Szlaki turystyczne

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich jest niezwykle atrakcyjnym miejscem wypoczynku
szczególnie dla mieszkańców Łodzi i okolic. Na jego obszarze przebiega 11 szlaków
turystycznych (8 pieszych oraz 2 rowerowe i 1 konny). W pobliżu Gminno Parkowego Centrum
Kultury i Ekologii przebiegają jedne z najciekawszych pod względem krajobrazowym i
przyrodniczo-historycznym szlaki – czarny szlak rowerowy oraz zielony szlak pieszy.

Zielony szlak pieszy po PKWŁ o długości 63 km, zaczyna się w Lesie Łagiewnickim przy ul.
Okólnej, kończy w Imielniku. Obejmuje on najbardziej interesujące miejsca w Parku. Prowadzi
on przez liczne punkty widokowe, największe kompleksy leśne (Las Łagiewnicki, Las
Janinowski, Las Poćwiardowski), ukazując mozaikę malowniczych pól. Szlak przebiega w
sąsiedztwie ważnych miejsc historycznych: grodziska w Starych Skoszewach, cmentarza z I
wojny światowej w Poćwiardówce czy modrzewiowego kościoła z XVIII w. w Kolonii Niesułków.

Szlak łącznikowy Moskwa-Byszewy-Boginia-Stare Skoszewy – to krótki szlak biegnący z
Moskwy do Byszew m.in. polnymi drogami, skąd rozciągają się rozległe i malownicze
panoramy. W Byszewach podziwiać można dawny folwark i zabytkowy dwór, w którym niegdyś
przebywał znany pisarz Jarosław Iwaszkiewicz. Dalej szlak prowadzi w kierunku północnym ,
kończąc się w Starych Skoszewach.

Czerwony szlak okolic Łodzi - obejmuje 11 etapów, ma ogólną długość 184 km. Na terenie
Parku przebiega on m.in. przez Łagiewniki, Rogi, Moskuliki i Nowosolną ukazując atrakcyjny
krajobraz z charakterystyczną dla Parku rzeźbą.

Czarny szlak rowerowy po PKWŁ - 74 kilometrowy szlak należący do najbardziej atrakcyjnych
w województwie łódzkim, a to dzięki urozmaiconej rzeźnie terenu. Zaczyna się i kończy w Lesie
Łagiewnickim, przebiega głównie drogami gruntowymi i śródleśnymi ścieżkami. Podobnie jak
zielony szlak pieszy, obejmuje wszystkie cenniejsze miejsca w PKWŁ.

Łódzki Szlak Konny - w planach jego długość ma osiągnąć 1817 km. Będzie to najdłuższy w
Europie szlak konny. Przewiduje się stworzenie dużej (1500 km) i małej pętli (300 km).
Znaczący fragment tzw. wewnętrznej pętli już istnieje i biegnie po terenach Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Łączy on istniejące w okolicy stajnie, stadniny koni i
ośrodki jeździeckie. Na terenie gminy Nowosolna szlak biegnie przez Nowe Skoszewy (Stajnia
Nowe Skoszewy), Bartolin (Stadnina koni „Juna”), pobliski rezerwat „Struga Dobieszkowska”,
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Kopankę (Stajnia „Watażka”, Stajnia „Campoverde”), Byszewy, Stare Skoszewy (Stajnia
„Poperka”), Plichtów i Moskwę (Stajnia „Laski”). Dalej szlak prowadzi w kierunku wschodnim
przez Lipce Reymontowskie do Skierniewic. Oznaczeniem szlaku są białe kwadraty z
pomarańczowym kołem w środku.

Ścieżka edukacyjna w uroczysku Dobieszków – znajduje się ona tuż przy granicy gminy
Nowosolna, została utworzona ze względu na szczególne walory przyrodnicze - lasy, źródła,
rzeka Młynówka, stawy, bogata flora i pomnikowe drzewa. Obejmuje w głównej mierze obszar
rezerwatu “Struga Dobieszkowska”, jej łączna długość to ok. 2 km. Ścieżka jest obecnie w
trakcie rekonsrtukcji. Na ścieżce wyznaczonych zostało 7 przystanków:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Staw przy oczyszczalni.
Łęg nad Młynówką.
Łąka nad Młynówką.
Las grądowy.
„Bliźniacze źródła”.
Śródleśne oczko.
Stare drzewa przy dawnej gajówce.
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