
GDZIE HISTORII MOŻNA DOTKNĄĆ POPRZEZ ZACHOWANE ZABYTKI… Cykl wycieczek po powiecie bełchatowskim

ZBIÓRKA: Bełchatów, parking przy „Megawacie” ul. Kwiatowa 6

START: 9:30

DATA TEMAT RODZAJ

7.08.2021
Szlakiem leśnych jeziorek w powiecie bełchatowskim

Bełchatów – Zdzieszulice Górne – Kielchinów – Janów – Bukowa – Zawadów – Wólka Łękawska – Grocholice
Trasa asfaltowo gruntowa, znaczna część wiedzie terenami leśnymi

wycieczka
rowerowa

(dystans ok 35 km)

21.08.2021

Powiat bełchatowski usłany dworami
Wycieczka szlakiem dworów i rezydencji powiatu bełchatowskiego – odwiedzimy między innymi dworki i pałace
w Bełchatowie, Głupicach, Klukach, Mikorzycach, Krześlowie i Lubcu

wycieczka
autokarowa

28.08.2021
Uroki wiejskich prac

Zwiedzanie czynnych młynów w Korablewie i Wdowinie oraz wizyta w gospodarstwach agroturystycznych w Klukach i Kolonii
Szczercowskiej

wycieczka
autokarowa

4.09.2021

Szlakiem bełchatowskich umocnień
Gratka nie tylko dla miłośników historii i militariów – podczas wycieczki odwiedzimy pozostałości następujących linii
obrony: Księży Młyn – Oleśnik – Żar – Chmielowiec – Sadulaki – Teofilów – Magdalenów – Lubiec – Święte Łąki – Faustynów,
nie ominiemy także najciekawszych obiektów przypominających historię Ziemi Bełchatowskiej nie związanych z jej militarna

przeszłością

wycieczka
autokarowa

11.09.2021

Śladami mniejszości narodowych
Wycieczka nie tylko historyczna – będzie to szansa namacalnego przekonania się o bogactwie kulturowym Ziemi

Bełchatowskiej współtworzonym przez Polaków, Czechów, Żydów i przedstawicieli innych nacji których losy zawiodły
w te strony. Odwiedzimy Zelów i Bełchatów, pojawi się tez kilka przystanków niespodzianek.

wycieczka
autokarowa

18.09.2021

Odkrywamy Święte Ługi
Bełchatów- Ługi- Parzno- Roździn- Cisza- Zbyszek- Święte Ługi- Marcelów- Magdalenów- Osina Klucka- Kluki- Grobla- Parzno-

Bełchatów
Trasa asfaltowo gruntowa, znaczna część wiedzie terenami leśnymi

wycieczka
rowerowa

(dystans ok 60 km)

25.09.2021

Szlakiem zabytkowych obiektów sakralnych
Historia Ziemi Bełchatowskiej i ludzi ją zamieszkujących - w programie m.in.: drewniane świątynie w  Kaszewicach i
Postękalicach, kościoły w  Grocholicach i Bełchatowie, oryginalny zbór w Zelowie z niewielką ekspozycją muzealną

oraz sanktuarium w Parznie z największą w Polsce kolekcją modlitewników.

wycieczka
autokarowa



2.10.2021

Wokół komina – industrialny Bełchatów
Wycieczka szlakiem miejsc związanych z funkcjonowaniem Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
- odwiedzimy m.in. punkty widokowe na największe w Europie wyrobisko kopalniane, najwyższy szczyt województwa
Łódzkiego Górę Kamieńsk (wjazd wyciągiem krzesełkowym, spacer po kopule szczytowej tej sztucznie usypanej góry),
odwiedzimy także interaktywną wystawę Giganty Mocy poświęconą historii i współczesności bełchatowskiej kopalni i
elektrowni.

wycieczka
autokarowa

9.10.2021

Spacer po Bełchatowie
Piesza wycieczka po mieście w asyście przewodników odkrywających znane i niedostrzegane na co dzień zakątki górniczego

miasta. Imprezę zakończy podsumowanie cyklu wycieczek w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie połączone ze zwiedzaniem
jego zbiorów i pokazem zdjęć ze wszystkich dotychczasowych wyjazdów.

pieszy spacer


