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Od dziś przez kolejne trzy dni słuchacze Radia Łódź mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi. Tematem konkursu jest niezwykłe święto - Dzień Krajobrazu.
W konkursie do wygrania ciekawe ale i przydatne nagrody.
Jaki jest nasz stosunek do otaczającej przestrzeni? Czy krajobraz jest dla nas ważny? Czy możemy i chcemy
mieć na niego wpływ? Czy wiemy, jak bardzo wpływa on nas?
Dzień Krajobrazu do doskonała okazja do postawienia sobie takich pytań. Celem święta jest zwrócenie uwagi na
to, jaką rolę w naszym codziennym życiu pełni otaczający nas krajobraz, jak wpływa na nasze samopoczucie,
zdrowie, jak może nas inspirować i motywować. Warto uświadomić sobie, że krajobraz jest dobrem wspólnym,
a nasze codzienne wybory mają wpływ na otoczenie, w którym żyjemy. Kiedy urządzamy balkon, ogród,
remontujemy lub budujemy dom realnie wpływamy na przestrzeń wokół nas.
Nasze działania mogą też sięgać szerzej, możemy brać udział w procesach związanych z planowaniem i
kształtowaniem przestrzeni, za które odpowiadają samorządy. Każdy mieszkaniec może w ramach konsultacji
społecznych współdecydować o tym, jak mają wyglądać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Każdy może krajobraz współtworzyć i chronić.
W 2017 r. w całej Polsce w ramach obchodów Dnia Krajobrazu odbyły się spacery krajobrazowe. Ich celem było przekazanie wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym jego historii,
procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji, jakie pełni lub ewentualnych zagrożeń. Łódzki spacer krajobrazowy był doskonała okazją żeby pokazać inne oblicze miasta, zaskakujące,
bogate przyrodniczo, a nawet dzikie.
Dzień Krajobrazu ma nas skłaniać do myślenia o najbliższym otoczeniu - jak o nie dbać, chronić i świadomie korzystać, tak aby było jak najbardziej przyjazne. Harmonijny i racjonalnie
ukształtowany krajobraz inspiruje i integruje, powoduje, że utożsamiamy się z otaczającą przestrzenią.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Nagrody przygotowano w ramach zadań doﬁnansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

