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Szanowni Państwo ! 
 

W dniach 18-19 marca (piątek-sobota) w naszej Stacji w Owczarach (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. Prowadzącymi warsztat będą pracownicy i współpracownicy Klubu 
Przyrodników, ale liczymy również na zaangażowanie, doświadczenie i wiedzę uczestników. Wierzymy, że 
wspólnymi siłami uda się nam wypracować zasady, mechanizmy i procedury poprawiające naszą skuteczność w 
działaniach dotyczących ochrony drzew i zadrzewień.    
 

Ramowy program warsztatu przedstawia się następująco: 
 

Piątek, 18 marca 2005 
 

Do godz. 17.00 - Przyjmowanie uczestników 
 

Godz. 17.00  • Wprowadzenie i prowadzenie Andrzej Jermaczek 
• Drzewa w półnaturalnych krajobrazach kulturowych, drzewa najrzadsze, najstarsze, największe, 
drzewa w kulturze - świadkowie dziejów (Marek Maciantowicz) 
• Przyrodnicze znaczenie drzew i zadrzewień (Arkadiusz Gawroński, Agnieszka Kraszewska) 

 

Godz. 20.00  Kolacja 
 
Sobota, 19 marca 2005 
 

Godz. 8.00  Śniadanie 
 

Godz. 9.00  • Rozpoznawanie drzew - po korze, pączkach, siewkach, owocach, drewnie, właściwy dobór 
gatunków do nasadzeń, wymagania ekologiczne ważniejszych gatunków, szeregi świetlne i 
troficzne (Marek Maciantowicz) 
• Zagrożenia starych drzew - choroby grzybowe i zagrożenia ze strony owadów, mierzenie drzew i 
ocena ich stanu zdrowotnego, zgnilizny, sęki, pęknięcia, ocena realnego zagrożenia 
przewróceniem lub złamaniem (Marek Maciantowicz) 
• Współczesne metody konserwacji i pielęgnacji drzew - technika cięć, wypełnianie ubytków, 
odciągi, podpory, napowietrzanie korzeni, nasadzenia i pielęgnacja zadrzewień (Lech 
Nowakowski) 

 

Godz. 13.00  Obiad 
 

Godz. 14.00  • Możliwości prawnej ochrony cennych drzew i zadrzewień – tworzenie pomników przyrody, 
użytków ekologicznych, aktualne przepisy i procedury (Marek Maciantowicz) 
• Ścieżki postępowania administracyjnego w sprawach wycinki drzew, gospodarka zadrzewieniami 
w gminie (Wiktor Sporek, Paweł Pisarek) 
• Aktualne przepisy prawne dotyczące zadrzewień przydrożnych, wycinania drzew i krzewów oraz 
ich interpretacje (Krzysztof Ziarnek) 
• Dyskusja 

 

Godz. 17,00  Zakończenie 
 

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, na załączonej 
karcie (pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przyjmujemy w terminie do 15 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). 
 

Stacja w Owczarach leży 11 km na południe od Kostrzyna nad Odrą i 20 km na północ od Słubic, przy trasie Kostrzyn – Słubice. 
Dojazd samochodem, autobusem z Kostrzyna lub Słubic (kilka kursów także z Gorzowa, lub pociągiem (do Stacji Górzyca na 
trasie Rzepin – Kostrzyn i dalej pieszo około 1,5 km do Owczar). Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odebrania 
Państwa ze Stacji w Górzycy.    
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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: .................................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................................................................................... 
 
Uwagi……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis 
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