
W 2022 roku Górznieńsko-Lidzbarki Park Krajobrazowy zrealizował działania z zakresu 

edukacji ekologicznej, propagowania aktywnej turystyki, ochrony przyrody oraz promocji 

walorów parku i regionu. Z bogatej oferty edukacyjnej Ośrodka edukacji ekologicznej GLPK w 

Rudzie skorzystały liczne szkoły i przedszkola, a także inne podmioty i instytucje (lokalne 

ośrodki kultury, biblioteki, domy dziennego pobytu seniorów, stowarzyszenia i organizacje 

pozarządowe) oraz turyści indywidualni. Kadra parku przeprowadziła łącznie 112 zajęć,  

w których wzięło udział 2347 uczestników. Park organizował również zajęcia wyjazdowe -  

w szkołach, świetlicach, domach kultury oraz innych tego typu placówkach, a także zajęcia 

zdalne (warsztaty online), w których wzięło udział łącznie 1957 osób. W sumie z oferty 

warsztatów przyrodniczy GLPK w 2022 roku skorzystały 4304 osoby. Ponadto GLPK 

zorganizował 7 konkursów dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział łącznie 434 osób. 

W ramach działalności edukacyjno-promocyjnej w 2022 roku Górznieńsko-Lidzbarski Park 

Krajobrazowy opracował i wydał autorski bogato ilustrowany zeszyt edukacyjny pt. „Leśne 

wyprawy Zosi i Tadeusza w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym”. Odbiorcy 

wydawnictwa wspólnie z wykreowanymi i kojarzonymi już z GLPK postaciami Tadeusza - 

strażnika parku oraz harcerki Zosi, zwiedzają rezerwat leśny „Szumny Zdrój”, odrywając 

tajemnice i ciekawostki przyrodnicze GLPK.  

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego odbywa się także w sieci, za pośrednictwem strony internetowej oraz 

fanpage na portalu Facebook. GLPK opracował i opublikował ponad 60 autorskich plakatów, 

grafik edukacyjnych i infografik z ciekawostkami (m.in. #przyrodaGLPK). 

Na okres letni GLPK przygotował specjalny program pt. „Ekoatrakcje na wakacje”  

z wakacyjnymi warsztatami przyrodniczymi, konkursami i atrakcjami z upominkami na 

stoiskach promocyjno-edukacyjnych. Park przygotował ponadto grę terenową  

pt. „Ekozwiedzanie na Górzna planie”, będącą ciekawą propozycją aktywnego spędzenia 

czasu, a zarazem atrakcyjnym przewodnikiem z wątkiem edukacyjnym, po zakątkach 

miasteczka Górzno. Z oferty wakacyjnej GLPK skorzystało łącznie ponad 500 osób, w tym 

dzieci, młodzież, turyści, seniorzy oraz uczestnicy imprez plenerowych. W sezonie 

turystycznym 2022 Park promował swoje walory i ofertę na 19 imprezach, piknikach  

i festynach, w których uczestniczyło łącznie ponad 10 tys. osób. Wśród najważniejszych 

wydarzeń współorganizowanych przez GLPK, należy wymienić VII Międzypokoleniową 

Sztafetę Turystyczną „Razem do trójstyku”. Wydarzenie promowało aktywny wypoczynek i 

zintegrowało lokalną społeczność z trzech województw, na terenie których położony jest 

GLPK: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. W sztafecie wzięło 

udział  ok. 250 uczestników. 

W ramach działań z zakresu ochrony przyrody, obok bieżących interwencji i nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów i zakazów, GLPK prowadził monitoring występowania trzynastu 

wybranych gatunków chronionych, stwierdzonych na terenie parku. Na rzecz czynnej 

ochrony pełnika europejskiego (Trollius europaeus) wykonane zostały zabiegi ochronne, 

polegające na koszeniu stanowiska, na którym rośnie. Ponadto przeprowadzono rutynowe 

czyszczenie, a także przegląd ponad 40 budek lęgowych dla ptaków oraz ponad 50 budek 

rozrodczych dla nietoperzy. Wieszanie budek jest skutecznym i prostym działaniem z zakresu 

czynnej ochrony ptaków i nietoperzy, zwiększającym bazę potencjalnych miejsc schronienia  

i rozrodu. Nietoperze są grupą zwierząt szczególnie istotną dla GLPK. Na podstawie wyników 

badań oraz inwentaryzacji przeprowadzonych na terenie parku, stwierdzono występowanie 



10 gatunków nietoperzy, co stanowi 90% chiropterofauny tej części niżu Polski. Niektóre z 

nich jak mopek Barbastella barbastellus i nocek duży Myotis myotis, wpisane są do 

załącznika Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000, natomiast borowiaczek Nyctalus 

leisleri widnieje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. 
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