Nadleśnictwo

Wydarzenie

Termin

Lokalizacja

RZEPIN

„Akademia Małego
Leśnika”

cały rok

Teren nadleśnictwa

SULĘCIN

„Noc Sów”

23-24 marca

KŁODAWA

„Noc Sów”

23 marca

Szkółka leśna
w Ostrowiu
Nadleśnictwo Kłodawa

KARWIN

„Noc Sów”

23 marca

SKWIERZYNA

„Noc Sów”

23 marca

BOGDANIEC

„Noc Sów”

23 marca

GRYFINO

„Bukowa Pisanka”

7 kwietnia

TRZEBIEŻ

„XXXV Odpust Leśny”

kwiecień

Zalesie

SKWIERZYNA

„Leśne laboratorium”

maj

Siedziba Nadleśnictwa
Skwierzyna

GRYFINO

„Drewno –
z Natury doskonałe”

maj

Nadleśnictwo Gryfino
(Puszcza Bukowa),
wybrany zakład
przerobu drewna

Goszczanowo/
leśnictwo Kalinówek
Siedziba nadleśnictwa
Skwierzyna
Witnica (wiata
edukacyjna)
Nadleśnictwo Gryfino –
Ogród Dendrologiczny
w Glinnej

Informacja o wydarzeniu
Cykl spotkań – wycieczek mających na celu poznanie pracy
leśnika, biologii, geografii i historii najbliższej okolicy. Przygoda
i zabawa dla dzieci z rodzicami. Obecność na spotkaniach
potwierdzana w specjalnych indeksach.

Ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne jedyna taka noc,
podczas której możemy poznać polskie sowy. Odkryć tajemnicę
ich hipnotyzujących oczu, bezszelestnych lotów, metody badań
i ochrony. oraz rolę w kulturze, a przy odrobinie szczęścia
usłyszeć w czasie nocnego spaceru do lasu ich odgłosy.

Warsztaty wielkanocne w Puszczy Bukowej z udziałem twórców
ludowych.
Nawiązując do odpustów z czasów II Rzeczypospolitej leśnicy
nadleśnictwa Trzebież wskrzesili tradycję przeżywania odpustu
leśnego. Jest to także okazja do poznania zawodu leśnika oraz
zrównoważonej gospodarki leśnej.
Zajęcia dla odkrywców ciekawostek przyrodniczych z różnych
dziedzin, np. fizjologii roślin, botaniki, ornitologii. W warsztatach
zawsze uczestniczy ekspert z danej dziedziny, np. lokalny
ornitolog.
Zajęcia promocyjno-edukacyjne w Puszczy Bukowej,
adresowane do mieszkańców Szczecina i okolic prezentujące
zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami leśnymi,
metody pozyskiwania drewna uwzględniające ochronę
bioróżnorodności, walory użytkowe drewna i jego właściwości.
Zajęciom terenowym towarzyszyć będzie wizyta w wybranym
zakładzie przerobu drewna.

maj

Nadleśnictwo Gryfino
(Puszcza Bukowa)

czerwiec

Nadleśnictwo Gryfino
(Puszcza Bukowa)

„Tajemnicze
puszczańskie
Grodzisko”
„Świadomy turysta”

czerwiec

Nadleśnictwo Gryfino
(Puszcza Bukowa)

czerwiec

Strzelce Krajeńskie –
Rynek Miejski im.
T.Federa

RESKO

„Eko-Mix”

czerwiec

Płoty

MYŚLIBÓRZ

Dni Myśliborza
połączone
z 100-leciem powstania
Policji i promocją
Leśnych Gospodarstw
Węglowych.
„Dzień leśnika”

czerwieclipiec

Rynek imienia Jana
Pawła II, Myślibórzplac przed budynkiem
Komendy Powiatowej
Policji w Myśliborzu

1 czerwca

STRZELCE
KRAJEŃSKIE

„Dzień Bociana Białego”

3-7 czerwiec

Stadion w
Przybiernowie
Leśne Centrum
Ekologiczne
w Dankowie

RZEPIN

„Dni Puszczy
Rzepińskiej”

6 lipca

Stadion miejski
w Rzepinie

RÓŻAŃSKO

„V Wielki Piknik
Rodzinny
w Różańsku”

sierpień

Różańsko

GRYFINO

GRYFINO

GRYFINO

STRZELCE
KRAJEŃSKIE

ROKITA

Koncerty kameralne pod
hasłem: ”W puszczy
wszystko gra”
„Podagrycznik a' la
szpinak”

Kontynuacja prezentacji Puszczy Bukowej jako lasu pełnego
inspiracji, kulturotwórczego, kreującego przestrzeń dla sztuki.
Dwa koncerty kameralne – niespodziaznki w scenerii puszczy.
Warsztaty kulinarne, prezentujące receptury na potrawy i napoje
przyrządzane z pospolitych roślin pozyskiwanych w Puszczy
Bukowej.
Warsztaty archeologiczne dla odkrywców historii w Puszczy
Bukowej.
Stoisko promocyjne podczas uroczystości miejskich, na którym
można poznać zasady korzystania z dóbr lasu oraz walory
turystyczne nadleśnictwa i mobilnej aplikacji turystycznej
„Puszcza Gorzowska”.
Festyn ekologiczny w Płotach ze stoiskiem edukacyjnopromocyjnym Nadleśnictwa Resko, z licznymi grami i
konkursami leśnymi.
Impreza otwarta ze stoiskiem promocyjno-edukacyjnym, na
którym będzie promowany projekt Leśne Gospodarstwa
Węglowe, z licznymi grami, zabawami związanymi z tematyką
drewna.

Festyn rodzinny z licznymi konkursami na temat wiedzy
przyrodniczej oraz zabawami ruchowymi dla dzieci i dorosłych.
Impreza promocyjno-edukacyjna; z pokazem filmu 3D, grami i
zabawami edukacyjnymi nt. ochrony różnych gatunków ptaków,
w tym realizowanego w jednostce projektu pn.: „Ochrona
rybołowa w wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.
Festyn rodzinny z leśnymi grami i zabawami dla dzieci i
dorosłych. Prezentacja oferty szkoleniowej operatorów
bezzałogowych statków powietrznych – dronów na terenie
Nadleśnictwa Rzepin.
Wielki Piknik Rodzinny to przedsięwzięcie zapoczątkowane w
2015 br. Przez inicjatywną grupę mieszkańców Różańska i
rozwijane do dnia dzisiejszego. Pracownicy nadleśnictwa
corocznie uczestniczą w wydarzeniu przygotowują dla
uczestników liczne leśne atrakcje promując zrównoważoną
gospodarkę leśną.

GRYFINO
MIESZKOWICE

„Podwieczorek
popielicy”
„Festyn Przyjaciół
Pszczół”

29 sierpnia

Nadleśnictwo Gryfino
(Puszcza Bukowa)
Teren przy siedzibie
Nadleśnictwa
Mieszkowice

wrzesień

Nadleśnictwo Drawno,
Nadleśnictwo Głusko

wrzesieńpaździernik

Nadleśnictwo Barlinek

„V Rodzinne
grzybobranie”
„Grzybobranie”

wrzesień

Na terenie Leśnictwa
Mrzeżyno
OW „Darz Bór”
w Międzyzdrojach

OŚNO
LUBUSKIE

„Grzybobranie”

wrzesień

Wieś Gronów, miejsce
biwakowania przy
jeziorze Imielno

KARWIN
SKWIERZYNA
MIĘDZYCHÓD

„XVIII Święto
Podgrzybka”

14 września

Nadleśnictwo
Międzychód

DĘBNO

„XXVI Akcja Sprzątania
Świata - Polska 2019”
„Sprzątanie Świata”

wrzesień

Teren gminy Dębno

20 września

Obiekty
zagospodarowania
turystycznego
w nadleśnictwie
Siedziba Nadleśnictwa
Skwierzyna

DRAWNO
BARLINEK

GRYFICE

„XIV Otwarte
Mistrzostwa Drawna w
Grzybobraniu”
„Wielkie Grzybobranie”

wrzesień

wrzesień

MIĘDZYZDROJE

STRZELCE
KRAJEŃSKIE

SKWIERZYNA

„Przygotuj las na jesień”

wrzesieńpaździernik

Spotkanie edukacyjne poświęcone projektowi reintrodukcji
popielicy do lasów Puszczy Bukowej.
Impreza związana z tematyką pszczelarstwa, ochroną pszczół
w środowisku leśnym. Program festynu: zwiedzanie
„Pszczelego Zakątka”, wystawy edukacyjnej związanej
z pszczelarstwem, gry i zabawy integracyjne, teatrzyk.
Impreza o charakterze otwartym, Organizowana przez TPZD.
Przewidziano szereg konkurencji związanych z grzybobraniem.
Impreza połączona z Jesiennym radiem NW (piękno i
różnorodność krajobrazu leśnego). Wśród atrakcji zwiedzanie
historycznych miejsc nadleśnictwa Barlinek, konkurs na
największego grzyba.
Wśród atrakcji konkurs z nagrodami dla 3 najlepszych zbieraczy
grzybów.
Cykliczna impreza organizowana wspólnie z Wolińskim Parkiem
Narodowym, przeznaczona dla całych rodzin. Pogadanka
o grzybach, wspólne grzybobranie, konkursy, zabawy, a na
koniec wspólne ognisko.
Grzybobranie to dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu
z rodziną, a dla niektórych kilkuletnia tradycja. Takie wydarzenie
to wspaniała forma wspólnej rozrywki i odpoczynku na łonie
natury.
Święta Podgrzybka od lat integrują mieszkańców lubuskowielkopolskiego pogranicza oraz promują walory gospodarcze i
turystyczne Puszczy Noteckiej. Impreza organizowana na
skraju Puszczy Noteckiej przez nadleśnictwa wchodzące w
skład LKP Puszcza Notecka jest okazją do spotkania wszystkich
ludzi związanych z Puszczą.
Ogólnopolska akcja sprzątania organizowana przez Urząd
Miejski w Dębnie i Nadleśnictwo
Działania w celu oczyszczania miejsc chętnie odwiedzanych
przez turystów, wędkarzy, sportowców i innych. Propagowanie
świadomej gospodarki odpadami w gospodarstwach domowych
oraz miejscach pracy.
Warsztaty, na których wykonywane są przedmioty,
przygotowujące zwierzęta do zimy np. budki dla ptaków,
schrony dla nietoperzy, karmniki, schrony dla owadów.

GRYFINO

„Festiwal Drewna”

wrzesień

Szczecin

DĘBNO

„XVII Spotkania
Przyrodników”

wrzesień

Ostrowiec

KŁODAWA

„Dzień otwarty
nadleśnictwa Kłodawa”

wrzesień

Nadleśnictwo Kłodawa

KŁODAWA

„Koncert muzyczny –
Chopin w lesie”

wrzesień

Hubertówka – wiata
myśliwska na terenie
Nadleśnictwa Kłodawa

SULĘCIN

„Grzybobranie”

październik

Uroczysko
Lubniewsko-Żubrów

ROKITA

„Grzybobranie”

10
października

Leśnictwo Rokita

ROKITA

„Grzybobranie”

11
października

Leśnictwo Błotno

KARWIN

„II Festiwal Smaków
w Puszczy Noteckiej”

październik

Gościm

STRZELCE
KRAJEŃSKIE

„Święto Drzewa”

7-21
października

Leśne Centrum
Ekologiczne
w Dankowie

Festiwal łączący zajęcia edukacyjne na wesoło i weekendowy,
otwarty weekendowy festyn dla mieszkańców Szczecina,
poświęcony drewnu i jego walorom oraz jego wszechstronnemu
wykorzystaniu. Festynowi towarzyszyć będą liczne warsztaty,
eksperymenty i zaskakujące niespodzianki.
Cyklicznie prowadzona akcja organizowana przez LOP – odział
Dębno i nadleśnictwa: Dębno i Różańsko. Akcja kierowana jest
dla sympatyków przyrody i lokalnych krajobrazów.
Co roku nadleśnictwo Kłodawa organizuje tzw. Dzień Otwarty.
Tematy spotkań są różne i często połączone z wycieczką
terenową i wspólnym ogniskiem.
Koncert na łonie przyrody jest kierowany do miłośników muzyki
i wszystkich zainteresowanych okolicznych mieszkańców.
Głównym bohaterem tego dnia jest zespół muzyczny
prezentujący muzykę Fryderyka Chopina.
Festyn integracyjny; współpraca: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sulęcinie, Miejsko – Gminny Ośdrodek Pomocy Społecznej
w Sulęcinie.
Wspólne grzybobranie dla zainteresowanych z pobliskich
miejscowości oraz zaprzyjaźnionych szkół, zakończone
ogniskiem. Przewidywane są również konkursy na temat wiedzy
przyrodniczej oraz zabawy ruchowe dla dzieci i dorosłych.
Wspólne grzybobranie dla zainteresowanych z pobliskich
miejscowości oraz zaprzyjaźnionych szkół, zakończone
ogniskiem. Przewidywane są również konkursy na temat wiedzy
przyrodniczej oraz zabawy ruchowe dla dzieci i dorosłych.
Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie skarby smaków kryje
Puszcza Notecka? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć
organizatorzy II Festiwalu Smaków Puszczy Noteckiej w
Gościmiu.
Impreza promocyjno-edukacyjna z ograniczoną ilością
uczestników; zajęcia w terenie: rola drzew w środowisku, lekcja
historii w lesie, leśnik-hortitrrapeuta; integracja różnych grup
wiekowych, promocja mobilnej aplikacji turystycznej „Puszcza
Gorzowska” propagowanie czynnego wypoczynku na świeżym
powietrzu.

KARWIN

„Oczyszczenie
zapomnianych mogił
leśnych”

GŁUSKO

,,Hubertus w Głusku”

MIĘDZYZDROJE

SKWIERZYNA
STRZELCE
KRAJEŃSKIE

listopad

Lubiatów / Leśnictwo
Lubiatów

Las skrywa miejsce tajemnicze. Żyje w „duszach” niemych
świadków historii, takich jak kamienie przydrożne, zadbane
nagrobki i zapomniane mogiły. Część z nich wymaga
uporządkowania. Przyłącz się do nas i przywróć pamięć tych
niezwykłych miejsc.

listopad

Głusko

impreza otwarta o tematce łowieckiej. Promocja gospodarki
leśnej, kultury i tradycji łowieckiej, a także dziczyzny.

„Festiwal choinki
w Międzyzdrojach”

grudzień

Amfiteatr
w Międzyzdrojach

„Święta Pachnące
lasem”
„Od iglaka do choinki,
czyli świąteczny rytuał”

grudzień

Siedziba Nadleśnictwa
Skwierzyna
Siedziba Nadleśnictwa
Strzelce Krajeńskie

Festiwal organizowany wspólnie z samorządem. Akcja
sprzedaży choinek połączona z akcją edukacyjną, konkursami
dla całych rodzin. Możliwość zjedzenia posiłku.
Warsztaty, na których wykonywane są ozdoby świąteczne
z leśnych materiałów, np. stroik z szyszek i gałązek.
Spotkania promocyjne z możliwością zakupu stroiszu i drzewek
świątecznych.

18-23
grudnia

