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Szanowni Państwo ! 
 

W dniach 18-19 marca (piątek - sobota) w naszej Stacji w Owczarach koło Górzycy (woj. lubuskie) 
organizujemy warsztat  
 

Jak bronić swoich drzew…..  nie przykuwając się do nich 
 

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych ochroną drzew i zadrzewień: 
pracowników administracji samorządowej zajmujących się ochroną przyrody, pracowników parków 
krajobrazowych, a także wszystkich osób zaangażowanych w ochronę drzew jako elementów swojego 
lokalnego krajobrazu, albo chcących się w taką ochronę zaangażować. Udział w warsztacie pozwoli 
Państwu zdobyć wiele cennych i przydatnych w praktyce umiejętności, poprawi skuteczność działań, 
ułatwi zrozumienie funkcjonowania administracji, pozwoli uniknąć błędów i nieporozumień. 
Prowadzącymi warsztat będą pracownicy i współpracownicy Klubu Przyrodników. 
  

Zakres tematyczny spotkania obejmie między innymi następujące zagadnienia: 
 

• Drzewa w półnaturalnych krajobrazach kulturowych, drzewa najrzadsze, najstarsze, 
największe • Przyrodnicze znaczenie drzew i zadrzewień • Mierzenie drzew i ocenę ich stanu 
zdrowotnego • Współczesne metody konserwacji drzew • Możliwości prawnej ochrony 
cennych drzew i zadrzewień – tworzenie pomników przyrody, użytków ekologicznych, aktualne 
przepisy i procedury • Aktualne przepisy prawne dotyczące zadrzewień przydrożnych, 
wycinania drzew i krzewów • Ścieżki postępowania administracyjnego w sprawach wycinki 
drzew  • Gospodarkę zadrzewieniami  
 
Planowane rozpoczęcie spotkania w piątek, 18 marca, o godzinie 17.00. Koszt udziału w warsztacie 
wynosi 90 zł. Dla członków Klubu - 50% zniżki. W ramach opłaty podstawowej zapewniamy nocleg w 
standardzie schroniskowym (proszę przywieźć ze sobą śpiwory), całodzienne wyżywienie (kolacja w 
piątek, śniadanie i obiad w sobotę) oraz materiały. Za dodatkową dopłatą (10 zł) w Stacji można sobie 
zapewnić noclegi z pościelą, lub (dodatkowo 60-100zł) noclegi w standardzie hotelowym (pokoje z 
łazienkami), w pobliżu Owczar. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie 
do 14 marca. Wpisowe można wpłacić na nasze konto (patrz nagłówek) lub na miejscu. Faktury 
wystawiamy po dokonaniu wpłaty. Zakończenie warsztatu przewidujemy w sobotę, 19 marca,  o godz. 
17.00. Za niewielką dodatkową opłatą istnieje także możliwość noclegu w Stacji z czwartku na piątek 
lub z soboty na niedzielę (wcześniej prosimy uzgodnić – 095 7591220 lub owczary@kp.org.pl). 
Szczegółowy program prześlemy zgłoszonym osobom.  
 

 
Zgłoszenie uczestnictwa w warsztacie JAK BRONIĆ SWOICH DRZEW….., 18-19 marca 2005 
 
Imię i nazwisko ............................................................................................... Członek Klubu - tak/nie 
 
Adres: .............................................................................................................................................  
 
 tel. ....................................... email ................................................ 
 
Należność w kwocie ............ zł wpłacono na konto Klubu w dniu ..................  / wpłacę na miejscu   
 
Fakturę proszę wystawić dla: ................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................... 

podpis 
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