Wydarzenia w nadleśnictwach z terenu RDLP w Lublinie w ramach ESDW
NADLEŚNICTWO

BIAŁA PODLASKA

BIŁGORAJ

CHOTYŁÓW

DZIAŁANIE

TERMIN

Akcja drzewko za elektrośmieci. Każdy uczestnik akcji, który dostarczy do Nadleśnictwa Biała Podlaska
elektrośmieci otrzyma sadzonkę świerka pospolitego. Zużyty sprzęt będzie odbierany przez druhów z OSP
Sławacinek Stary na podstawiony samochód strażacki. Organizatorem akcji jest Nadleśnictwo Biała Podlaska
i OSP Sławacinek Stary. Miejsce akcji: stoisko przy budynku biura Nadleśnictwa.

18.09.2021-08.10.2021

Akcja ratujmy kasztanowce w Europejskim Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Roskoszy. Grabienie i palenie liści w związku
z walką opanowanych drzew przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Organizatorem akcji będzie
Nadleśnictwo Biała Podlaska i ECKiW OHP w Roskoszy.
Akcja sprzątanie rzeki Klukówki, ECKiW OHP w Roskoszy i lasów leśnictwa Leśna Podlaska z udziałem
przedstawicieli Rady Powiatu Bialskiego, Rady Miasta Biała Podlaska, Bialskiego Batalionu Polskich Drużyn
Strzeleckich. Organizatorzy Nadleśnictwo Biała Podlaska
i ECKiW w Roskoszy.
Rajd rowerowy szlakiem głuszcowym - popularyzacja aktywnego wypoczynku w lesie w wyznaczonych do
tego miejscach. Trasa liczy ok. 23 km, współorganizatorem Rajdu jest PTTK oddział w Biłgoraju.
Uczestnikom rajdu będą przybliżone zadania z jakimi mierzą się leśnicy nie tylko z zakresu gospodarki leśnej,
ale także z zakresu ochrony leśnej fauny i flory.
Pogadanka na temat zrównoważonego rozwoju połączona
z wycieczką z leśnikiem do lasu

między 18 września
a 08 października 2021 r.

między 18 września
do 08 października 2021 r.

19 września
27-30.09.2021 r.
ok. 20 osób w wieku szkolnym

KRAŚNIK

Zajęcia edukacyjne z młodzieżą szkół podstawowych na terenie Obiektu Edukacyjnego Uroczysko,
prezentacja multimedialna na temat zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki leśnej, spacer
po ścieżce edukacyjnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego.

20.09-05.10.2021
ok. 60 uczestników
w wieku od 10 do 15 lat

MIĘDZYRZEC

Zajęcia edukacyjne dla jednej ze szkół w Międzyrzecu Podlaskim. Prezentacja dotycząca zasad prowadzenia
zrównoważonej gospodarki leśnej, która wpisuje się w założenia "Celu nr 15: Życie na lądzie" Agendy 2030 Promowanie zrównoważonego zarządzania wszystkimi typami lasów.

20-23.09.2021 r.
ok. 20 osób
w wieku od 10 do 14 lat

MIRCZE

Wystawa fotograficzna przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu poświęcona
faunie i florze lubelskich lasów.

23.09.2021 r.

NOWA DĘBA

Pogadanka o lesie i pracy leśników w formie zajęć w szkole, wycieczka edukacyjno-turystyczna do lasu,
ukazanie roli i działań leśników i myśliwych na rzecz polskiej przyrody.

18.09.2021-08.10.2021
(łącznie ok 100 osób w wieku od 10
do 15 lat)

PARCZEW

Zaprojektowanie 5 tablic edukacyjnych mających na celu przybliżenie celów zrównoważonego rozwoju oraz
działań (prowadzonych przez Lasy Państwowe) promujących zrównoważony rozwój. Tablice będą
udostępnione szkołom i zainteresowanym instytucjom (gminom, starostwom itp.). Będzie również
możliwość przeprowadzenia przez pracownika Nadleśnictwa i prelekcji w danej instytucji.

18.09.2021-08.10.2021

PUŁAWY

Spacer po lesie z leśnikiem, zajęcia warsztatowe w szkole
Otwarcie Ogrodu Edukacyjnego połączonego z warsztatami „Od nasionka do drewna”

RADZYŃ PODLASKI

ROZWADÓW

SARNAKI

SOBIBÓR
ŚWIDNIK

TOMASZÓW

Wycieczka do lasu na Ścieżkę edukacyjną Czarny Las; zajęcia pt. "Zmiany klimatu - każdy może dbać o
środowisko"
Akcja sprzątania lasu wspólnie z Klubem Ekologicznym i harcerzami. Pogadanka o odpowiedzialnej
konsumpcji, gospodarce odpadami, wpływie segregacji śmieci na zmiany klimatu.
Bieg Przełajowy „Sprawni Razem” oraz prelekcja o znaczeniu lasów w życiu człowieka (forma prelekcji
będzie uzgodniona z głównymi organizatorami – Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Łosice, ze względu na
uczestników biegów – osoby z niepełnosprawnością intelektualną) - udostępnianie infrastruktury lasów do
celów społecznych, przybliżenie działania ekosystemów leśnych zróżnicowanym grupom społecznym.
Seria artykułów pojawiająca się cyklicznie na stronie internetowej nadleśnictwa omawiająca aspekty
zrównoważonego rozwoju (gospodarczego, społecznego lub środowiskowego)
Prelekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Lublinie. Spotkanie odbędzie się w trybie stacjonarnym w auli Politechniki Lubelskiej przy ul.
Nadbystrzyckiej 36.
Rajd nordic walking o nazwie "Zielone Kilometry" "Green Kilometers" ma za zadanie pokazanie
uczestnikom, jak ważny jest zrównoważony rozwój w dobie zmian klimatu. Rajd, przebiegający przez
uroczysko leśne "Siwa Dolina", bezpośrednio przylegający do miasta Tomaszów Lubelski ma pokazać
wzajemne zależności pomiędzy człowiekiem a naturalnym środowiskiem oraz podkreślić wielkie znaczenie
terenów zielonych w procesach urbanizacyjnych, zarówno dla ładu estetycznego, rekreacji jak i zdrowia
społeczeństwa. Trasa rajdu to około 8 kilometrów, przebiegająca przez lasy leśnictwa Tomaszów, w tym i
ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną "Siwa Dolina".
Akcja „Sprzątanie lasu”

WŁODAWA

ZWIERZYNIEC

Warsztaty edukacyjne "Od drzewa do drewna" dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
we Włodawie.
Zajęcia dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włodawie wraz z pogadanką na temat celów
zrównoważonego rozwoju.
Zajęcia edukacyjne dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w izbie leśnej wraz z pogadanką na temat
celów zrównoważonego rozwoju.
I etap konkursu powiatowego (szkoły podst. z terenu nadleśnictwa) pt. Konkurs wiedzy o nocnym życiu
zwierząt leśnych. Rozważamy też zgłoszenie zajęć edukacyjnych na temat drewna jako surowca

18.09.2021-08.10.2021
60 osób w wieku od 7 do 9 lat
24 września
ok. 150 osób w wieku szkolnym
Koniec września, ok. 20 osób z VIIVIII klas szkoły podstawowej
24.09.2021 r. (grupa 30 osób w
wieku od 12 do 19 lat)

02.10.2021

Od 18 września
do 8 października 2021 r.
Ok. 50-osobowa grupa osób
w wieku powyżej 60 lat

26.09.2021 r.
(wiek- nieograniczony;
liczba uczestników – ok. 50)

20.09.2021 r.
(grupa 20 osób)
22.09.2021 r.
28.09.2021 r.
(grupa 40 osób)
30.09.2021 r.
Ok. 20 września

