grabskie - Skierniewice Rawka PKP – Samice.

zeum w Warcie do Burzenina (na terenie Parku od miejscowości Piaski do Burzenina).
Szlak biegnie doliną rzeki i łączy miejscowości związane z walkami 10 DP Armii „Łódź” o utrzymanie głównej pozycji obronnej na rzekach
Warcie i Widawce we wrześniu 1939 r.
Trasa umożliwia zapoznanie się ze
stanem umocnień polowych, ich
usytuowaniem i rolą jaką odegrały w działaniach bojowych,
a także odwiedzenie miejsc
wiecznego spoczynku poległych tutaj żołnierzy.

Spalski Park Krajobrazowy utworzono w 1995 roku. Położony jest w południowo – wschodniej części województwa łódzkiego, na styku dwóch powiatów: opoczyńskiego i tomaszowskiego oraz gmin: Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Lubochnia, Opoczno, Poświętne, Rzeczyca oraz miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Park o powierzchni 13,1 tys. ha
i 24,1 tys. ha otuliny, swoim zasięgiem obejmuje środkową część dorzecza Pilicy i chroni
najbardziej wartościowe elementy przyrodnicze, historyczne i kulturowe dawnej Puszczy Pilickiej
z bogatym i różnorodnym światem roślinnym i zwierzęcym. Będąca osią parku
Pilica, wraz z urokliwymi dopływami
o tajemniczych nazwach jak: Gać,
Studzianka, Cetenka, Słomianka
tworzy sieć cennych korytarzy
i ciągów ekologicznych. Pilica
płynie przez Park naturalnym
korytem, często meandruje,
tworzy liczne wysepki, mielizny
i starorzecza. Wiosną tworzy
malownicze rozlewiska, obfitujące w liczne gatunki roślin i zwierząt. W rozległej dolinie dostrzec
można mozaikę łąk, trzcinowisk,
Rz
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muraw napiaskowych i wrzosowisk. Ze
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wskaźnikiem lesistości wynoszącym ponad 60% Park wyróżnia się na tle województwa
i kraju. Obszar Spalskiego Parku Krajobrazowego zdominowały lasy sosnowe i mieszane w różnym wieku. Występują również łęgi, olsy, grądy i świetliste dąbrowy. Najcenniejsze przyrodniczo stare drzewostany porastają okolice
Spały, Konewki, Liciążnej i Żądłowic. W krajobrazie
Parku najbardziej wyróżnia się przełomowy
odcinek Pilicy w okolicach Inowłodza,
gdzie z terenów krawędziowych doliny w Zakościelu i Legnicy rozpościerają się rozległe panoramy
widokowe. Pośród krajobrazu
pól uprawnych spotykamy stare dęby, samotne grusze czy
zadrzewienia złożone z tarnin, głogów i dzikiej róży.

Sulejowski PK

PARK KRAJOBRAZOWY
WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH
ŁÓDŹ HILLS LANDSCAPE PARK
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Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki wyróżnia się w skali regionu wysokimi
walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Obszar ten to bardzo dobre miejsce do organizowania wycieczek pieszych i rowerowych, a ze względu na duże zagęszczenie pięknych,
naturalnych rzek, także do organizowania spływów kajakowych. Coraz większą popularnością cieszą się między innymi przejażdżki konne oraz nordic walking. Ukształtowanie terenu pozwala także na uprawianie sportów powietrznych np. lotów szybowcem, lotniarstwa
czy paralotniarstwa. Istniejąca sieć dróg umożliwia zwiedzenie odleglejszych zakątków
samochodem.

Przedborski Park Krajobrazowy powstał z inicjatywy Profesorów Romualda Olaczka i Zygmunta Wnuka, którzy byli autorami dokumentacji projektowej. Powołany został w 1988
roku na mocy Uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Piotrkowie Trybunalskim i w Kielcach. Obecnie leży na terenie dwóch województw: łódzkiego
i świętokrzyskiego. Powierzchnia Parku wynosi
16550 ha i obejmuje tereny gmin: Przedbórz
(woj. łódzkie) oraz Krasocin, Słupia Konecka, Łopuszno i Kluczewsko (woj. świętokrzyskie). Pełniący funkcję otuliny Parku Przedborski Obszar Chronionego
Krajobrazu o powierzchni 18461 ha
obejmuje dodatkowo niewielkie powierzchnie gmin: Wielgomłyny, Żytno, Masłowice (woj. łódzkie) i Fałków
(woj. świętokrzyskie).
Symbolem Parku jest zawilec wielkokwiatowy na tle symbolicznie ujętych
rezerwatów Murawy Dobromierskie
lin
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borsko-Małogoskiego, które stanowi oś Parku,
oraz Wzgórz Łopuszańskich, Wzgórz Opoczyńskich,
Niecki Włoszczowskiej i Doliny Pilicy. Najwyższym wzniesieniem Parku i województwa łódzkiego jest góra „Fajna Ryba” – 347 m n.p.m., piaskowcowe
wzgórze leżące w pobliżu wsi Góry Suche.
Charakteryzujący się wysokim poziomem bioróżnorodności PPK jest ważnym składnikiem
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w Polsce, a bardzo ważnym w Polsce Środkowej. Największymi walorami Parku, decydującymi o jego atrakcyjności są: malownicze
i różnorodne krajobrazy – niemal niezmienione przez współczesną cywilizację, cenne przyrodniczo doliny Pilicy i Czarnej Włoszczowskiej, rozległe obszary podmokłe, bogata flora
i fauna, obecność wielu punktów widokowych na licznych
wzniesieniach, korzystne warunki bioklimatyczne związane z obfitością lasów, stosunkowo
czyste wody powierzchniowe, ustronność
położenia, przewaga tradycyjnych
form gospodarki rolnej, obecność
zabytków architektury i regionalnej
kultury ludowej.

Spalski PK

SULEJOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
SULEJÓW LANDSCAPE PARK
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the crane, the white-tailed eagle, the Eurasian bittern, the corn crake, the beaver and the
fallow deer, which was introduced in 1774. Traces of beaver presence can be seen in the
“Rawka” reserve. It is one of the longest reserves, which covers the Rawka river from its
source, almost to the confluence. A characteristic feature of the park are the large lily
of the valley areas. The flower can be seen in the logo of the Bolimowo Landscape Park.
Aged trees and monumental alleys are nature monuments. The natural landscape complex
“Nieborów” protects the landscape of the former lapidarium with the viewing axis of the
Nieborów palace. The historical and cultural assets include: early medieval burgwall sites,
historic rural buildings, mills on the Rawka river, manors, baroque palace of the Radziwiłł
family in Nieborów, romantic park in Arkadia, graves of January Uprising participants, war
cemeteries and remains of World War I fortifications (in 1915, in the area where the park is
now situated, chlorine was used as a chemical weapon for the first time).

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki został powołany uchwałą Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Sieradzu 14 września 1989 roku w celu ochrony niepowtarzalnego krajobrazu związanego z dolinami rzek Warty, Widawki wraz z ich dopływami oraz towarzyszącej tym obszarom szaty roślinnej. Park, o powierzchni
25 330 ha, położony jest na terenie województwa
łódzkiego i obejmuje swym zasięgiem fragmenty 9 gmin: Widawy, Konopnicy, Burzenina, Zapolic, Sieradza, Sędziejowic,
Ostrówka, Ruśca i Zduńskiej Woli.
Founded: 1989. Area (including buffer zone): 25 330 ha. It is one of the
7 parks in the Łódź Voivodeship
Landscape Park Complex. It has
been created in order to protect the
valleys of the Warta and Widawka
rivers and their tributaries, together
with slope zone systems and the vegetation that accompanies such areas.
The main rivers of the park are: Warta,
Ma
with its left-bank tributary, the Oleśnica,
ki
and Widawka with its tributaries, Nieciecza
and Grabia, which create a kind of water node.
Within the valleys, especially at the foot of the slopes, you
may find seeps, helocrenes and springs. Valuable natural assets are xerothermic grasslands growing on gravel kames and the sunlit slopes of the Warta valley, made of marlstone. The most valuable plant communities of that kind
survive in the “Winnica” reserve. Apart from
the thermophilic grasses there are also
xerothermic shrubs with the wild privet and the berberis. 600 species of
vascular plants have been identified in the park. They include
the common sundew (Drosera
rotundifolia), the Marsh Labrador tea (Rhododendron
tomentosum) and the cottongrass (Eriophorum) (“Korzen”
and “Grabica” reserves). The
most precious historical buildings within the park include
religious structures, such as the
Romanesque church of St. Ursula
in Strońsk. It is one of the first brick
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religious buildings in Poland. The seiwa
cond group consists of manors and palaces
with utility buildings. There are three marked tourist trails through the Warta-Widawka Landscape Park: the blue one: “Walk on Warta”, the
yellow one: “Mills on the Grabia river”, and the green one: “Around Zduńska Wola”.

PRZEDBORSKI PARK KRAJOBRAZOWY
PRZEDBÓRZ LANDSCAPE PARK
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Położony na pograniczu województw: łódzkiego i mazowieckiego, utworzony w 1986 r.,
liczący dziś 23 614 ha jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Zachodniego Mazowsza oraz ekologicznym obszarem węzłowym o randze krajowej. Należy do
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Tworzą go: Puszcza Bolimowska – pozostałość dawnych puszcz: Wiskickiej, Korabiowskiej, Bolemowskiej i Jaktorowskiej, stanowiąca dziś jedyny duży kompleks leśny
pomiędzy Warszawą a Łodzią, dolina fantastycznie
meandrującej Rawki, bujne łąki i pastwiska,
nadrzeczne zarośla, zapusty oraz malownicze, rozległe pola poprzecinane miedzami i zagajnikami. O wartości Parku
stanowią: 5 rezerwatów, 1 zespół
przyrodniczo-krajobrazowy, śródleśne polany, ok. 1000 gat. roślin
naczyniowych, ok. 220 gat. roślin
chronionych, rzadkich i ginących
(widłak wroniec, zimoziół północny, storczyki), ponad 200 gat. zwierząt chronionych (ryś, bóbr, wydra,
bocian czarny, żuraw, orlik krzykliwy,
błotniak stawowy, bąk, derkacz, zimorodek), liczna awi- i entomofauna, obfita
Pa
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rozległe
„konwaliowiska” w Puszczy Bolii
owe za
pałacem w N
mowskiej, siedliska bobrów w dolinie Rawki, aleje
zabytkowe, liczne drzewa - pomniki przyrody, 15 ścieżek
edukacyjnych, 23 szlaki turystyczne, liczne zabytki kultury materialnej – pałace, dwory, kościoły, cmentarze, stare chałupy, kapliczki, krzyże przydrożne, pola bitew i ślady umocnień
wojskowych z I wojny światowej.
Founded: 1986. Area (including buffer zone): 23 614 ha. It is one of the 7 parks in the Łódź
Voivodeship Landscape Park Complex. The forests that grow in the park resemble the primeval woods which used to grow in the area where the last
aurochs was killed. Marshy glades among the forests
and the natural valley of the Rawka river are a mainstay of biological diversity. A small butterfly –
the large copper – lives here. The park, situated in the central Poland, in the Łódź and
the Mazovia Voivodeships, covers the area
of the former royal forests. In one of them
(the Jaktorów Forest), the last aurochs
on Earth was killed in 1627. The park
is a single cohesive forest complex that
constitute about 65% of its area, known
as the Bolimowo Forest. Glades are a feature peculiar to the Bolimowo Landscape
Park. The largest one, the “Siwica Glade”, is
a nature reserve. Together with two other cleRe
zer
arings, it constitutes the Natura 2000 site by the
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name of “Bolimowo Forest Glades”. There are ideal
conditions for the scarce large blue butterfly or numerous
species of orchids. The fauna is represented by such species as the lynx, the black stork,
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Szlak łącznikowy Krzeczów - Łykowe – szlak rowerowy, długość 2 km,
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kolor czarny (EWI 14).

Ścieżka rowerowa po Lesie Łagiewnickim – strome podjazdy i zjazdy są doskonałym
miejscem aktywnego wypoczynku dla ludzi lubiących wyzwania. Szczególnie atrakcyjna
jest północna część szlaku oraz tzw. „Mleczna Droga”, na której nie brak zakrętów. Był
to niegdyś pieszy szlak dostaw mleka do Łodzi ze wsi położonych na północny wschód od
Lasu Łagiewnickiego.
Ścieżka przyrodniczo-leśna w Lesie Łagiewnickim – została wyznaczona z myślą
o zróżnicowanej strukturze Lasu Łagiewnickiego, pozwala poznać florę i faunę leśną oraz
charakter występujących tu zbiorowisk leśnych. Podążając wzdłuż niej można dostrzec
ścisły związek pomiędzy warunkami siedliskowymi (wilgotnością i żyznością podłoża),
a budową przestrzenną i składem gatunkowym fitocenoz. Składa się ona z 3 wariantów
o różnej długości (1,8-3,9 km), a wyznaczono na niej 13 przystanków.
Ścieżka historyczno-przyrodnicza w Lesie Łagiewnickim – ma długość 2,5 km,
obejmuje atrakcyjne obiekty historyczne i przyrodnicze: Pałac Heinzla, byłą gorzelnię, miejsce
po nieistniejącej kaplicy św. Walentego, piękną aleję lipową, fragment parowu, kapliczki św.
Antoniego i św. św. Rocha i Sebastiana oraz stawy na Łagiewniczance, gdzie niegdyś zlokalizowany był „dom wanien” (kąpali się i kurowali tam m.in. chorzy zakonnicy).
Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku Tadzin-Szymaniszki – charakteryzuje ją
urozmaicenie rzeźby terenu oraz duże zróżnicowanie siedlisk. Umożliwia poznanie wielu gatunków roślin i zwierząt żyjących w dolinie rzecznej, na łące, w lesie czy w parowach. Jej długość to ok. 6 km, wyznaczonych na niej zostało 14 przystanków w dwóch wariantach.
Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
91-518 Łódź, ul. Wycieczkowa 86
tel. 42 630 90 95
e-mail: pkwl@parkilodzkie.pl, www.parkilodzkie.pl

„Nadwarciański Szlak Bursztynowy” – szlak
rowerowy, długość 141 km, kolor pomarańczowy.

SZLAKI KONNE

Łódzki Szlak Konny – długość ponad 2000 km. Przez Załęczański Park Krajobrazowy przebiega kilka odcinków Łódzkiego Szlaku Konnego. Najdłuższy wiedzie doliną Warty.
Na jego trasie leży wiele obszarów o pięknym krajobrazie, a także atrakcyjnych i cennych
obiektów przyrodniczych i kulturowych. Wśród nich warto wymienić m.in: drewnianą kapliczkę w Kamionie, kurhany książęce w Przywozie, kościółek typu wieluńskiego w Łaszewie, młyn wodny w Kępowiźnie, Granatowe Źródła, Górę Wapiennik, Rezerwat Węże,
kamieniołomy oraz wapienniki w okolicach Lisowic i Raciszyna. W Załęczańskim Parku
Krajobrazowym Łódzki Szlak Konny wiedzie głównie wzdłuż doliny Warty. Na trasie szlaku
znajduje się wiele godnych uwagi miejsc cechujących się dużymi walorami przyrodniczymi,
historycznymi oraz kulturowymi.
Szlak konny „Jury Wieluńskiej”(Rychłowice - Częstochowa) – długość 113 km.

Szlak wodny rzeki Warty.

SZLAK WODNY

Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych
ul. Rycerska 2a, 98-200 Sieradz
tel./fax 43 822 62 20
e-mail: spk@parkilodzkie.pl, www.parkilodzkie.pl

