REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
WE WROCŁAWIU

na okres od 1 styczna 2017 r. do 31 grudnia 2026 r.

PROGRAM EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA
W NADLEŚNICTWIE GŁOGÓW
NA LATA 2017 - 2026

Program opracowała:

…………………………….

Akceptuje:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów
…………………………….

Zatwierdzam:
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
we Wrocławiu
………………………………………

NADLEŚNICTWO GŁOGÓW 2017 ROK

SPIS TREŚCI

EDUKACJA LEŚNA SPOŁECZEŃSTWA
I.A. Podstawy prawne edukacji leśnej ……………………………....................................... 4
I.B. Podsumowanie działalności edukacyjnej w latach poprzednich (2007-2016) ..............5
I.2.1. Kadra .......................................................................................................................................5
I.2.2. Uczestnicy zajęc edukacyjnych ................................................................................................5
I.2.3. Formy prowadzonej edukacji leśnej .........................................................................................6
I.2.4. Koszty poniesone na edukację …………………………………………………………….. 17

I.C. Cel i treść edukacji leśnej ............................................................................................... 19

PROGRAM EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA PRZYGOTOWANIE PROGRAMU
II.1. Powołanie Komisji „Programu edukcji leśnej w Nadleśnictwie”
II.2. Protokół z I posiedzenia Komisji "Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa
w Nadleśnictwie Głogów na lata 2017-2026" ....................................................................... 25
II.3. Protokół z II posiedzenia Komisji "Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa
w Nadleśnictwie Głogów na lata 2017 - 2026" ..................................................................... 29

ZAKRES I UKŁAD PROGRAMU
III. Charakterystyka walorów edukacyjnych Nadleśnictwa Głogów ……………………
III.A. Obiekty edukacji leśnej Nadleśnictwa Głogów ......................................................... 21
III.B. Obiekty edukacji przyrodniczej innych podmiotów znajdujących się na terenie
Nadleśnictwa Głogów ............................................................................................................. 31
III.C Potencjalni partnerzy w edukacji leśnej społeczeństwa ............................................ 32
III.D. Wydawnictwa edukacyjne o Nadleśnictwie Głogów ................................................ 33

str. 2

PLAN DZIAŁALNOŚĆI EDUKACYJNEJ
NADLEŚNICTWA GŁOGÓW

IV.1. Plany działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Głogów na okres 10-lat tj. 2017 2026 .............................................................................................................................……….. 2
IV.2. Plany działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Głogów (roczne) na lata 2017 - 2026
......................................................................................................................................……….. 2

KRONIKA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ
NADLEŚNICTWA GŁOGÓW
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ
NADLEŚNICWA GŁOGÓW
V.A.

Wzór

sprawozdania

rocznego

z

działalności

edukacyjnej

prowadzonej

w Nadleśnictwe Głogów ...........................................................................................................1
Tabela 1. Obiekty własne Lasów Państwowych wykorzystywane w edukacji leśnej społeczeństwa na
terenie Nadleśnictwa Głogów ..................................................................................................... 12
Tabela 2. Formy edukacji leśnej zrealizowane przez Nadleśnictwo Głogów i frekwencja ................ 24
Tabela 3. Podmioty współpracujące w edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Głogów …... 25
Tabela 4. Pracownicy Nadleśnictwa Głogów angażujący się w edukację leśną społeczeństwa ........ 34
Tabela 5.Wydatki na edukację leśną Nadleśnictwa Głogów …...…………………………………… 44

V.B. Formularz zgłoszeniowy na zajęcia edukacyjne ……………………………………
V.C. Sprawozdanie z prowadzonych zajęć edukacyjnych ………………………………

WYKONANIE PLAN DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJYNEJ
W NADLEŚNICTWIE GŁOGÓW
VI.B. Podsumowanie - komentarz do działalnośći edukacyjnej Nadleśnictwa Głogów
w danym roku (wykonanie planu działalności edukacyjnej w Nadleśnictwie Głogów
w poszczególnych latach obowiązywania PEL).

str. 3

EDUKACJA LEŚNA SPOŁECZEŃSTWA
I.A. Podstawy prawne edukacji leśnej
Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa jest jednym z zadań realizowanych przez Lasy
Państwowe, wynikającym z założeń Polityki Leśnej Państwa i przyjętych „Kierunków
rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa” w Lasach Państwowych.
Podstawę prawną do

sporządzenia

Program

Edukacji

Leśnej

Społeczeństwa

w Nadleśnictwie Głogów stanowi Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku. Zadania edukacji leśnej społeczeństwa definiuje także
dokument „Polityka Leśna Państwa”- przyjęty w 1997 roku.
Program edukacji leśnej społeczeństwa został opracowany na podstawie załączników
do Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku:
- załącznik nr 1 „Kierunki rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych”
- załącznik nr 2 Wytyczne do tworzenia „Programu edukacji leśnej społeczeństwa
w nadleśnictwie”
Program określa zakres i zadania edukacji leśnej społeczeństwa realizowane na poziomie
nadleśnictwa.

I.B. Podsumowanie działalności edukacyjnej w latach poprzednich (2007-2016)
I.B.1. Kadra
Edukacja leśna w Nadleśnictwie Głogów w latach 2007 – 2016 była prowadzona
w sposób ciągły, zarówno w terenie, jak również w placówkach szkolnych i przedszkolach.
Spotkania edukacyjne prowadzone były przede wszystkim przez specjalistę
ds. edukacji leśnej, sporadycznie zaangażowaniu byli również pracownicy działu
technicznego, działu administracji, działu księgowości, Straż Leśna, pracownicy terenowi:
leśniczowie i podleśniczowie oraz stażyści.
Kadra Nadleśnictwa Głogów zajmująca się edukacją leśną brała udział w szkoleniach
dotyczących prowadzenia edukacji leśnej w Lasach Państwowych np.
- „Zielony Rower” zorganizowane na terenie Nadleśnictwa Świeradów,
- „Profesjonalny edukator leśny” zorganizowane na terenie Nadleśnictwa Celestynów.
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I.B.2. Uczestnicy zajęć edukacyjnych
W Nadleśnictwie Głogów, co roku sporządzane są sprawozdania z prowadzonej
działalności edukacyjnej. W sprawozdaniu wyszczególnia się między innymi ilość osób
biorących udział w zajęciach edukacyjnych w danym roku (ryc. 1,2), (tab.1.).

Ryc. 1. Zestawienie liczby uczestników zajęć edukacyjnych w latach obowiązywania Programu
Edukacji Leśnej Społeczeństwa (2007-2016)

Ryc. 2. Zestawienie liczby uczestników zajęć edukacyjnych w latach obowiązywania Programu
Edukacji Leśnej Społeczeństwa (2007-2016) w rozbiciu na poszczególne grupy wiekowe

Sprawozdanie sporządzane jest na postawie:
- list obecności uczestników zajęć,
- notatek służbowych pracowników prowadzących zajęcia,
- dokumentacji fotograficznej dołączonej do list obecności bądź notatek służbowych.
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w tym:
Rok

Ilość
spotkań

Liczba
uczestników

PRZEDSZKOLAKI

2007

63

3180

1590

890

51

649

0

2 000

2008

37

3333

263

1800

323

793

154

1500

2009

24

1828

969

631

48

180

0

300

2010

39

2377

1160

1040

147

30

0

100

2011

32

3375

1660

875

310

530

0

20 000

2012

37

2110

340

1140

339

52

239

20 110

2013

11

810

90

350

150

100

120

20 000

2014

19

980

175

490

155

70

90

20 000

2015

16

1156

310

475

155

10

206

30 000

2016

34

1508

794

469

100

0

145

30 000

Razem

20657

UCZNIOWIE SZKÓŁ
GIMNAZJALIŚCI
PODSTAWOWYCH

7351

8160

UCZNIOWIE
DOROŚLI
SZKÓŁ
ŚREDNICH

1778

2414

UCZESTNICY
IMPREZ
OTWARTYCH

11530

954

Tab. 1. Tabelaryczne zestawienie uczestników zajęć edukacyjnych w rozbiciu na poszczególne lata
obowiązywania „Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Głogów na lata 2007 2016”

I.B.3. Formy prowadzonej edukacji leśnej
W minionym dziesięcioleciu edukacja leśna była prowadzona w następujących
formach wyszczególnionych na wykresie oraz tabeli poniżej (tab.2.), (ryc.3):

Ryc. 2. Uczestnicy zajęć edukacyjnych w latach obowiązywania Programu Edukacji Leśnej
(2007-2016) w rozbiciu na poszczególne formy edukacji.
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Formy edukacji
Lekcje
Lekcje w sali
terenowe,
edukacji
wycieczki z
leśnej
przewodnikiem

Rok

Spotkanie z Spotkanie edukacyjne Konkursy leśne
Akcje imprezy
(wiedzy, plastyczne,
z leśnikiem poza
leśnikiem w
okolicznościowe
literackie itp.)
szkołą
szkołach

2007

318

0

930

0

576

1356

2008

219

0

664

7

332

2111

2009

490

0

720

0

198

420

2010

300

0

1180

7

590

300

2011

680

0

1720

55

520

400

2012

668

0

510

200

232

500

2013

500

0

100

50

60

100

2014

120

0

395

0

0

465

2015

139

0

592

0

50

375

2016

356

0

947

60

0

145

3790

0

7758

379

2558

6172

Razem

Tab. 2. Tabelaryczne zestawienie ilości i osób uczestniczących w poszczególnej formy edukacji
w okresie obowiązywania „Planu Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Głogów na lata
2007 - 2016”

1. Lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem, w których uczestniczyło 3790 osób;
Lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem odbywały się na terenie szkółki leśnej
zlokalizowanej w Leśnictwie Obiszów, jak również na istniejących ścieżkach przyrodniczych.
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Na zajęciach prowadzonych na Szkółce Leśnej Leśniczy Szkółkarz opowiadał na
czym polega jego praca, jak wygląda produkcja materiału sadzeniowego, pokazywał maszyny
wykorzystywane na szkółce. W trakcie zajęcia prowadzonych w lesie uświadomiliśmy
dzieciom jak ważna jest przyroda, ekologia oraz las w życiu każdego człowieka.
Do prowadzenia zajęć wykorzystywane były również prezentacje multimedialne
dotyczące informacji o polskiej przyrodzie i zakresie działalności Lasów Państwowych.
2. Spotkania z leśnikiem w szkołach, w których uczestniczyły 7758 osób;
W okresie obowiązywania Planu Edukacji Leśnej pracownicy nadleśnictwa bardzo
często zapraszani byli do przeprowadzenia lekcji pokazowych i pogadanek z zakresu
gospodarki leśnej i ekologii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach.
W trakcie spotkań dzieciom i młodzieży przekazywano informacje dotyczące przyrody
i jej ochrony, życia zwierząt zamieszkujących lasy, zasad bezpiecznego zachowania
się w lesie.
3. Spotkanie edukacyjne z leśnikiem poza szkołą (np. w Muzeum, Domu Kultury),
w których uczestniczyło 379 osób;
4. Konkursy leśne (wiedzy, plastyczne, literackie) – imprezy cykliczne, w których
uczestniczyło 2558 osób:
a) Głogowski Konkurs Ekologiczny;
Konkurs ekologiczny skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
Nagrody przyznawane były w kategoriach: plakatu ekologicznego, komiksu o przygodzie
w lesie i wykonania ozdobnego drzewa z różnych materiałów. Nagradzane były również
szkoły, które najaktywniej włączyły się do konkursu. Współorganizatorem konkursu była
Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Urząd Miasta Głogów.
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b) Konkurs ekologiczny pod nazwą „RATUJMY ZIEMIĘ”.
Nadleśnictwo Głogów w związku z obchodami „Dnia Ziemi” kilkakrotnie
współuczestniczyło

w

organizacji

szkolnego

konkursu

ekologicznego

pod

nazwą

„RATUJMY ZIEMIĘ” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kotli.

Konkurs polegał na uświadomieniu uczniom potrzeby troski o środowisko
przyrodnicze, rozwijaniu wrażliwości na problemy ochrony środowiska, a także konieczności
prowadzenia ekologicznego stylu życia.
5. Akcje, imprezy okolicznościowe (cykliczne akcje), w których uczestniczyło 6172 osoby:
a) Obchody „Dnia Ziemi” oraz Akcje „Sprzątanie Świata - Polska”
Obchody „Dnia Ziemi” oraz Akcja „Sprzątania Lasu” odbywały się cyklicznie
od 2007 roku. W spotkaniach brali udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści.
Głównym celem spotkań było uświadomienie znaczenia oraz konieczności sprzątania
lasów i parków, zainteresowanie dzieci i młodzież ochroną środowiska. Nadleśnictwo
Głogów uczestnikom akcji dostarczyło worki oraz rękawice. Na koniec każdej z akcji
zorganizowany był skromny poczęstunek.
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b) Akcja „Sadzenia Lasu” 100 milionów drzew
Nadleśnictwo Głogów w ramach międzynarodowej inicjatywy „100 milionów drzew
do roku 2017” wspólnie z lokalnymi instytucjami przeprowadziło akcje sadzenia drzewek.
Głogowscy Leśnicy wspólnie z lokalnymi samorządami oraz placówkami oświatowymi
wysadziliśmy ponad 11,30 tysiąca rodzimych gatunków drzew.

Nadleśnictwo Głogów w ramach akcji przekazało sadzonki lipy, świerka oraz grabu,
które następnie pod czujnym okiem Służby Leśnej zostały posadzone przy placach zabaw,
świetlicach czy też szkołach. Przekazane pszczelarzom sadzonki lipy wzbogaciły miejsca
wokół wystawianych uli tzw. pożytki pszczele. Z sadzonek grabu powstały żywopłoty, które
w przyszłości będą pełnić rolę „zielonego ogrodzenia”. Z pozostałej część sadzonek grabu
powstał „zielony labirynt edukacyjny”, który w przyszłości wykorzystywany będzie, jako
miejsce do prowadzenia lekcji przyrody na świeżym powietrzu. Edukacyjny zakątek, stanowi
kolejny przystanek ścieżki edukacyjnej „Leśna Dolina”.
W akcji sadzenia wzięli udział: Urząd Gminy: Gaworzyce, Kotla, Pęcław, Szkoła
Podstawowa nr 12 w Głogowie, Gimnazjum Publiczne w Radwanicach, Polski Związek
Pszczelarski Koło Gminne w Głogowie.
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c) Akcja sadzenia drzew z Urzędem Miejskim w Głogowie
Nadleśnictwo Głogów wspólnie ze Urzędem Miejskim w Głogowie zorganizowało
wspólna akcję sadzenia drzew na terenie Głogowa. Około 500 drzewek posadzili uczniowie
głogowskich szkół gimnazjalnych na terenie, który od przyszłego roku zacznie zmieniać
swoje oblicze. Tuż przy ogródkach działkowych na osiedlu Piastów Śląskich powstanie park
dla mieszkańców. Jak słusznie zauważyły władze Głogowa” „By to miejsce stało się parkiem
– potrzebne były drzewa”. Sadzonki m.in. jarzębiny i dębów podarował Nadleśniczy
Nadleśnictwa Głogów.
Pokaz techniki sadzenia przygotował gimnazjalistów i ich opiekunów do czekającej
na nich pracy. Młodzież dowiedziała się, że prawidłowe sadzenie lasu wbrew pozorom
nie jest takie łatwe, na jakie wygląda. Oprócz silnych rąk potrzebna jest również wiedza: jak
duży dołek należy wykopać, na jaką głębokość włożyć sadzonkę, jak ułożyć korzenie żeby
prawidłowo rosły i jak mocno należy udeptać ziemię wokół świeżo posadzonego drzewka.
Sadzenie drzew pod przyszły park przebiegało pod czujnym okiem naszej kadry terenowej.
6. Festyny, targi inne formy edukacji, w których uczestniczyło 144 010 osób:
a) Festyn z okazji 50-lecia KGHM Polska Miedz S.A. w Lubinie;
RDLP we Wrocławiu przy współpracy z lubińskim kombinatem miedzi w sobotę
3 września 2011 roku na lotnisku w Lubinie zorganizowała festyn leśny. Nadleśnictwo
Głogów wspólnie z Nadleśnictwami: Lubin, Legnica, Przemków, Chocianów, Szklarska
Poręba, Świeradów zaprezentowało wszystkim uczestnikom okrągłego jubileuszu KGHM-u
hasła promujące Międzynarodowy Rok Lasów 2011.
Pod przewodnictwem Nadleśnictwa Lubin wspólnie przygotowane zostało stoisko
promocyjno - informacyjne Lasów Państwowych. W trakcie jednego dnia wystawowego
tysiące mieszkańców Zagłębia Miedziowego miało okazję spotkać leśnika, poznać tajniki
jego pracy, zapoznać się z osiągnięciami Lasów Państwowych i na koniec zabrać z sobą
do domu „żywą” pamiątkę ze spotkania - bezpłatnie otrzymaną sadzonkę świerka.
b)

Festiwal

Leśny

na

Rynku

we

Wrocławiu

zorganizowany

w

ramach

Międzynarodowego Roku Lasów;
Na

wrocławskim

rynku

11.06.2011

r.

Nadleśnictwo

Głogów

wspólnie

z Nadleśnictwem: Bolesławiec, Przemków, Chocianów, Pieńsk oraz Świętoszów wystawiło
wspólne stoisko. Zaprezentowana ekspozycja związana była z 4 hasłem promującym MRL
„Lasy pracodawcą i partnerem w biznesie”.
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Każdy z uczestników festiwalu na wrocławskim rynku mógł się przekonać,
że jesteśmy sprawną, profesjonalną organizacją, która dobrze dba o nasze lasy i służy
im od dziesięcioleci. Było dużo ciekawych pytań, mądrych dyskusji, dobrej zabawy
i wzajemnej sympatii.
c) Konkurs w cięciu i rąbaniu drewna „Siekierezada”
Konkurs w cięciu i rąbaniu drewna „SIEKIEREZADA” odbywał się cyklicznie
od 5 lat na Grochowickiej polanie. Konkurs odbywał się pod patronatem Nadleśniczych
Nadleśnictw Głogów i Sława Śląska oraz Wójta Gminy Kotla. Do konkursowych zmagań
zgłaszały się

jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sołectwa z terenu Powiatu

Głogowskiego.

d) Impreza otwarta „W cieniu Kolegiaty”
Święto wojska polskiego, parafii kolegiackiej i powiatu głogowskiego to cykliczna
impreza w Głogowie organizowana zawsze 15 sierpnia na terenach przylegających
do najstarszej świątyni w mieście. Oprócz występów, prezentacji gmin i zabaw dla dzieci,
atrakcją jest gotowanie zupy kanonickiej na ponad 2 tys. porcji.
W

trakcie

imprezy

Nadleśnictwo

Głogów

promowało

Lasy

Państwowe

na przygotowanych stanowisku. Dla uczestników zarówno tych małych, jaki i dużych
przygotowane były liczne konkursy, gry i zabawy.

str. 12

e) Mistrzostwa Polski w Maratonie „MTB Obiszów”
W okresie letnim cyklicznie odbywa się dwudniowa impreza Bike Maraton
w Obiszowie. Nadleśnictwo Głogów wspomagało organizatorów przy przygotowaniu trasy,
która za każdym razem znalazła uznanie w oczach zawodników. Ponadto przygotowywane
było stanowisko promujące nadleśnictwo, po sportowych zmaganiach dla uczestników
oraz gości przygotowane zostały liczne zabawy i konkursy, za które otrzymywano gadżety
odblaskowe w sam raz na rower.

Dla nas, jako leśników najbardziej ekscytujące były Mistrzostwa Polski Leśników,
które organizowane były kilkakrotnie odbywały się pod patronatem Honorowym Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji LP oraz Dyrektora Regionalnego RDLP Wrocław.
f) Święto myśliwych i leśników „Hubertus” w Grochowicach
Na grochowickiej polanie na przełomie miesięcy wrzesień / październik odbywał
się Festyn Świętego Huberta – czyli Hubertus. Czterokrotnie Nadleśnictwo Głogów
było współorganizatorem święta patrona myśliwych, leśników oraz jeźdźców.
Głogowscy leśnicy wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Sława Śląska przygotowują
stanowisko promujące Lasy Państwowe. Wystawa w całości poświęcona była tematyce
myśliwskiej. Odwiedzający nas uczestnicy festynu mogli dowiedzieć się, jakich patronów
mają leśnicy i myśliwi – bo nie każdy wie, że jest ich aż czterech, a mianowicie: dobrze
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wszystkim znany św. Hubert, następnie troszeczkę zapomniani: Św. Franciszek,
Św. Eustachy oraz Św. Jan Gwalbert.
Odwiedzający naszą wystawę mogli dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat
zwierząt żyjących w lasach, ich behawioru oraz nauczyć się je rozpoznawać (dzięki
żywicznym odlewom) po pozostawianych na piasku śladach tzw. tropach. Dodatkowo ci mali
jak i duzi dzięki makietom przedstawiającym sylwetki zwierząt od dziś wiedzą, że jeleń
i daniel to dwa różne gatunki, samica jelenia to łania, a na leśnej polanie spotkać można
zdecydowanie zająca a nie królika.
Dla

najmłodszych

przygotowywana

była

mała

„leśna

polana"

wyścielona

piknikowymi kocami, na których rozłożone zostały duże puzzle przedstawiające zwierzęta
pospolicie występujące w lesie – było to najczęściej odwiedzane miejsce przez dzieci
a kolejka do ich układania nie miała końca. Dla nieco starszych przygotowaliśmy kącik
do malowania, dzieci kolorowały zwierzęta, ponadto na pamiątkę z grochowickiej polany
mogły zabrać do domu plaster drewna, na którym uwieczniły wspomnienia z tegorocznego
hubertusa.
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g) Turniej drwali
Kilkakrotnie

Nadleśnictwo

Głogów

było

organizatorem

„Turnieju

drwali”.

W turnieju brali udział doświadczeni w pracy z piłami mężczyźni. Jedną z wielu konkurencji,
z którymi musieli zmagać się uczestnicy było: przygotowanie piły do pracy, utrzymanie piły
na wyciągniętych ramionach, precyzyjne cięcie kłód, cięcie sęków na czas oraz rąbanie
drewna siekierą. Dla najlepszych nadleśnictwo ufundowało atrakcyjne nagrody w postaci
profesjonalnego sprzętu znanych i cenionych marek.

h) Dni Głogowa
Jak co roku w pierwszy weekend czerwca władze Głogowa przygotowują liczne
niespodzianki dla mieszkańców miasta. Wszystko związane było z obchodami Dni Głogowa.
W

trakcie

festynu

Nadleśnictwo

Głogów

promowało

głogowskie

lasy.

Leśnicy

na przygotowanym stanowisku prowadziło warsztaty dla dzieci i dorosłych.

I.B.4. Koszty poniesione na edukację
Źródła finansowania edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Głogów
to przede wszystkim koszty własne, a także dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz innych źródeł, które ujęto w tabeli
i wykresie nr 3.
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Ryc. 3. Wydatki na edukację leśną społeczeństwa w okresie obowiązywania PEL w rozbiciu na poszczególne
źródła finansowania (w tys. zł).

Zewnętrzne źródła pozwoliły na realizację następujących zadań:
- wybudowanie kompleksu edukacyjnego „Las w Mieście” utworzonego przy siedzibie
Nadleśnictwa Głogów;
- organizacji Konkurs w cięciu i rąbaniu drewna „Siekierezada” oraz Maratonu MTB
Obiszów.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (w tys. zł)
Koszty własne
nadleśnictwa

Fundusz
leśny

Budżet
państwa

Wojewódzki
Fundusz
OŚiGW

Narodowy
Fundusz
OŚiGW

Inne

2007

1,1

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

-

2008

0,4

0,9

1,2

0,0

0,0

0,0

-

2009

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2010

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2011

29,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2012

31,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2013

46,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2014

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2015

59,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

91,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Działalność edukacyjna
nadleśnictwa

740,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

Budowa Kompleksu
Edukacyjnego "Las w Mieście"

597,54

13,80

4,40

100,00

0,00

0,00

Rok

uwagi

2016

Razem

Tab. 3. Tabelaryczne zestawienie kosztów poniesionych na edukację leśną społeczeństwa w okresie
obowiązywania „Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Głogów na lata 2007 - 2016”
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I.C. Cele i treści edukacji leśnej
Stała i powszechna edukacja leśna społeczeństwa ma na celu:
- kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących ekosystemów leśnych,
- kształtowanie całościowego obrazu współzależności między człowiekiem, społeczeństwem
a przyrodą,
- uświadomienie znaczenia lasów dla funkcjonowania przyrody i życia człowieka,
- wprowadzenie odpowiedzialnych, aktywnych postaw społeczeństwa w celu ochrony
środowiska leśnego,
- uświadomienie konieczności przestrzegania norm i zakazów obowiązujących w lesie;
- rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo lasów,
- kształtowanie wartości etycznych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą,
- promowanie współczesnego leśnictwa, wiedzy leśnej oraz kultury i historii leśnictwa,
- promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
- upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce
leśnej,
- ukazywanie kulturotwórczej roli lasów,
- dążenie do rozumienia i akceptacji przez społeczeństwo polityki leśnej państwa,
- rozpowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody
i środowiska przyrodniczego,
Postawione powyższe cele są realizowane w oparciu o następujące treści edukacji leśnej:
1. Struktury ekologiczne i funkcjonowanie ekosystemów leśnych tj.:
- struktura przestrzenna lasu,
- organizmy leśne,
- struktura troficzna lasu,
- współzależność między organizmami w lesie,
- czynniki abiotyczne ekosystemów lasu,
- krążenie materii i przepływ energii w lesie,
- fazy rozwojowe drzewostanów,
- typy lasów,
- zmiany fenologiczne w lesie.
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2. Funkcje lasu:
- gospodarcze funkcje lasu: dostarczenie surowca drzewnego; dostarczenie innych surowców
leśnych i płodów; zasoby skarbu państwa;
- ochronne funkcje lasu: regulacja obiegu wody w krajobrazie i funkcje wodochronne,
ochrona gleby; modyfikacja klimatu; ochrona biotopów; ochrona zasobów genowych; funkcja
krajobrazowa;
- społeczne (socjalne) funkcje lasu: poznawcze (naukowe, dydaktyczne); kulturotwórcze;
estetyczne; turystyczne i uzdrowiskowe; myślistwo.
3. Zagrożenia i ochrona lasów tj.:
- zagrożenia lasów i ich źródła,
- metody oceny i walki z nimi,
- zależność między stanem środowiska przyrodniczego,
- a jakością życia człowieka,
- zasady właściwego zachowania się w lesie,
- przepisy i normy prawne dotyczące korzystania z zasobów leśnych,
- formy ochrony przyrody.
4. Leśnictwo tj.:
- lesistość Polski na tle Europy i świata,
- leśne kompleksy promocyjne w Polsce,
- jako inicjatywa niemająca odpowiednika w leśnictwie Unii Europejskiej,
- idea trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
- zadania leśników w ramach gospodarki leśnej (hodowla, ochrona lasu, użytkowanie lasu,
ochrona przyrody),
- praca leśnika,
- struktura organizacyjna Lasów Państwowych,
- historia, kultura i tradycje leśnictwa; rola leśników w historii narodu,
- nauki leśne,
- edukacja przyrodniczo - leśna,
- czasopisma, wydawnictwa i literatura poświęcona lasom.

str. 18

PROGRAM EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA PRZYGOTOWANIE PROGRAMU
II.1. Powołanie Komisji „Programu edukcji leśnej w Nadleśnictwie”
II.2. Protokół z I posiedzenia Komisji "Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa
w Nadleśnictwie Głogów na lata 2017-2026"
II.3. Protokół z II posiedzenia Komisji "Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa
w Nadleśnictwie Głogów na lata 2017 - 2026"

Głogów, 31.12.2015 r.
WYTYCZNE DOTYCZĄCE TWORZENIA PROGRAMU EDUKACJI LEŚNEJ
SPOŁECZEŃSTWA W NADLEŚNICTWIE GŁOGÓW SPORZĄDZONEGO
NA LATA 2017-2026
W oparciu o zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 57 z dnia
9 maja 2003 roku nr ZO-733-6/03 w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej
społeczeństwa w Lasach Państwowych, powołuję Komisję ”Programu Edukacji Leśnej
Społeczeństwa w Nadleśnictwie Głogów na lata 2017-2026” w następującym składzie:
1. Daniel Latos – Przewodniczący Komisji;
2. Justyna Kuntschke - Gabrysz – członek Komisji z ramienia Nadleśnictwa Głogów,
3. Danuta Charkow – członek Komisji z ramienia Nadleśnictwa Głogów.
Do pracy w Komisji zastali zaproszeni niżej wymienieni przedstawiciele lokalnych instytucji
i organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną:
1. Adam Dudzin – członek Komisji z ramienia RDLP we Wrocławiu,
2. Krzysztof Rączka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie;
Zadaniem Komisji jest opracowanie „Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa
dla Nadleśnictwa Głogów na lata 2017- 2026”.
Przy opracowywaniu Programu należy przestrzegać „Wytycznych do tworzenia programu
edukacji leśnej społeczeństwa” stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia 57 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku.

Otrzymuje:
1. a/a
2. Zastępca Nadleśniczego
3. Specjalista SL ds. ochrony lasu
4. Sekretarz

Protokół z I posiedzenia Komisji "Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa
w Nadleśnictwie Przemków na lata 2017 - 2026"
Pierwsze

posiedzenie

Komisji

„Programu

Edukacji

Leśnej

Społeczeństwa

w Nadleśnictwie Głogów na lata 2017-2026” odbyło się w dniu 15.03.2016 r. r. w świetlicy
Nadleśnictwa Głogów w składzie:
a) Daniel Latos - przewodniczący Komisji;
b) Justyna Kuntschke - Gabrysz – członek Komisji z ramienia Nadleśnictwa;
c) Danuta Charkow - członek Komisji z ramienia Nadleśnictwa;
d) Adam Dudzin – członek Komisji z ramienia RDLP we Wrocławiu,
e) Krzysztof Rączka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie;
oraz

przedstawiciele

placówek

oświatowych

z

terenu

powiatu

głogowskiego

wyszczególnienie na liście obecności ze spotkania.
Celem spotkania było:
- podsumowanie działalności edukacyjnej w mijającym okresie obowiązywania „Programu
Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Głogów na lata 2007 - 2016”,
- zapoznanie członków Komisji z wytycznymi do tworzenia Programu Edukacji Leśnej
Społeczeństwa;
- opracowanie założeń, które zostaną ujęte w trakcie opracowywania Programu Edukacji
Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Głogów, który będzie obowiązywał w ciągu
najbliższych dziesięciu lat, czyli w latach 2017-2026.
Spotkanie rozpoczął Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów – Adam Grzelczak, który
przywitał

zaproszonych

gości

oraz

przedstawił

funkcjonowanie

prowadzonej

w nadleśnictwie edukacji.
Justyna Kuntschke - Gabrysz omówiła przy pomocy prezentacji zasady oraz budowę
programu edukacji leśnej społeczeństwa jak również przedstawiła formy prowadzonej
edukacji leśnej w Nadleśnictwie Głogów w latach 2007 - 2016.
Druga część spotkania przebiegała w atmosferze dyskusji, w czasie, której przedstawiono
wstępne propozycje działań, które powinny być ujęte w Programie Edukacji Leśnej
Społeczeństwa:
- Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej zarówno w placówkach oświatowych, na
ścieżkach przyrodniczych oraz w lesie w niedalekich odległościach od szkół / przedszkoli.
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- Oznaczenie w terenie nowych ścieżek przyrodniczych.
-

Zaangażowanie w powadzenie zajęć edukacyjnych większej liczby pracowników

np. Leśniczych oraz Straż Leśną.
- Kontynuacja akcji powadzonych cyklicznie w mijającym dziesięcioleciu: „Sadzenia Lasu”,
„Sprzątania Lasu”, Obchody „Dnia Ziemi”.
- Prowadzenie corocznie pogadanek z „Leśnikiem w szkołach”.
- Reaktywować prowadzenie zajęć na Szkółce Leśnej Obiszów.
-

Istnieje

potrzeba

nawiązania

szerszej

współpracy

z

potencjalnymi

partnerami

w dziedzinie edukacji – kołami łowieckimi oraz organizacjami ekologicznymi.
Ustalono, że drugie posiedzenie Komisji odbędzie się w miesiącu czerwcu.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Daniel Latos - ………………………………………………………………………………….
Justyna Kuntschke - …………………………………………………………………………...
Danuta Charkow - ……………………………………………………………………………..
Adam Dudzin – ……………………………………………………………………………..….
Krzysztof Rączka – ……………………………………………………………………………

Powyższy protokół zatwierdzam:

…..……………………………………….
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Protokół z II posiedzenia Komisji "Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa
w Nadleśnictwie Głogów na lata 2017 - 2026"
Drugie posiedzenie Komisji „Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie
Głogów na lata 2017- 2026” odbyło się w dniu 15.06.2016 r. w świetlicy Nadleśnictwa Głogów
w składzie:

a) Daniel Latos - przewodniczący Komisji;
b) Justyna Kuntschke - Gabrysz – członek Komisji z ramienia Nadleśnictwa;
c) Danuta Charkow - członek Komisji z ramienia Nadleśnictwa;
d) Krzysztof Rączka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie;
oraz

przedstawiciele

placówek

oświatowych

z

terenu

powiatu

głogowskiego

wyszczególnienie na liście obecności ze spotkania.
Komisja przyjęła bez zastrzeżeń założenia (propozycje działań) przedstawione na I posiedzeniu
Komisji „Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Głogów na lata 2017 - 2026”.
Ponadto Komisja nie wniosła uwag do „Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie
Głogów na lata 2017 - 2026”, który otrzymali przed drugim posiedzeniem komisji do weryfikacji i
wskazania ewentualnych uwag.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Daniel Latos - ………………………………………………………………………………….
Justyna Kuntschke - …………………………………………………………………………...
Danuta Charkow - ……………………………………………………………………………..
Krzysztof Rączka – ……………………………………………………………………………
Powyższy protokół zatwierdzam:

…..……………………………………….
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ZAKRES I UKŁAD PROGRAMU
III. Charakterystyka walorów edukacyjnych Nadleśnictwa Głogów
Nadleśnictwo Głogów jest jednym z 33 nadleśnictw wchodzących w skład
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Składa się z dwóch obrębów
leśnych: Głogówko (obręb 1) i Duża Wólka (obręb 2), podzielonych na 10 leśnictw, których
łączna powierzchnia wynosi 16 290,37 ha oraz szkółki.
Obszar Nadleśnictwa Głogów położony jest w zasięgu dwóch głównych jednostek
przyrodniczo-leśnych tj. Wzgórz Dalkowskich i Doliny Środkowej Odry (Zielony
i Kliczkowska 2012). Ich pochodzenie i budowa geologiczna ma odzwierciedlenie w rzeźbie
terenu nadleśnictwa.
Niewątpliwym bogactwem Nadleśnictwa Głogów są tereny objęte ochroną prawną,
wśród nich wyróżnić można:
a) Rezerwaty Przyrody:
- „Dalkowskie Jary”;
- „Uroczysko Obiszów”;
- „Buczyna Jakubowska”.
b) Obszary Chronionego Krajobrazu tj.:
- „Dolina Baryczy”;
- „Wzgórza Dalkowskie”.
c) obszarów Natura 2000 tj.:
- OZW Łęgi Odrzańskie PLH020018,
- OZW Nowosolska Dolina Odry PLH080014;
- OZW Dalkowskie Jary PLH020088;
- OZW Kozioróg w Czernej PLH020100;
- OSO Łęgi Odrzańskie PLB020008;
- OSO Stawy Przemkowskie PLB020003;
- OSO Dolina Środkowej Odry PLB080004.
d) Użytek Ekologiczny „Śródpolny lasek pod Pęcławiem”.
e) Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Grodowiec”.
f) siedem pomników przyrody.
g) chronione gatunki roślin, zwierząt oraz grzybów.
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W prowadzeniu edukacji leśnej znaczące miejsce odgrywa szkółka leśna w Leśnictwie
Obiszów z dogodną bazą do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
III.A. Obiekty edukacji leśnej Nadleśnictwa Głogów
Spośród obiektów edukacji przyrodniczej należących do Nadleśnictwa Głogów, które
wykorzystywane będą przez pracowników Nadleśnictwa Głogów w prowadzonej edukacji
leśnej możemy wyróżnić:
a) Kompleks Edukacyjny przy siedzibie Nadleśnictwa Głogów „Las w mieście”
b) Ścieżki edukacyjne:
- „Leśna Dolina”,
- „Uroczysko Obiszów”,
- „Buczyna Jakubowska”;
c) Miejsc postoju i wypoczynku dla turystów zmotoryzowanych i rowerzystów:
- parking leśny (obręb leśny Głogówko, leśnictwo Gola, oddz. 216 f);
- parking leśny (obręb leśny Głogówko, leśnictwo Kotla, oddz. 146 b);
- parking leśny (obręb leśny Głogówko, leśnictwo Bielawy, oddz. 93 n);
- miejsce postoju (obręb leśny Głogówko, leśnictwo Wilków, oddz. 247 j);
- parking leśny (obręb leśny Duża Wólka, leśnictwo Obisz, oddz.130 g);
- pole biwakowe (obręb leśny Duża Wólka, leśnictwo Dalków, oddz. 238 n).
c) Szkółkę leśna w Leśnictwie Obiszów;
III.B. Obiekty edukacji przyrodniczej innych podmiotów znajdujących się na terenie
Nadleśnictwa Głogów
Spośród obiektów edukacji przyrodniczej innych podmiotów, które sporadycznie
wykorzystywane będą przez pracowników Nadleśnictwa Głogów w prowadzonej edukacji
leśnej możemy wyróżnić:
- miejsce biwakowe Koła Łowieckiego „Odra” na terenie Leśnictwa Rzeczyca,
- siedziba Koła Łowieckiego „Kszyk” na terenie Leśnictwa Kotla,
- punkt widokowy (obręb leśny Duża Wólka, Leśnictwo Obisz, oddz.130 a).
III.C Potencjalni partnerzy w edukacji leśnej społeczeństwa
W prowadzeniu edukacji leśnej społeczeństwa powinny współuczestniczyć:
1. Wszystkie szkoły oraz przedszkola z terenu Nadleśnictwa Głogów oraz zainteresowane
szkoły i przedszkola z terenu RDLP Wrocław;
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2. Ośrodki Wychowawcze i Placówki Socjalizacyjne;
3. Urząd Miasta i Gminy z terenu Nadleśnictwa Głogów: Gaworzyce, Głogów, Polkowice,
Radwanice, Żukowice, Pęcław, Grębocice, Kotla, Sława Śląska, Siedlisko, Rudna,
Szlichtyngowa;
4. Sąsiednie nadleśnictwa tj. Góra Śląska, Lubin, Nowa Sól, Przemków, Sław Śląska,
Szprotawa, Włoszakowice;
5. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego;
6. Miejscowe oddziały Straży Pożarnej (państwowej i ochotniczej) i Policji;
7. Lokalne Koła Łowieckie: „Kszyk”, „Wilk”, „Cyranka”, „Jaźwiec”, „Hutnik”, „Batalion”,
„Odra”, „Szarak”;
8. Lokalne i regionalne media tj.:
- „Gazeta Lubuska”;
- „Gazeta Wrocławska”;
- „Tygodnik Głogowski”;
- „Głos Głogowa”;
- Regionalny Oddział Telewizji Polskiej we Wrocławiu;
- Telewizja Lokalna TV Master Głogów;
9. Placówki oświatowe: Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie;
10. Inne organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką ekologiczną i przyrodniczą
działające na obszarze nadleśnictwa:
- Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”;
- Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”.
III.D. Wydawnictwa edukacyjne o Nadleśnictwie Głogów
1. Folder o Nadleśnictwie Głogów,
2. Album „Przemkowski Park Krajobrazowy”, Wydawca Studio Fotografii i Wydawnictw
Reklamowych Mirwal – Art., rok wydania 1999,
3. Kronika „Lasy Państwowe na Dolnym Śląsku 1945 – 2005, Wrocław 2008;
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PLANY DZIAŁALNOŚĆI EDUKACYJNEJ
NADLEŚNICTWA GŁOGÓW
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Plan działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Głogów na lata 2017 - 2026
1.1.Nowe obiekty / przedsięwzięcia dot. edukacji leśnej
W okresie obowiązywania Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa w latach 20172026 planuje się:
- wystąpienie z wnioskiem na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu na II etap realizacji zadania - utworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej
przy siedzibie Nadleśnictwa Głogów – Kompleks edukacyjny „Las w Mieście”;
- doposażenie zaplecza dydaktycznego ścieżki edukacyjnej „Las w mieście”;
- remont dwóch miejsc postoju pojazdów w Leśnictwie: Kotla oraz Głogówko;
- wydanie informatorów – broszurek na temat zagospodarowania turystycznego.
1.2. Rozbudowa, zagospodarowanie istniejących obiektów
W okresie obowiązywania Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa w latach 20172026 planuje się:
- bieżące remonty istniejących urządzeń edukacyjnych;
- dokonać weryfikacji istniejących ścieżek przyrodniczych, szlaków rowerowych i pieszych
na terenie nadleśnictwa;
- doposażyć zaplecze dydaktyczne świetlicy oraz ścieżki „Las w Mieście” o nowe: gry
edukacyjne, plansze tematyczne, gry planszowe, filmy edukacyjne itp.;
- zakup gadżetów reklamowych według bieżących potrzeb, które będą przeznaczone
dla uczestników zajęć edukacyjnych;
W planach finansowo - gospodarczym na dany rok planowane będą środki na zakup
gadżetów (breloki, długopisy, ołówki, zakładki do książek itp.) przeznaczonych dla dzieci /
młodzieży / dorosłych uczestniczących w zajęciach edukacyjnych oraz imprezach otwartych
w trakcie, których Nadleśnictwo Głogów będzie promować zawód leśnika oraz walory
przyrodnicze głogowskich lasów.
1.3. Planowane przedsięwzięcia z zakresu edukacji leśnej (akcje, konkursy, wystawy,
prelekcje, pogadanki, zajęcia terenowe).


Prelekcje i pogadanki dotyczące spraw związanych z lasem i pracą leśnika, ochroną
przeciwpożarową lasu, ochroną lasu oraz zasadami zachowania się w lesie.

Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich;

Forma: prelekcje i pogadanki w placówkach edukacyjnych i Nadleśnictwie Głogów po uprzednim
ustaleniu tematyki zajęć, dokonaniu wyboru miejsca i terminu;
Termin: działalność stała;
Partnerzy:

PSP

w

Głogowie

(pogadanka

dotycząca

zagadnień

związanych

z

ochroną

przeciwpożarową).



Prowadzenie zajęć w lesie i na szkółce leśnej (odpowiedz na zapotrzebowanie
udostępniania lasu dla różnych grup wiekowych formalnych i nieformalnych)

Adresaci: wszystkie osoby, które zgłoszą chęć udziału w zajęciach;
Forma: wycieczka pod nadzorem osoby wytypowanej przez nadleśnictwo po uprzednim ustaleniu
terminu zajęć;
Termin: od maja do września;



Warsztaty prowadzone podczas „Dni Otwartych Nadleśnictw”

Warsztaty prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa mające na celu nabycia przez dzieci
umiejętności rozpoznawania gatunków drzew, tropów zwierząt, odgłosów ptaków;
Adresaci: dzieci z gło0gowskich przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich i dorośli;
Termin: V;
Forma: zajęcia prowadzone w formie warsztatów;



Obchody „Dnia Ziemi” oraz Akcja „Sprzątanie Świata”

Celem „Sprzątania lasu” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie
działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję
i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy
ekologiczne.
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów;
Termin: IV; IX
Partnerzy: Starostwo Powiatowe;



Akcja Grabienie liści Kasztanowca- zwalczanie Szrotówka Kasztanowcowiaczka

Grabienie liści, oraz ich likwidacja w celu niszczenia poczwarek w/w owada, które powodują
znaczne uszkodzenia liści, prowadzące do osłabienia drzewa.
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich;
Termin: X-XI;



Akcja dokarmiania zwierząt w czasie zimy

Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum;
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Termin: XI-II;



Konkursu plastyczny o tematyce ekologicznej „Nasz piękny las…”

Adresaci: szkolnym (dwie grupy wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6)
Termin: XI- XII;
Forma: prace plastyczne;



Konkursu wiedzy o lesie oraz konkurs plastyczny

Adresaci: młodzież w wieku gimnazjalnym
Termin: XI;
Forma: test wiedzy



Akcje „Sadzenia Lasu”

Adresaci: młodzież, uczniowie: szkół podstawowych, gimnazjum szkół średnich;
Termin: IV;
Forma: zajęcia praktyczne;



Obchody „Dnia Drzewa”

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych,
Termin: 10.X;
Forma: warsztaty;



„Lekcje w przyrodzie”

W ramach współpracy z Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich Nadleśnictwo Głogów
prowadzi terenowe zajęcia dla dzieci i młodzieży „Lekcje w przyrodzie”. Są to warsztaty terenowe
o charakterze edukacyjno - przyrodniczym realizowane w ramach Programu zajęć edukacyjnych
na Wzgórzach Dalkowskich, dostosowany do programu nauczania z zakresu ekologii, przyrody
i ochrony środowiska w placówkach oświatowych.
Adresaci: młodzież, uczniowie: szkół podstawowych i gimnazjum;
Termin: V-VI; IX-XI;
Forma: warsztaty terenowe;



Akcja „Sadzenia Lasu”

Celem „Sadzenia lasu” jest sadzenie drzew i neutralizacja emisji dwutlenku węgla,
a tym samym przeciwdziałanie zmianom klimatu. Cel realizowany poprzez angażowanie
firm, organizacji oraz pojedynczych osób by poprzez fundowanie drzew niwelowały swoje
emisji z transportu i zużycia energii.
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich, dorośli.
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Termin: IV / IX;
Partnerzy: samorządy, placówki oświatowe.


Rozpoczęcie

sezonu

turystycznego

„Lasy

Państwowe.

Zapraszamy”

–

….. Mistrzostwa Głogowa w Teście COOPERA
Impreza rekreacyjno-środowiskowa rozpoczynająca sezon turystyczny w Nadleśnictwie
Głogów. Początek briefu na Parkingu Leśnym w Goli przy ścieżce biegowej „Wolność
jest w Naturze”. Będzie to czas spęczony na świeżym powietrzu, promujący zdrowy styl
życia, zachęcający do aktywnego spędzania czasu.
Test Coopera to najłagodniejsza próba wysiłkowa na świecie, która pomoże uczestnikowi
określić swoją formę. Polega na tym, aby w ciągu 12 minut pieszo pokonać taki dystans, na
jaki pozwoli organizm. Kto może przez dwanaście minut biec, biegnie bez przerw. Zmęczony
może odpoczywać w marszu i znów przechodzić w bieg.
Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli.
Termin: V
Partnerzy: Gmina Kotla, Sport Górski
Umocnienie

wizerunku

Nadleśnictwa

Głogów

oraz

promowanie

Lasów

Państwowych poprzez udział w imprezach:


„W Cieniu Kolegiaty” – wspólne święto Powiatu Głogowskiego i parafii kolegiackiej cykliczna impreza organizowana 15 sierpnia na terenie przyległym do kolegiaty –
najstarszej świątyni w mieście. Oprócz występów, prezentacji gmin i innych instytucji
odbywają się liczne zabawy dla dzieci oraz gotowanie zupy kanonickiej.

W czasie trwania imprezy wraz z przygotowanym stanowiskiem promującym działalność
Lasy Państwowe dla uczestników przygotowywane są liczne konkursy.
Adresaci:

impreza

o

zasięgu

lokalnym,

uczestnikami

są

mieszkańcy

Głogowa

oraz okolicznych miejscowości.
Termin: 15.VIII.
Partnerzy: główny organizator Powiat Głogowski.


„Hubertus Grochowice” – święto myśliwych, leśników i jeźdźców, impreza
organizowana przez Urząd Gminy Kotla nazywana również Festynem Świętego Huberta.
W trakcie festynu odbywa się parada jeździecka, pogoń za listem, pokaz sokolniczy oraz
psów myśliwskich.
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Adresaci: impreza o zasięgu lokalnym, uczestnikami są mieszkańcy powiatu polkowickiego
oraz głogowskiego.
Termin: X
Partnerzy: Nadleśnictwo Głogów i Nadleśnictwo Sława Śląska (RDLP Zielona Góra),
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Stowarzyszenie Grochowice - Zdrój, Agroturystyka
Stajnia Arcturus, Wojskowe Koło Łowickie „Wilk”.


„Stachuriada” - zjazd miłośników twórczości Edwarda Stachury , impreza poetyckomuzyczna o zasięgu krajowym. "Stachuriada" jest imprezą plenerową połączoną
z koncertami oraz konkursem poezji śpiewanej.

W trakcie imprezy odbywają się zawody cięcia i rąbania drewna „Siekierezada”, nad którą
patronat objęli Nadleśniczy Nadleśnictw Głogów, Sława Śląska oraz Wójt Gminy Kotla.
W trakcie zawodów uczestnicy „rywalizują” w konkurencjach: rzut wałkiem, łupanie
wałków, rzut toporem do tarczy, ścinka stojącego pala.
Adresaci: impreza o zasięgu krajowym (ogólnopolskim).
Termin: VI – VII;
Partnerzy: Nadleśnictwo Głogów i Nadleśnictwo Sława Śląska (RDLP Zielona Góra),
Gmina Kotla; KGHM Polska Miedz S.A..


„Maraton MTB” - Bike Maraton 2017 jest to cykl największych imprez rowerowych
w Polsce. Maraton odbywa się na terenie Leśnictwa Duża Wólka i Obisz.

Adresaci: impreza o zasięgu krajowym, uczestnikami są miłośnicy aktywnego spędzania
czasu z całej Polski, w większości mieszkańcy województwa dolnośląskiego.
Termin: VIII / IX;
Partnerzy: Bank BGŻ, Bank Spółdzielczy we Wschowie, CCC, KGHM Polska Miedź S.A.;
główni: Nadleśnictwo Głogów, Wojewoda Dolnośląski, Powiat Głogowski, Gmina Głogów
Gmina Rudna, Gmina Jerzmanowa, Gmina Polkowice, Dolnośląski Związek Kolarski,
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.
Spośród pracowników Nadleśnictwa Głogów w prowadzeniu zajęć edukacyjnych będą
brali udział wytypowani przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów pracownicy Służby
Leśnej oraz biura.
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KRONIKA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ
NADLEŚNICTWA GŁOGÓW
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V.A. Wzór sprawozdania rocznego z działalności edukacyjnej prowadzonej
w Nadleśnictwie Głogów
Tabela 1. Obiekty własne Lasów Państwowych wykorzystywane w edukacji leśnej
społeczeństwa na terenie Nadleśnictwa Głogów w ….. roku
Lp.

Ogółem na terenie RDLP

Obiekt

1.

Ośrodek edukacji leśnej

2.

Izba edukacji leśnej

3.

Leśna wiata edukacyjna (=zielona klasa)

4.

Leśna ścieżka edukacyjna (=dydaktyczna)

5.

Punkt (powierzchnia) edukacji leśnej

razem:

w tym:

razem:

w tym:

a) szkółka leśna
b) drzewostan (uprawa, nasienny, ochronny)

6.

c) obiekt małej retencji
d) inny (trasa dydaktyczna bez oznakowania, wieża p.poż.,
wyłuszczarnia, bunkry)
Inne obiekty
a) rezerwat przyrody
b) ogród, park dendrologiczny
c) obiekty kultury, tradycji
d) inny (miejsca biwakowania Kół Łowieckich)

Ad. 5. Oznakowane obiekty związane bezpośrednio z gospodarką leśną
Ad. 6. Oznakowane obiekty niezwiązane bezpośrednio z gospodarką leśną
Sporządziła:
Głogów, dnia
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Tabela 2. Formy edukacji leśnej zrealizowane przez Nadleśnictwo Głogów i frekwencja

Ogółem
Forma edukacji

Liczba
zajęć

Liczba
uczest.

w tym:
Udział %
uczest.

Dzieci
przedszkolne
3 do 6 lat

Dzieci szkół
Młodzież
podstawowych gimnazjalna
7-12 lat
13-15 lat

Młodzież
ponadgimnazjalna 16-19
lat

Studenci
i dorośli,
powyżej
19 lat

X

X

Lekcje terenowe
i wycieczki z
przewodnikiem
Lekcje w sali
edukacji leśnej
Spotkania z
leśnikiem w
szkołach
Spotkania
edukacyjne z
leśnikiem poza
szkołą (w Domu
Kultury,
Muzeum,
Urzędzie Gminy
itp.)
Konkursy leśne
(wiedzy,
plastyczne,
literackie itp.)
Akcje, imprezy
okolicznościowe
Wystawy
edukacyjne
Razem
Inne, np.
festyny, targi
itp.1
1

dane
szacunkowe
Sporządziła:
Głogów,

Około

X

X

X

Tabela 3. Podmioty współpracujące w edukacji leśnej społeczeństwa
w Nadleśnictwie Głogów
Podmioty współpracujące z nadleśnictwami

Liczba podmiotów

Liczba wspólnych imprez edukacyjnych

MEDIA:
- prasa
- radio
- telewizja

---

---

INNE:

---

---

Szkoły
Ośrodki edukacji ekologicznej
Parki narodowe i krajobrazowe
Domy kultury, muzea
Organizacje pozarządowe
Kościoły
Podmioty zagraniczne

Samorządy
Harcerstwo
Straż Pożarna
Pozostałe
Sporządziła:
Głogów, dnia

Tabela 4. Pracownicy Nadleśnictwa Głogów angażujący się w edukację leśną
społeczeństwa
Stanowisko

Ilość

Nadleśniczy
Zastępca nadleśniczego
Inżynier nadzoru
Specjalista, referent
Leśniczy, podleśniczy
Strażnik
Stażysta
Sekretarz
Razem

Sporządziła:
Głogów, dnia
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Tabela 5. Wydatki na edukację leśną Nadleśnictwa Głogów

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W TYS. ZŁ
Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych

Nadleśnictwo

Wrocław

Przemków

Udział %

X

Koszty własne
nadleśnictw (netto)

Fundusz
leśny

Budżet
państwa

WFOŚiGW NFOŚiGW

Inne

Suma
wydatków

Sporządziła:
Głogów, dnia

VI.B. Formularz zgłoszeniowy na zajęcia edukacyjne

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE
INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA
(nazwa instytucji, adres)
OSOBA ZGŁASZAJĄCA
(imię i nazwisko)
TELEFON KONTAKTOWY
OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
PROPONOWANA DATA ZAJĘĆ
GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ
MIEJSCE SPOTKANIA
(szkoła, siedziba nadleśnictwa itp.)
LICZBA UCZESTNIKÓW
POZIOM KSZTAŁCENIA
(klasa, wiek)
TEMAT SPOTKANIA
CZY UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
UZALEŻNIONE JEST OD POGODY?
UWAGI
DATA I PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO
ZGŁASZAJĄCY MA W OBOWIĄZKU:
- ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW Z ZAGROŻENIAMI, JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS ZAJĘĆ (ALERGIE,
UKĄSZENIA ITD.) ORAZ ROZPOZNANIA PRZEZ PLACÓWKĘ, CZY WŚRÓD UCZESTNIKÓW NIE MA PRZYPADKÓW
SCHORZEŃ KTÓRE UNIEMOŻLIWIAJĄ UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH),
- ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ ODZIEŻY (DOSTOSOWANEGO STROJU DO WYCIECZKI) ORAZ POSIADANIA APTECZKI
DO EWENTUALNEGO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY,
OSOBA ZGŁASZAJĄCA ZOBOWIĄZANA JEST DOSTARCZYĆ LISTĘ OBECNOŚCI
UCZESTNIKÓW ZAJĘC EDUAKCYJNYCH PROWADZĄCEMU
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VI.C. Sprawozdanie z prowadzonych zajęć edukacyjnych

SPRAWOZADNIE Z PRZEPROWADZONYCH
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
NAZWA PLACÓWKI/
INSTYTUCJI
UCZESTNICZĄCEJ W
ZAJĘCIACH
TERMIN
PRZEPROWADZONYCH
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
GODZINA ROZPOCZĘCIA
I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ
EDUKACYJNYCH

RODZAJ
PROWADZONYCH ZAJĘĆ

LEKCJE
TERENOWE I
WYCIECZKI Z
PRZEWODNIKIEM

LEKCJE W
SALI
EDUKACJI
LEŚNEJ

SPOTKANIA Z
LEŚNIKIEM W
SZKOŁACH

SPOTKANIA
EDUKACYJNE Z
LEŚNIKIEM POZA
SZKOŁĄ (W DOMU
KULTURY, MUZEUM ITP.)

KONKURSY LEŚNE
(WIEDZY,
PLASTYCZNE,
LITERACKIE ITP.)

AKCJE, IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE

OGÓLNIE

DZIECI

DZIECI
W WIEKU
SZKOLNYM

MŁODZIEŻ
GIMNAZJALNA

MŁODZIEŻ
PONADGIMNAZ
JALNA 16-19
LAT

DOROŚLI

LICZBA UCZESTNIKÓW

TEMAT SPOTKANIA

DODATKOWE
INFORMACJE np. czy
uczestnicy zajęć otrzymali
gadżety reklamowe, czy w
trakcie zajęć zorganizowane
było ognisko

DATA I PODPIS PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA
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ROCZNE SPRAWOZDNIA
Z DZIAŁALNOŚCI EDUAKCYJNEJ
NADLEŚNICTWA GŁOGÓW
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WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI
EDUKACYJNEJ NADLEŚNICTWA GŁOGÓW

PODSUMOWANIE –
KOMENTARZ DO DZIAŁALNOŚĆI EDUKACYJNEJ NADLEŚNICTWA GŁOGÓW
(WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ NADLEŚNICTWA
GŁOGÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA PEL
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