Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Rudach położony jest
w południowo – zachodniej części województwa śląskiego, na terenie
Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich”. Usytuowanie siedziby O.E. w Rudach - samym sercu Parku
Krajobrazowego, w sąsiedztwie, Zespołu
Klasztorno-Pałacowego wraz z bogatym w
liczne
okazy
przyrodnicze
Parkiem
Przypałacowym oraz bliskość uroczysk
„Buk”, „Pod Dębem”, a także Alei Husarii
Polskiej i rezerwatu przyrody „Łężczok”,
predysponuje Ośrodek do roli ważnego
centrum edukacji
Zespół Klasztorno –
ekologicznej
Pałacowy w Rudach
w województwie

Rezerwat Łężczok

W Ośrodku prowadzona jest całoroczna
działalność
edukacyjna
skierowana
do
dzieci, młodzieży i
osób
dorosłych.

Zajęcia realizowane są w formie warsztatów
ekologicznych (stacjonarnych i terenowych),
historyczno - przyrodniczych
„Dymarki
cysterskie”) pogadanek, konkursów (o zasięgu
Meandry rzeki
Rudy
wojewódzkim
i
ogólnopolskim),
akcji
ekologicznych (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie
Świata, Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i
Drzewiarza), zajęć okazjonalnych (np. Dzień Dziecka, Nadrudzkie
spotkania z historią, Krajobraz wokół nas), czy wreszcie cieszących się
dużą popularnością interdyscyplinarnych festynów edukacyjnych (Gwarki
rudne).

W tematyce zajęć dominują informacje dot. wdrażania zasad ekorozwoju,
form i metod ochrony przyrody na przykładzie parków krajobrazowych,
zasad uprawiania turystyki bez szkody dla środowiska przyrodniczego,
zdrowego odżywiania, funkcjonowania ekosystemów przyrodniczych itp.
Zajęcia w Ośrodku to w przeważającej mierze zajęcia terenowe.
Prowadzone są na ścieżkach dydaktycznych zlokalizowanych na terenie
Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
oraz w oparciu o plenerową bazę dydaktyczną Ośrodka – Skansen
Cysterskiego Górnictwa i Hutnictwa Rud Żelaza

Skansen cysterskiego górnictwa i hutnictwa

Oferta edukacyjna obejmuje płatne oraz bezpłatne formy zajęć
edukacyjnych – szczegółowe tematy zajęć oraz cennik można znaleźć na
stronie internetowej ZPKWŚ: http://zpk.com.pl
Najnowszą pozycją w ofercie Ośrodka są zajęcia terenowe organizowane w
oparciu o nowo powstałą bazę rowerową Ośrodka. Wykorzystanie rowerów
stwarza możliwość lepszego poznania walorów Parku Krajobrazowego,
który ze względu na rozległość, ukształtowanie terenu oraz bogatą sieć
tras rowerowych jest w sposób szczególny predysponowany do tego by
stać się swoistym „rowerowym Eldorado” dla pragnących podziwiać
piękno przyrody i krajobrazu z siodełka ekologicznego jednośladu.
Osoby odwiedzające Ośrodek mogą
skorzystać z zaplecza turystyczno –
wypoczynkowego
z
ławo-stołami,
kręgiem ogniskowym.

Budynek główny
Zajęcia plenerowe w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Rudach
Krąg ogniskowy

Mapa z lokalizacją Ośrodka

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
Ośrodek Edukacyjny w Rudach
ul. Raciborska 10, 47-430 Rudy
tel./fax (32) 4103052
e-mail: zpkrudy@zpk.com.pl
WWW: zpk.com.pl

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ODDZIAŁ W RUDACH

