
                                                                                                                                                        
 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2014  

w KUJAWSKO-POMORSKICH PARKACH KRAJOBRAZOWYCH 

 
Wielkanoc to życie i nowy początek. W tym roku przechodzi w Dzień Ziemi (22 kwietnia).  

W ciasnych ulicach, zatłoczonych galeriach handlowych, na śródmiejskich przystankach, 

Ziemia jest taka, jaką stworzyliśmy. Coraz częściej marzymy jednak o jej pierwotnym 

pięknie - bezkresnych krajobrazach, leśnych ostępach, kwitnących łąkach... Szukamy.  

Mamy szczęście bo w naszym regionie są na wyciągnięcie ręki.  
8 kujawsko-pomorskich parków krajobrazowych - 8 bram natury, za którymi czeka 

przygoda!  

 

W dniach 26-27 kwietnia serdecznie zapraszamy do udziału w akcji przygotowanej 

przez wszystkie parki krajobrazowe w naszym regionie. Uczestnictwo w atrakcjach 

jest bezpłatne, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie prosimy  

o zapisy lub kontakt telefoniczny z organizatorami. Oto program wydarzeń: 

 

 

 
MIEJSCE: siedziba Brodnickiego Parku Krajobrazowego – Grzmięca 

26.04.2014 r., godz. 10:00 – 16:00 

 
Atrakcje: 

 ścieżka edukacyjna Bobrowiska – spacer z pracownikiem BPK, 
 ognisko, 
 zajęcia dydaktyczne w ogrodzie przy siedzibie BPK,  
 dla najmłodszych – zabawa edukacyjna nt. ochrony środowiska, segregacji odpadów. 

 
Zgłoszenie uczestnictwa: tel. 056 493 94 50,  bpark@post.pl, p. Alicja Krzyżanowska 
 

 

 
MIEJSCE: siedziba Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego – Kowal  
26 kwietnia 2014 r.  
 
Atrakcje: V Gminny rajd rowerowy promujący Dzień Ziemi pn. "Zmieniaj nawyki - nie klimat". Trasa rajdu 
biegnie po terenie Gminy Kowal oraz GWPK. Planowana ilość uczestników - ok. 150 osób.  

 na trasie miniprelekcje 
 stoisko GWPK na mecie rajdu 
 konkurs dot. GWPK i hasła Dnia Ziemi "Zmieniaj nawyki - nie klimat" 

Zgłoszenie uczestnictwa: tel. 54 284 22 26, gwpk@xl.wp.pl; p. Leszek Urbankiewicz  
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MIEJSCE: siedziba Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego – Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno 

26.04.2014 r., godz. 10:00 – 14:00 

 

Atrakcje: 
godz. 10:00-12:30 

 Zwiedzanie Parku na ścieżce dydaktycznej, 

 Zabawa terenowa z nagrodami dla indywidualnych uczestników, rodzin i grup kilkuosobowych. 

Uczestnicy otrzymają karty terenowe z mapami, na których rozmieszczono punkty do odszukania 

w terenie. Należy je odnaleźć, rozwiązać zadania o tematyce przyrodniczej i wypełnioną kartę 

dostarczyć na stoisko Parku. Dla uczestników, którzy odnajdą punkty i rozwiążą poprawnie 

najwięcej zadań czekają nagrody.  

 Stoisko Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz Ośrodka Edukacji Ekologicznej 

„Wilga” w Górznie z materiałami dla uczestników, 

 Projekcja filmów o parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, 

 Konkursy przyrodnicze z nagrodami dla najmłodszych. 

 

godz. 12:30 – 14:00 

 Rozdanie nagród dla zwycięzców zabawy terenowej, 

 Rozdanie sadzonek rodzimych gatunków drzew wszystkim uczestnikom imprezy, 

 Wspólne ognisko z kiełbaskami. 

 

W ramach „Dnia Ziemi” Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy będzie rozwoził sadzonki drzew 

również do szkół znajdujących się na terenie Parku. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa: tel. 56 49 45 814 lub 23 69 83 524, glpkgorzno@wp.pl; p. Karolina 
Fabińska 
 

 

 
MIEJSCE: siedziba Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – Więcbork 

26.04.2014 r., godz. 9:00-14:00 

 

Atrakcje: 
 przejście szlakiem turystycznym wokół jeziora Więcborskiego pod przewodnictwem pracownika 

Parku, 
 liczne quizy oraz rebusy dla dzieci i młodzieży,  
 zwiedzanie Szkółki Nadleśnictwa Runowo wraz z leśniczym szkółkarzem,  
 ognisko z grami i zabawami ekologicznymi. 

 
Zgłoszenie uczestnictwa: tel. 52 389 64 85, krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl; p. Mirosław Łebek; 
p. Damian Gołąb  
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MIEJSCE: siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia – Kruszwica oraz Półwysep Rzępowski 

27 kwietnia 2014 r. godz. 14:00-17:45 
 
Atrakcje: 
14:00 – 15.15 Salka dydaktyczna w siedzibie NPT 

 „Zmieniaj nawyki – nie klimat” – prezentacja multimedialna dot. święta drzewa, wody, ziemi, 
recyklingu, skutków zanieczyszczania – efekt cieplarniany, dziura ozonowa (w przystępnej  
i ciekawej dla każdego formie), 

 film promujący Nadgoplański Park Tysiąclecia, oglądanie eksponatów dermoplastycznych; 
 

15.30 – 17.45 Półwysep Rzępowski 
 15.30-16.15  Zwiedzanie Mysiej Wieży i komnat podziemnych z przewodnikiem, 
 16.15-17.00 „Ptasia rodzinka.pl”, czyli obserwacje ornitologiczne na półwyspie Rzępowskim, 
 Rozstrzygnięcie konkursu dla przedszkoli pn. „Uczymy dzieci wykorzystywać śmieci – budujemy 

śmieciora potwora” 
 17-00-17.30 Rejs statkiem „Rusałka” po jeziorze Gopło. 

 
* Mysia Wieża oraz „Rusałka” jest przewidziana dla pierwszych 50 osób, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa 
w całym przedsięwzięciu. 
 
Zgłoszenie uczestnictwa: tel. 52 35 15 415,  nadgoplanskipark1000@wp.pl; p. Julita Goczkowska 
 
 

 
MIEJSCE: siedziba Wdeckiego Parku Krajobrazowego – Osie 

26 kwietnia 2014 r. godz. 10:00-13:00 
 
Atrakcje:  

 spacer edukacyjny po ścieżce dydaktycznej „Zatoki” oraz przejażdżki łodzią po Zalewie Żurskim; 

 w razie niepogody zajęcia w salce dydaktycznej Parku („W krainie Czarnej Wody”, „Zimorodek – 

osobliwość faunistyczna Borów Tucholskich”).  

 

Zgłoszenie udziału: tel. (52) 3329486, 601190056, sekretariat@wdeckipark.pl, p. Monika 

Wiśniewska 

 

 
MIEJSCE: siedziba Tucholskiego Parku Krajobrazowego – Tuchola 

26 kwietnia 2014 r. godz. 10.00 - 12.00  
 
Atrakcje:  

 w siedzibie parku przy ul. Podgórnej 1 w Tucholi TPK organizuje rodzinne spotkanie  
z ekologią pt. "Zmieniaj nawyki - nie klimat!". Zajęcia dydaktyczne przeprowadzone będą w 
formie prelekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i  zeszytu edukacyjnego pt. "Śmieci 
- temat rzeka, zacznijmy od  źródła", w  którym  wspólnie rozwiązują m. in.  zadnia, rebusy  
i krzyżówki. W trakcie zajęć poznają surowce wtórne i segregują je do odpowiednich 
pojemników. Proponujemy, aby każda zgłoszona rodzina przyniosła ze sobą małogabarytowy 
elektroodpad np. zepsute żelazko, suszarkę do włosów, myszkę komputerową, telefon 
komórkowy itp., który przejmie Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi i odda do utylizacji. Tym 
symbolicznym gestem, jak również utrwalaniem nawyków segregacji odpadów u źródła, czyli  
w rodzinnym domu przyczynią się do ochrony środowiska - Ziemi. 
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Tucholski Park Krajobrazowy wszystkim uczestniczącym rodzinom za postawę proekologiczną 
przekaże dwutomowy Album Fotograficzny pt. "Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie". Zgłoszenia 
należy kierować na adres Tucholskiego Parku Krajobrazowego lub telefonicznie do dnia 23 
kwietnia br. Ilość miejsc ograniczona - 30 osób.  

 
Zgłoszenie uczestnictwa: tel. 52 33 437 12, tuchpark@tuchola.pl; p. Dorota Borzyszkowska 

 
  
 

 
MIEJSCE: Sartowice 6 – miejsce zbiórki uczestników wycieczki 
26 kwietnia 2014 r.  
 
Atrakcje: Piesza wędrówka wzdłuż Czarcich Gór.   
 
Termin wycieczki: 26 kwietnia 2014 roku 
Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (ZPKChiN) 
Miejsce zbiórki: Sartowice 6 - współrzędne N 52º 25' 52,0", E 18º 33' 16,0" 
Godzina zbiórki: 10:00  
Ilość uczestników: 25 osób 
Czas przejścia: 3 godziny 
Dystans: 8,5 km 
Miejsce zakończenia wycieczki: Świecie, ul. Nadbrzeżna 5 - współrzędne N 52º 24' 19,5", E 18º 27' 
13,5".   
Zgłoszenie udziału: do 25 kwietnia,  telefonicznie (52) 33 15 000  lub elektronicznie email:  
dolwislapark@poczta.wp.pl  
 
Informacje organizacyjne:  
obowiązuje strój terenowy adekwatny do warunków atmosferycznych dzieci i młodzież do 16 lat 
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej; organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW.  
 

Czarcie Góry to jeden z ciekawszych obszarów w rejonie dolnej Wisły, który charakteryzuje się 
dużymi walorami przyrodniczymi, historycznymi, geologicznymi a zwłaszcza krajobrazowymi.  
W Sartowicach można zobaczyć zespół pałacowo-parkowy, w którym na uwagę zasługują liczne 
pomnikowe drzewa. Przepływająca przez zbocze struga zwana Czerwoną Wodą tworzy malownicze 
meandry. Wędrówka wzdłuż Czarcich Gór odbywa się w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły w obszarze  
o wyjątkowych walorach przyrodniczych gdzie podziwiać można liczne osuwiska i obrywy oraz źródła. 

 
Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Robert Gonia 52 331 50 00, 

dolwislapark@poczta.wp.pl 
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