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„Łdzkie – moja mała Ojczyzna” 

Małe miasteczko w wojewdztwie łdzkim 

Wojewdztwo łdzkie jest jednym z szesnast wojewdztw. Ley w centrm Polski.  

Ma ponad dwa miliony mieszkańcw. Ceje je najmnieja lesistość w kraj. Wane, 

aby kady pamiętał o tym, gdy spędza czas wśrd pyrody. Gdy jysz ognisko 

niebezpiecznie blisko dew – reagj! To zagroenie moe spowodować poar.  

Na płnocy tego region dominją rwniny, natomiast w części połdniowej pagrki.  

W pobli Łodzi,  zbieg dolin te   ek: Mrogi, Mroycy i Bśni,  połoone jest 

niespełna piętnastotysięczne Głowno. Miasto otaczają lasy mieszane. Wśrd dew 

wyrniają się: sosna, dąb, boza, jodła, ola oraz bk, ktre twoą niepowtaalny 

mikroklimat. erb miasta ma ktałt tarczy z głową Jana ciciela na złotej misie. Mona 

t dojeać pociągiem lb atobsem. W świeo odnowionym bdynk dworca 

kolejowego organizowane są wystawy i imprezy kltralne. Głowno moe się powalić 

tema zalewami o powieni około czterdziest ektarw oraz dobe ygotowanymi 

ściekami rowerowymi. Tryści ętnie spędzają czas nad wodą na steonej play  

nad zalewem Mroyczka. T obok ądzono boisko do siatkwki plaowej  

i skatepark, ktre pyciągają mnstwo młodziey.  Fnkcjonje t wypoyczalnia 

kajakw, rowerw wodny i łodzi aglowy. Corocznie organizowany jest spływ  

na ece Mrodze. Dzieci mogą koystać z plac zabaw sąsiadjącego z wypoyczalnią 

spęt pływającego. Mona t znaleźć zjedżalnie, ściankę wspinaczkową, karzele, 

śtawki i rwnowanie. W pobli szkł dostępniono boiska do piłki nonej.  
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W centrm miasta pobdowano rokliwe kamieniczki. Na środk plac Wolności rośnie 

imponjący dąb. To pomnik pyrody, roniony prawem, posadzony w dziesiątą rocznicę 

odzyskania pez Polskę niepodległości. Py licy Łowickiej zlokalizowany jest Pałac 

Jabłoński, gdzie do niedawna mieściło się mzem. Zgromadzono tam wiele zbiorw 

związany z yciem i działalnością profesora Romalda Cebertowicza - światowej sławy 

czonego i wielkiego patrioty rodzonego w Głownie. Był on twrcą metody zeskalania 

grntw, dzięki ktrej ratowano wiele bdowli w kraj i za granicą, między innymi  

w Egipcie, Wenecji, Padwie, iszpanii, Rmnii i na Węge. 

Istnieje t moliwość zrobienia zakpw w dym kompleksie andlowym py 

skyowani  lic Sosnowej i Sikorskiego. Smaczne posiłki serwją pnkty 

gastronomiczne z krczakami z rona, growką, kiełbasą i innymi daniami z grilla. 

Ponadto jest kilka pizzerii, barw kni treckiej i orientalnej.  

Wędkae nieybnie docenią bogactwo ryb, inny  cieszy rnorodność darw leśny. 

Jesienią mona zaopatyć domową spiarnię w gyby, jagody, oey,  jeyny czy 

borwki. 

Niestety nie ma t obecnie otel, ale niekty mieszkańcy oferją kwatery prywatne.  

Mona t miło spędzić weekend. Ldzie maący o odpoczynk na łonie natry mogą 

zregenerować siły o kadej poe rok oraz poprawić swoją kondycję fizyczną.  
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Ó– różowe od dziś będzie,  
granatowe rz – wszędzie,  
ż- zielone niezawodnie,  

h – brązowe, bardzo modnie,  
sz - wyjątki - czerwone,  

u i ch – czarnym posmolone 


