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Otwartość na nowych członków

Różnorodność działań w Kołach wynikająca 
z wysokiej liczebności i ilość 

organizowanych i współorganizowanych 
wydarzeń

Oddział Nadnotecki PTL
liczba członków



Oddział Nadnotecki PTL
Struktura: 23 Koła
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2 razy w roku Zarząd Oddziału organizuje 
spotkania z Przewodniczącymi 23 Kół

Ostatnie spotkania odbyły się w 2018 roku w Dzikiej Zagrodzie w 
Jabłonowie Zachodniopomorskiego TP i poświęcone było 

żubrom oraz jesienne spotkanie jesienne w Goraju 
dotyczyło projektu ochrona Rybołowa w Polsce

W latach 2019- 2021 z powodu pandemii 
spotkania nie odbyły się

Oddział Nadnotecki PTL
Struktura: Przewodniczący Kół



Oddział Nadnotecki PTL 
Plany działalności

Od 2015 roku Oddział sporządza Roczny plan działalności

Do roku 2019 planowano i realizowano ok. 120 wydarzeń rocznie

W związku z pandemią 2019 do 2022 odstąpiono od planu
jednocześnie dofinansowując 

każdy statutowy przejaw działalności Kół w tym okresie



Oddział Nadnotecki PTL
Działania wizerunkowe

Rozpoznawalność LOGO towarzystwa



Oddział Nadnotecki PTL
Działania wizerunkowe

Każdy członek otrzymał od Oddziału koszulkę z logo PTL
na organizowane w okresie letnim imprezy

W roku 2022 zrealizowaliśmy drugi zakup koszulek



Oddział Nadnotecki PTL
Działania wizerunkowe

Rozpoznawalność LOGO towarzystwa
Każde Koło dysponuje roll’upem i tablicą na stelażu z logo PTL 

z wymogiem prezentacji na organizowanych imprezach
i przesyłanych zdjęciach z wydarzeń na www



Oddział Nadnotecki 
strona internetowa www.nadnotecki.ptl.pl

402 newsy od 2015 r.



Oddział Nadnotecki 
strona internetowa www.nadnotecki.ptl.pl

3 administratorów 
Krzysztof Dymek, Barbara Thomas, Radomir Knapski

Zasady:
minimum 2 wydarzenia z każdego Koła w roku 

muszą trafić do aktualności na www

opublikowane wydarzenia 
tworzą sprawozdanie roczne Oddziału

i automatycznie trafiają do folderu Oddziału
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Polskie Towarzystwo Leśne
„Z życia Oddziału”



Oddział Nadnotecki 
Działalność wydawnicza

Wydania folderu Oddziału 2018 i 2022



Oddział Nadnotecki PTL
udział we władzach krajowych 2018-2022

Prezydium Zarządu Głównego
Sławomir Kmiecik

Członkowie Zarządu Głównego
Krzysztof Kanecki, Sławomir Kmiecik, Tomasz Partyka

Przewodniczący Stałej Komisji Wniosków
Sławomir Kmiecik

Komisja współpracy z zagranicą
Rafał Cieślak



Działalność Oddziału Nadnoteckiego PTL 
Cykliczne flagowe wydarzenia

Bal Leśników
200-300 uczestników (XI Bal - 20.05.2022)

Regionalne obchody Dni Lasu
stoisko tematyczne i ankietowanie społeczeństwa 

Wyjazd szkoleniowy dla 100 uczestników
w porozumieniu z RDLP

koszty delegacji i noclegów po stronie LP- (powrót od 2023)









Oddział Nadnotecki PTL

Działalność Oddziału 
w roku 2018



Oddział Nadnotecki PTL
118 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Supraślu

Opublikowano: 29.06.2018
autor: Sławomira Łabudzka

W dniach 14-16 czerwca 2018 r. delegaci naszego Oddziału wzięli udział w 118 Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa
Leśnego, którego gospodarzami byli niezwykle gościnni leśnicy z Podlasia.
118. Zjazd był zjazdem sprawozdawczo-wyborczym, na którym wybrano władze naszego towarzystwa na kolejną kadencję. W
związku z rezygnacją dotychczasowego wieloletniego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. Andrzeja
Grzywacza z dalszego pełnienia tej funkcji, Zjazd wybrał na to stanowisko dr Janusza Dawidziuka, dyrektora Biura Urządzania
Lasu i Geodezji Leśnej.
Medalem Pro Bono Silvae Zjazd uhonorował Technikum Leśne w Białowieży, a wyróżniających się w pracy na rzecz lasów i
Polskiego Towarzystwa Leśnego członków odznaczył złotymi i srebrnymi Odznakami Honorowymi.



Oddział Nadnotecki PTL
„Piknik ekologiczny” we Wronkach
Opublikowano: 30.06.2018
autor: Dorota Kurkiewicz, Paulina Mazur
zdjęcia: Justyna Brusiło

10 czerwca 2018 roku we Wronkach odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny. Piknik pomimo upalnego dnia zgromadził wielu
uczestników. Organizatorem Pikniku była Gmina Wronki, natomiast partnerami Amica S.A. oraz Wroniecki Ośrodek Kultury.
Wśród wielu podmiotów, które wystawiły swoje stoiska, było również Nadleśnictwo Wronki oraz członkowie Polskiego
Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Wronki.

Na naszym stoisku królowały krzyżówki, rebusy, puzzle i inne atrakcje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza
wśród najmłodszych. Dorośli oglądali stoisko i zaznajamiali się z pracą leśników i działalnością Koła PTL. Poznawali tropy
zwierząt, gatunki drzew, dowiadywali się o tajemnicach życia zwierząt. Członkowie Koła upowszechniali wiedzę o lasach,
tłumacząc, że polskie lasy należą do najpiękniejszych w Europie. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Momentami było
tłoczno, bo zainteresowanie było duże.



Oddział Nadnotecki PTL

Festyn Ekologiczny w Brzostowie
Opublikowano: 30.06.2018 
autor: Jan Misiak

Dnia 23.06.2018 Nadleśnictwo Kaczory wraz z kołem PTL przy Nadleśnictwie Kaczory promowało działalność Lasów
Państwowych na zaproszenie Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w trakcie "Festynu Ekologicznego w Brzostwie". Stoisko
cieszyło się ogromną popularnością zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, aktywnie uczestniczącej w licznych konkursach wiedzy
o lesie i środowisku naturalnym.



Oddział Nadnotecki PTL

Sprzątamy Piławę
Opublikowano: 01.07.2018 
autor: Ludwik Idzik, zdjęcia: Ludwik Idzik, Karol Majszczyk

W dniu 20 czerwca 2018 r. członkowie oraz sympatycy Koła PTL przy Nadleśnictwie Jastrowie zorganizowali spływ kajakowy
rzeką Piławą na odcinku od Zdbic do Szwecji. Głównym celem spływu było sprzątanie śmieci po turystach, którzy coraz liczniej
odwiedzają nasze lasy. Oprócz standardowych śmieci po różnego rodzaju napojach, naszym łupem padło kilka
butów, klapków, a także części garderoby pozostawione prawdopodobnie przez turystów „zwiedzających” okolice dna rzeki.
Spływ odbył się przy wsparciu lokalnej firmy kajakowej, która udostępniła nam kajaki nieodpłatnie.



Oddział Nadnotecki PTL
Bukowiński festiwal nauki
Opublikowano: 09.07.2018 
autor: Krzysztof Dymek

21 czerwca 2018 r. członkowie kół PTL przy Nadleśnictwie Jastrowie i przy biurze RDLP w Pile we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych HORYZONT byli gospodarzami i organizatorami terenowej sesji naukowej w ramach "IV
Bukowińskiego Festiwalu Nauki". Sesja odbyła się podczas spływu kajakowego po rzece Piławie. Uczestnicy wysłuchali
dwóch wykładów: "Wielokulturowość w historii Jastrowia" wygłoszonego przez Piotra Kozłowskiego (SIL HORYZONT) oraz
"Lasy regionu pilskiego" zaprezentowanego przez Krzysztofa Dymka (PTL Oddział Nadnotecki).

Festiwal naukowy, którego pomysłodawczynią oraz organizatorką merytoryczną jest Helena Krasowska, profesor Instytutu
Slawistyki PAN, to wydarzenie mające na celu upowszechnienie wiedzy o Bukowinie jako regionie wielokulturowym. W
Jastrowiu festiwal odbywał się równolegle do Międzynarodowego Festiwalu "Bukowińskie Spotkania".



Oddział Nadnotecki PTL
Wyjazd szkoleniowy Koła PTL przy Nadleśnictwie Durowo
Opublikowano: 10.07.2018 
Autor: Ewa Muszyńska - Roth

Dnia 22 czerwca br. Nadleśnictwo Durowo i Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego działające przy nadleśnictwie, zorganizowało
wyjazd szkoleniowy na teren Nadleśnictwa Czersk i Trzebciny w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
W czasie wyjazdu zobaczyliśmy ogrom szkód powstałych w wyniku wiatrołomów z 2017 roku. O codziennej pracy przy pozyskaniu
drewna, uprzątaniu powierzchni i wywozie drewna oraz o problemach z tym związanych, opowiadał nam Pan Leszek Pultyn-
zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Czersk. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz fotometrycznego pomiaru drewna.
Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu za miłe przyjęcie i poświęcony nam czas pomimo ogromu codziennych zajęć. Dla zobrazowania
jak odnawiać powierzchnie po klęsce pojechaliśmy do Nadleśnictwa Trzebciny i zapoznaliśmy się z już zagospodarowanym
terenem po huraganie z 2012 r. Niestety na klęskowisku z 2017 hektarów do odnowienia będzie znacznie więcej. Ciekawym
punktem programu było zwiedzanie nowoczesnego zakładu STEICO w Czarnej Wodzie. Warto było zobaczyć profesjonalną linię
produkcyjną płyt konstrukcyjnych LVL.



Oddział Nadnotecki PTL

Dbamy o czystość Piławy
Opublikowano: 13.07.2018 
autor: Jarosław Ramucki

W dniu 16 czerwca 2018 Koło PTL działające przy Nadleśnictwie Zdrojowa Góra zorganizowało spływ kajakowy rzeką Piławą z
Tarnowa do Dobrzycy. Głównym celem spływu było zbieranie śmieci zgubionych przez mieszkańców, wędkarzy i kajakarzy.
Musieli je zgubić, bo przecież niemożliwe, żeby wyrzucili je świadomie. Ekipa wyruszyła do pracy w dziesięć kajaków. Niestety
nie było żadnej wywrotki na trasie, a takie zdarzenia zdecydowanie podnoszą poziom atrakcyjności imprezy.
Było bardzo sympatycznie i wszyscy byli bardzo dzielni. Na dodatek śmieci było mniej niż w ubiegłych latach.



Oddział Nadnotecki PTL

Piknik leśny w Człopie
Opublikowano: 16.07.2018
autor: Magdalena Lupa-Witczak

W dniu 23 czerwca 2018 r. koło PTL przy Nadleśnictwie Człopa wspólnie z Kołem Łowieckim „Żuraw” z Człopy zorganizowało
piknik leśny skierowany do dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Celem imprezy było zdobywanie i pogłębianie wiedzy na
temat lasu i przyrody poprzez zabawę. Najmłodsi kolorowali kolorowanki o tematyce leśnej oraz brali udział w konkursie skoków
w dal. Osiągnięte wyniki mogli porownać do odległości skoków poszczególnych zwierząt. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym
próbowały swoich sił w rozbijaniu orzechów, rozpoznawaniu przez dotyk, a także rzucaniu do celu i grzybobraniu. Najstarsi
uczestnicy sprawdzali swoje umiejętności w strzelaniu z wiatrówki oraz biegach przełajowych po okolicznych lasach.



Oddział Nadnotecki PTL
EKOmajówka w Okonku
Opublikowano: 16.07.2018
autor: Magdalena Pawłowska

W dniu 5 maja 2018 r. Nadleśnictwo Okonek wraz z Kołem PTL przy Nadleśnictwie Okonek brało udział w EKOMAJÓWCE
organizowanej przez Gminę Okonek oraz Okoneckie Centrum Kultury. Główną atrakcją imprezy była wymiana surowców wtórnych
(nakrętek, makulatury, płyt CD, baterii) na sadzonki sponsorowane m. in. przez Nadleśnictwo Okonek. Podczas imprezy
promowaliśmy działalność Lasów Państwowych i Polskiego Towarzystwa Leśnego wystawiając swoje stoisko edukacyjne,
oferujące szereg atrakcji. Mali i duzi, młodsi i trochę starsi próbowali rozpoznawać tropy zwierząt, gatunki drzew i grzybów.
Sporym zainteresowaniem cieszyły się różnego rodzaju rebusy, krzyżówki i konkursy związane z tematyka leśną. Najmłodsi
miłośnicy przyrody pięknie ozdobili nasze stoisko rysunkami i kolorowankami.



Oddział Nadnotecki PTL

Festiwal rysia w Mirosławcu
Opublikowano: 18.07.2018
autor: Michał Dubiał

NA PRZEŁOMIE CZERWCA I LIPCA, URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU ORAZ OŚRODEK KULTURY W MIROSŁAWCU
ZORGANIZOWAŁ TRWAJĄCĄ DWA DNI IMPREZĘ. FESTIWAL RYSIA (DAWNIEJ FESTIWAL ŻUBRA) JAK ZWYKLE PRZYCIĄGNĄŁ
TŁUMY.
Na stadionie miejskim w Mirosławcu tradycyjnie nie zabrakło leśnego stoiska, przygotowanego przez koło Polskiego
Towarzystwo Leśnego w Mirosławcu oraz Nadleśnictwo Mirosławiec. Odwiedzający mogli obejrzeć wystawę nagrodzonych i
wyróżnionych fotografii wojewódzkiego konkursu "Przyroda chroniona w artystycznym oku obiektywu", poznać historię żubra na
Pomorzu Zachodnim, własnoręcznie dokonać pomiaru, odbiórki i cechowania drewna, sprawdzić swój refleks rozbijając orzech
wyskakujący z pnia, rozwiązać test wiedzy leśnej lub ułożyć duże puzzle „Co nam daje las?”. Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszył się spreparowany żubr, który dostojnie pozował do zdjęć. Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska na kolejnym
festiwalu.



Oddział Nadnotecki PTL
Rajd na orientację "Leśne Dukty"
Opublikowano: 29.07.2018
Autor: P.Wandas

7 lipca 2018 r. członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Lipka aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu
Rajdu na orientację "Leśne Dukty". Ta cykliczna impreza organizowana jest przez Nadleśnictwa Lipka i Złotów oraz
stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych TILIA w Lipce. W imprezie uczestniczyło łącznie 129 zawodników, którzy na 4
trasach (dwie rowerowe i dwie piesze) rywalizowali w odnajdywaniu punktów kontrolnych. Dzięki zaangażowaniu członków koła
PTL oraz wsparciu Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PTL impreza miała również walory edukacyjne, zawodnicy szukając
zaznaczone na mapach punkty odkrywali w terenie atrakcyjne miejsca na obszarach leśnych naszych nadleśnictw.



Oddział Nadnotecki PTL
Wrzosy na dwóch kółkach
Opublikowano: 30.07.2018
autor: Patrycja Wajer

Słońce, woda, las – czy można chcieć czegoś więcej? A to wszystko w ostatnie dni roku szkolnego. Tych przyjemnych wrażeń
doświadczyli uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji, którzy 14 czerwca 2018 r. wybrali
się na wycieczkę rowerową po zakątkach Nadleśnictwa Płytnica. Wyprawa została zorganizowana przez członków koła PTL
działającego przy Nadleśnictwie Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji. Blisko dziesięciokilometrowa trasa swój początek miała w
miejscowości Szwecja, skąd rozochoceni piątoklasiści ruszyli w stronę pola biwakowego „Wrzosy” znajdującego się na terenie
Rezerwatu Przyrody „Dolina Rurzycy” Wysoka temperatura i wysiłek fizyczny nie przeszkadzały rowerzystom w dostrzeganiu
piękna naszych lasów. Obowiązkowym elementem wycieczki był postój przy „Kamieniu Papieskim” – pomniku poświęconym
Karolowi Wojtyle - Janowi Pawłowi II, który w 1978 roku spędzał wakacje w naszych lasach, tuż przed wyjazdem do Rzymu na
obrady zgromadzenia biskupów po śmierci Papieża Pawła VI. Po dotarciu na miejsce, uczestnicy wyprawy mogli wysłuchać
wielu ciekawostek dotyczących miejsca, w którym się znajdują, jego historii i walorów przyrodniczych. Po wyczerpującej podróży
biwakowicze wspólnie spędzili czas przy pieczeniu kiełbasek, regenerując siły, które były niezbędne do wieczornej zabawy w
podchody.



Oddział Nadnotecki PTL

XXI Wągrowiecki Festyn Cysterski
Opublikowano: 31.07.2018 
Autor: Ewa Muszyńska - Roth

W sobotę 21 lipca odbył się XXI Wągrowiecki Festyn Cysterski zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu oraz
Ojców Paulinów z wągrowieckiego klasztoru. Nadleśnictwo Durowo i Koło PTL działające przy nadleśnictwie miało zaszczyt
zaprezentować na festynie swoją działalność i poprzez zabawę promować polskie leśnictwo. Odwiedzający nasze stoisko
mogli również zapoznać się z rysem historycznym nadleśnictwa i obejrzeć stare zdjęcia. Największą atrakcją, nie tylko wśród
dzieci, cieszyło się Koło Fortuny z przyrodniczymi pytaniami. Nasz kolega Maciej Filut tak wspaniale prowadził konkurs, że
chętnych do zabawy nie brakowało.



Oddział Nadnotecki PTL
Przegląd lokalnej twórczości w Miałach
Opublikowano: 31.07.2018 
Autor: Monika Bartłomiejczyk - Pikuła

7 lipca 2018 r. Nadleśnictwo Potrzebowice wraz z członkami Koła PTL przy Nadleśnictwie Potrzebowice gościło na X Powiatowo-
Gminnym Przeglądzie Twórczości Ludowej i Rzemiosła "Magnolia" w Miałach. Pomysł na organizowanie dorocznego przeglądu
twórczości ludowej i rzemiosła pojawił się dziesięć lat temu, jako oferta turystyczna. Na przeglądzie gościli wystawcy rękodzieła.
Artyści, twórcy ludowi, rzemieślnicy i muzycy, którzy w swoim repertuarze mają utwory ludowe, zaprezentowali swoją twórczość.
Każdy wystawca miał w swojej ofercie coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Nadleśnictwo obok mini konkursów dla
najmłodszych, oferowało foldery i gadżety reklamowe promujące działalność nadleśnictwa oraz Koła PTL. Na zakończenie
przeglądu otrzymaliśmy podziękowania z rąk pana Marka Doczekalskiego – prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w
Miałach.



Oddział Nadnotecki PTL

Walczymy ze smolikiem
Opublikowano: 07.08.2018 
Autor: Ludmiła Partyka

Ubiegłoroczne obfite opady i tegoroczna susza spowodowały poważne osłabienie upraw zaatakowanych przez pasożytnicze
grzyby (osutka, opieńka) i w konsekwencji niespotykany od wielu lat masowy żer smolika i innych szkodników wtórnych. Jedyną
metodą walki jest usunięcie porażonych drzewek i zniszczenie ich razem z zasiedlającym owadem. Z inicjatywy członków koła
PTL przy Nadleśnictwie Podanin zorganizowano akcję mająca na celu pomoc przy oczyszczaniu najbardziej uszkodzonej
uprawy. 9 lipca 25 osób (członków koła i pracowników nadleśnictwa) ruszyło do walki ze szkodnikami wtórnymi. Praca
polegała na wyrywaniu i układaniu w stosy drzewek zasiedlonych przez larwy szkodnika. Drzewka zostały wywiezione z
powierzchni i zniszczone. Upał i wszechobecny kurz dał się pracującym mocno we znaki, jednak wszyscy stwierdzili , że takie
akcje mają również ogromny walor edukacyjny, zwłaszcza dla osób, które na co dzień nie mają do czynienia z pracą w terenie.



Oddział Nadnotecki PTL

„Dzień młodego leśnika” w Nadleśnictwie Sarbia
Opublikowano: 08.08.2018
autor: Damian Szcześniak, zdjęcia: Michał Bartkowiak

30 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 pracownicy Nadleśnictwa Sarbia działający w kole PTL zorganizowali spotkanie integracyjne
nazwane „Dzień młodego leśnika”. Uczestnikami spotkania byli nasi najmłodsi leśnicy, czyli dzieci pracowników nadleśnictwa.
Zarówno pogoda, jak i frekwencja dopisały. W spotkaniu brały udział również dzieci z rocznika 2018! Dzieci spotkały się na placu
zabaw przy Nadleśnictwie Sarbia, gdzie przygotowano dla nich szereg gier i zabaw o charakterze edukacyjno – rozrywkowym.
Spotkanie to bardzo spodobało się dzieciom, które już nie mogę doczekać się spotkania za rok.



Oddział Nadnotecki PTL

Oznakowanie ścieżki edukacyjnej wokół rezerwatu przyrody
Opublikowano: 08.08.2018 
autor: Michał Dubiał

Dnia 23 lipca harcerze z Hufca ZHP im. Franciszka Witaszka w Śmiglu pod opieką członków koła PTL przy Nadleśnictwie 
Mirosławiec oznakowali ścieżkę edukacyjną wokół rezerwatu przyrody Rosiczki Mirosławskie.
Przebywający na obozie harcerskim w Próchnówku skauci w ciągu trzech godzin uporali się z pracami znakarskimi na liczącej
ponad dwa kilometry pętli. Zadanie polegające na oznakowaniu szlaków to świetna okazja do poznania zasad ich znakowania, a
także zwiedzenie nowego, ciekawego miejsca w którym chroni się przyrodę – podkreślali „młodzi znakarze.” Po chwili odpoczynku
połączonej z pogadanką, młodzież z ZHP ruszyła w dalszą leśną wędrówkę.



Oddział Nadnotecki PTL
"Jarmark Nad Jeziorem Ogórkowym" w Kaliszu Pomorskim
Opublikowano: 14.08.2018
autor: Damian Kmiecik

Cykliczną imprezę Jarmark nad Jeziorem Ogórkowym co roku odwiedza spora ilość lokalnej społeczności i my też tam
byliśmy! Oczywiście nie w roli zwiedzających, ale jako stoisko promujące działalność Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz
propagujące wiedzę leśną. Towarzyszyły temu gry i zabawy dla najmłodszych i tych nieco starszych.



Oddział Nadnotecki PTL

Święto Plonów w Wągrowcu
Opublikowano: 23.08.2018
autor: Ewa Muszyńska – Roth

W sobotę 18 sierpnia odbyło się Wągrowieckie Święto Plonów – Jarmark Pałucki, na którym Nadleśnictwo Durowo i Koło PTL
działające przy nadleśnictwie zaprezentowało swoją działalność. W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości ukazano rys historyczny nadleśnictwa w starych mapach i zdjęciach, a historię leśnictwa pokazano w
przedmiotach związanych z leśnictwem z kolekcji Pana Andrzeja Solaka. Dzieci i dorośli chętnie odpowiadali na pytania Koła
Fortuny, poznawali tropy zwierząt czy próbowali swoich sił przy cięciu drewna. Maluchy z zaangażowaniem układały puzzle,
rysowały i kolorowały przyrodnicze obrazki. Chętnych do nauki przez zabawę nie brakowało i wszyscy otrzymali w nagrodę
pamiątkowy gadżet.



Oddział Nadnotecki PTL

Sprzątanie Piławy w Wałczu
Opublikowano: 28.08.2018
autor: Krzysztof Czub

W dniu 15 lipca 2018 roku członkowie koła PTL Nadleśnictwa Wałcz, wzięli udział w spływie kajakowym rzeką Piławą, którego
głównym celem było zbieranie śmieci porzuconych przez wędkarzy, kajakarzy oraz inne osoby korzystające z rzeki. W naszej
akcji „czysta rzeka – zdrowy wypoczynek” udział wzięło 16 osób.



Oddział Nadnotecki PTL
Cross na Wrzosach
Opublikowano: 30.08.2018 
autor: Wacław Bartkowiak
zdjęcia: Iwona Argasińska, Małgorzata Ufnowska, Wacław Bartkowiak

W ostatnią sobotę sierpnia, już po raz czwarty, w pięknej scenerii rezerwatu WRZOSOWISKA W OKONKU, odbyły się zawody
biegaczy oraz miłośników maszerowania z kijkami. CROSS NA WRZOSACH zgromadził na starcie trzech zapowiedzianych
konkurencji 170 zawodników z całej Polski. Wśród zgłoszonych na starcie zobaczyliśmy uczestników bardzo młodych,
rozpoczynających swoją przygodę ze sportem, nie zabrakło też zawodników zaawansowanych doświadczeniem i wiekiem.
Organizatorzy przygotowali trasę o długości 5,3 km w trudnym, wymagającym, popoligonowym terenie, która nawet świetnie
wytrenowanym zawodnikom sprawiła trudności. Pogoda tego dnia była sprzymierzeńcem startujących. Delikatne chmury
przysłoniły słońce, które wyjrzało zza nich dopiero pod koniec rywalizacji. Jeszcze krótko przed zawodami były poważne obawy,
czy tegoroczna długotrwała susza pozwoli rozwinąć się kwiatostanom wrzosowym. To też się udało, choć w skromniejszym
zakresie i zarówno biegacze, jak i piechurzy mogli w trakcie rywalizacji podziwiać ten przyrodniczy fenomen.



Oddział Nadnotecki PTL
XVI Leśny Rajd Rowerowy – Okonek 2018
Opublikowano: 09.09.2018
autor: Magdalena Pawłowska
zdjęcia: W. Bartkowiak, M. Chodor, A. Kiełtyka

Jak co roku w pierwszą sobotę września (01.09.2018 r.), już po raz 16, amatorzy jazdy rowerem spotkali się na trasach leśnego
rajdu rowerowego. Uczestnicy pokonali 6 malowniczych tras, biegnących przez lasy Nadleśnictw: Jastrowie, Lipka, Okonek,
Płytnica, Zdrojowa Góra i Złotów. Długość tras oscylowała między 35 a 70 km. W tym roku, oprócz promowania wśród
mieszkańców naszego regionu czynnego wypoczynku oraz poznawania walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszych lasów,
rajdowicze uczcili 100-ą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, jadąc pod widocznym na koszulce hasłem
„niepodległa”. Frekwencja, jak co roku dopisała. Na mecie rajdu stawiło się 630 uczestników. Najwięcej bo aż 177 osób pokonało
trasę Nadleśnictwa Złotów. Każdy rajdowicz otrzymał na staracie koszulkę, naklejkę na rower oraz bon na ciepły posiłek. Finał
imprezy odbył się na terenie Nadleśnictwa Okonek – na punkcie widokowym przy rezerwacie przyrody „Wrzosowiska w Okonku”.
Podczas finału imprezy, jak dyktuje tradycja, rozegrano bój pomiędzy nadleśnictwami o zdobycie Pucharu Przechodniego Leśnego
Rajdu Rowerowego. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji, uzyskując największą ilość punktów, Puchar zdobyło
Nadleśnictwo Lipka.



Oddział Nadnotecki PTL
Leśnicy na wodzie.
Opublikowano: 10.09.2018
autor: Wacław Bartkowiak
zdjęcia: Mieczysław Rapta

W piątkowe popołudnie 20 lipca, podobnie jak w poprzednich latach, leśnicy z Oddziału Nadnoteckiego Polskiego
Towarzystwa Leśnego, zrzeszeni w kole przy Nadleśnictwie Okonek, spotkali się w Lędyczku. Już po raz czwarty w 10.
dwuosobowych załogach, płynąc kajakami, przeprowadzili prace porządkowe na brzegach rzeki Gwdy, na odcinku długości
ok. 14.5 km, od Lubniczki do Lędyczka. Dzięki ubiegłotygodniowym, obfitym opadom deszczu, które znacznie podniosły
poziom wody w rzece i udostępniły szerokie rozlewiska do penetracji, udało się w szerszym zakresie wykonać zaplanowane
prace. Przy niskim stanie wody, cześć terenu jest błotno-wodnym grzęzawiskiem, niedostępnym ani od strony nurtu, ani od
strony stałego brzegu. W trakcie postoju przy elektrowni w Węgorzewie konieczne było rozładowanie zebranych śmieci, gdyż
większość załóg pierwsze worki miało już zapełnione. Krótki odpoczynek był również okazją do zwiedzenia obiektu i
wysłuchania ciekawego opowiadania o historii i technice energetycznej. Po odbudowanej 30 lat temu elektrowni wodnej
oprowadził leśników jej odnowiciel Jerzy Mazurczyk. Po pracowitym dopłynięciu do Lędyczka, wypakowaniu worków z
zebranymi śmieciami, tradycyjnie wszyscy spotkali się przy ognisku, przy którym podsumowane zostały efekty. Ogółem
zebrano ok. 1,5 m3 śmieci, wśród których, oprócz butelek i puszek, znalazły się też buty, spławiki, gumy i styropiany.



Oddział Nadnotecki PTL

25 dębów szypułkowych na 25-lecie Nadleśnictwa Płytnica
Opublikowano: 10.09.2018
autor: Patrycja Wajer, Krzysztof Nagórski , zdjęcia: Krzysztof Nagórski

Dnia 9 czerwca 2018 roku przedstawiciele koła PTL przy Nadleśnictwie Płytnica posadzili 25 dębów szypułkowych z okazji
jubileuszu 25-lecia nadleśnictwa. Członkowie Koła PTL wraz z pracownikami nadleśnictwa na miejsce wysadzenia dębów wybrali
bezpośrednie otoczenie stojącego od wieków, lecz już mocno schorowanego 410 letniego dęba szypułkowego, który jest
pomnikiem przyrody. Jednym posadzone dęby przywodzą wspomnienia związane z chwilą powstawania nadleśnictwa, latami
intensywnej pracy i starań, dla innych są symbolem nowego pokolenia lasu, wymagającego dbałości i poświęcenia. „Płytnickie
dęby” przypominają, że mimo upływającego czasu, wszystkim pokoleniom leśników przyświeca jeden cel – dobro naszych lasów.



Oddział Nadnotecki PTL
Śladami rodziny Kegel - spotkanie w Durowie
Opublikowano: 20.09.2018
autor: Ewa Muszyńska – Roth

W piątek 31 sierpnia koło Polskiego Towarzystwa Leśnego działające przy Nadleśnictwie Durowo, zorganizowało spotkanie z
cyklu „Sekrety wągrowieckich lasów” pod przewodnim tytułem „Śladami rodziny Kegel”. Historyk z Muzeum Regionalnego w
Wągrowcu, pan Marcin Moeglich, przybliżył losy rodziny Kegel, która gospodarowała na terenach należących obecnie do
nadleśnictwa i mieszkała w miejscu gdzie jest jego siedziba. Spacer po lesie na „wzgórze Marii” i do grobowca rodziny Kegel,
wzbogacony historyczną opowieścią, wzbudził ogromne zainteresowanie i zaciekawienie zgromadzonych gości. Wszyscy
zgodnie przyznali, że czekają na kolejne spotkania z inicjatywy leśników w myśl słów Adama Asnyka: " Ale nie depczcie
przeszłości ołtarzy choć macie sami doskonalsze wznieść".
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O lesie za więzienną kratą
Opublikowano: 01.10.2018 
Autor: Adam Woźniak, Zdjęcia: Paweł Morawiec

13 lipca 2018 r. członkowie koła PTL przy Nadleśnictwie Wronki przeprowadzili prelekcję dla osadzonych odbywających karę
pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wronkach. Prelekcję dla skazanych, członkowie koła PTL przy Nadleśnictwie Wronki
przeprowadzili w ramach współpracy Nadleśnictwa Wronki z Zakładem Karnym we Wronkach. Osadzeni w poprzednich miesiącach
brali udział w akcji sprzątania wronieckich lasów. W zamian za to wronieccy leśnicy postanowili podzielić się swoją wiedzą i
przekazać im informacje na temat lasu. Podczas prelekcji przedstawiono walory Puszczy Noteckiej, przybliżono sposób
prowadzenia gospodarki leśnej oraz specyfikę pracy leśnika na terenie Nadleśnictwa Wronki. Osadzeni Zakładu Karnego we
Wronkach mogli dowiedzieć się na czym polega wprowadzenie nowego pokolenia lasu, gdzie hodowane są młode drzewka, jak
przeprowadzane są akcje gaszenia pożaru w lesie oraz jak wyglądają nowoczesne metody pozyskania surowca drzewnego. Celem
prelekcji było również wzbudzenie w osadzonych pozytywnych postaw prospołecznych i proekologicznych. Ze strony słuchaczy nie
zabrakło zadawanych pytań, które głównie dotyczyły codziennej pracy leśników, wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej oraz sytuacji
z rozprzestrzeniającą się chorobą afrykańskiego pomoru świń na terenie naszego kraju.



Oddział Nadnotecki PTL
Rajd rowerowy w Wałczu
Opublikowano: 01.10.2018
Autor: Krzysztof Czub

Po raz kolejny nasze Koło PTL przy Nadleśnictwie Wałcz, wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz
Osób Dorosłych z Autyzmem, Zaburzeniami Pokrewnymi i ADHD " Drużyna Ananasów i Przyjaciele ",zorganizowało rodzinny rajd
rowerowy. Wydarzeniu przyświęcało hasło „Zamiast grać na komputerze jeźdźmy na rowerze”. Trasa rajdu przebiegała przez tereny
leśne Nadleśnictwa Wałcz. Biegła ona od Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Morzycówka" do bazy AKŻ nad jeziorem Bytyń
Wielki w miejscowości Nakielno. Rajd tradycyjnie rozpoczęliśmy od przeprowadzenia zajęć o tematyce leśnej w Ośrodku Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej "Morzycówka". Na zakończenie rajdu dla uczestników zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o lesie, ochronie
przyrody i pracy leśnika.



Oddział Nadnotecki PTL
Stoisko edukacyjne z sokolnikiem na Festynie Lotniczym w Mirosławcu
Opublikowano: 01.10.2018
Autor: Michał Dubiał, Zdjęcia: Hubert Lewczak / Michał Dubiał

1 września br. na lotnisku w Mirosławcu odbył się festyn lotniczy, organizowany przez 12. Bazę Bezzałogowych Statków
Powietrznych. Na zaproszenie dowództwa jednostki, Nadleśnictwo Mirosławiec wraz z miejscowym Kołem Polskiego
Towarzystwa Leśnego zorganizowało pokazy sokolnicze. Odwiedzający stoisko mogli zobaczyć z bliska jedną z największych
sów świata – puchacza zwyczajnego, malutką pustułkę, potężnego orła przedniego. Wśród prezentowanych ptaków znalazł się
też raróg, sowa uszata oraz myszołowiec towarzyski. Ptaki prezentował Pan Krzysztof Staniszewski. Dzięki jego pasji wiele
osób może dowiedzieć się o pięknej tradycji, jaką niewątpliwie jest sokolnictwo. Sztuka układania ptaków łowczych nie
narusza dzikich populacji, a może służyć również restytucji i odbudowie zagrożonych gatunków, poprzez wsiedlanie
wyhodowanych w niewoli ptaków na łono natury.



Oddział Nadnotecki PTL

Spacer po Wągrowcu z przewodnikiem.
Opublikowano: 02.10.2018 
autor: Ewa Muszyńska – Roth

Z okazji obchodzonej w tym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego
przy Nadleśnictwie Durowo zorganizowało, w sobotę 8 września, „ Spacer po Wągrowcu”, naszej małej ojczyźnie. Poznaliśmy
historię naszego miasta z opowieści pana Marcina Moeglicha, pracownika Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.
Odwiedziliśmy Klasztor i kościół pw. Najświętszej Marii Panny oraz Kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła z jego dzwonnicą i
pomnikiem ks. Jakuba Wujka ( pierwszego tłumacza biblii na język polski). Wspinalnia roztoczyła przed nami widok na całe
miasto a pan Stefan ( opiekun obiektu) zapoznał nas z historią wieży i wystawą historycznego sprzętu straży pożarnej. Spacer
zakończyliśmy na rynku, teraz współczesnym, ale otoczonym kamienicami, z których każda kryje swoją tajemnicę.
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Rodzinny rajd rowerowy w Mirosławcu
Opublikowano: 08.10.2018 
Autor: Michał Dubiał, Foto: Michał Dubiał/Jakub Sabik

8 września fani dwóch kółek spotkali się na Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, którego organizatorami byli: OK w Mirosławcu,
stowarzyszenie EkoQulturka, Nadleśnictwo Mirosławiec, miejscowe Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz OSP w
Mirosławcu.Trasa o długości 12 km przebiegała w większości leśnymi drogami oraz dojazdami pożarowymi. Ciekawszymi
punktami jakie znalazły się na trasie był maszt obserwacji przeciwpożarowej, majdan zamkowy i trakt prowadzący do grobowca
rodzinnego Blankenburgów (dawnych właścicieli Mirosławca), użytki ekologiczne w leśnictwie Kalinówka oraz jezioro Kosiakowo,
nad którym odbyło się kończące rajd ognisko. Rajd miał charakter rekreacyjny, a słoneczna i ciepła sobota zachęciła
mieszkańców Mirosławca i okolicznych miejscowości do aktywnego spędzenia tego wolnego dnia.



Oddział Nadnotecki PTL

Dożynki w Karsiborze
Opublikowano: 10.10.2018
Autor: Katarzyna Drzewiecka, Foto: Konrad Drzewiecki, Katarzyna Drzewiecka

W dniu 01.09.2018 r. przedstawiciele Koła PTL przy Nadleśnictwie Wałcz wzięli udział w dożynkach powiatowo – gminnych w
Karsiborze. Na stoisku edukacyjnym przygotowane zostały przez nas konkursy przyrodnicze oraz zabawy dla najmłodszych jak i
starszych uczestników imprezy. Na każdego zwycięzcę konkursu czekał mały upominek. Nie zapomnieliśmy również o nagrodach
pocieszenia. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, a spotkanie z „lasem” oraz przyrodą było miłym zaskoczeniem dla
uczestników dożynek.



Oddział Nadnotecki PTL
Spotkanie z pszczelarzami.
Opublikowano: 15.10.2018
autor: Monika Bartłomiejczyk – Pikuła

W dniu 22 września 2018 r. w sali edukacyjnej przy Nadleśnictwie Potrzebowice odbyło się zainicjowane przez Koło PTL przy
Nadleśnictwie Potrzebowice, spotkanie z Kołem Pszczelarzy z Wielenia pod nazwą „CUD MIÓD, czyli spotkanie z
pszczelarzami”. Koło Pszczelarzy reprezentowane było przez panów Ireneusza Piątka – Prezesa Koła, Mieczysława
Hudzińskiego oraz Czesława Bałamuta. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przygotowanej przez pana Ireneusza
Piątka na temat pszczół, ich roli w środowisku, zagrożeniach, a także sposobach wspierania tych pożytecznych i
pracowitych owadów. W czasie spotkania można było skosztować różnych rodzajów miodu, przyjrzeć się z bliska „żywemu
ulowi”, poznać zasady działania urządzeń do pozyskiwania miodu i wosku. Dzieci próbowały swoich sił w składaniu ramek do
ula. Wszyscy podziwiali piękne świece z pszczelego wosku. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, na sali
było blisko 60 osób. Mamy nadzieję, że wśród gości znaleźli się również przyszli pszczelarze. Spotkanie zakończyło się
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Na koniec każdy z uczestników otrzymał słoiczek miodu do degustacji.
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Wycieczka po człopskich lasach
Opublikowano: 15.10.2018
Autor: Magdalena Lupa-Witczak

19 września br. nasze koło PTL wraz Nadleśnictwem Człopa i Kołem Łowieckim „Darz Bór” zorganizowało wycieczkę po
człopskich lasach dla grupy 34 uczniów z Niemiec oraz ich kolegów z Człopy. Uczniowie obejrzeli m. in. kasztany jadalne w
Leśnictwie Grodzisko, szkółkę leśną „Dzicza” i punkt alarmowo-dyspozycyjny Nadleśnictwa Człopa. Wycieczka miała na celu
przybliżyć młodym ludziom codzienną pracę leśników, ich wkład w ochronę przyrody i ochronę przeciwpożarową. Uczniowie
zostali zapoznani także z historią i działalnością Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz otrzymali drobne upominki z naszym
logo.
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VIII Wielkie Grzybobranie w Kaliszu Pomorskim
Opublikowano: 17.10.2018
Autor: Damian Kmiecik, Zdjęcia: Joanna Kapuścińska

Sobotni weekend 6 października rozpoczął się pod hasłem VIII Wielkiego Grzybobrania zorganizowanego przez członków
koła Polskiego Towarzystwa Leśnego! Korzystając z uroków polskiej złotej jesieni i darów naszych lasów mieszkańcy Kalisza
Pomorskiego wyruszyli w teren z koszykami w ręku by rywalizować o miano króla grzybobrania. Po przedstawieniu trasy
grzybobrania, podstawowych zasad dotyczących poruszania się po lesie oraz osób odpowiadających za bezpieczeństwo,
uczestnicy ruszyli w las. W tym roku uczestnicy grzybobrania przeszukiwali lasy wokół szkółki leśnej. Okoliczności przyrody
sprzyjały aktywnemu spędzeniu czasu w rodzinnej atmosferze. Impreza była dodatkowo idealną okazją do rozpowszechnienia
akcji #Zabierz5ZLasu polegająca na zabraniu pięciu śmieci przy każdej wizycie w lesie, spontaniczny pomysł okazał się strzałem
w dziesiątkę. Z niecierpliwością nie możemy się doczekać kolejnej edycji tej rodzinnej imprezy.



Oddział Nadnotecki PTL

XV Spotkania w Puszczy Noteckiej w Miałach
Opublikowano: 17.10.2018 
Tekst: Maksymilian Sikora, Zdjęcia: Ernest Szuflak

W dniu 4 sierpnia 2018 r. pracownicy Nadleśnictwa Potrzebowice i członkowie miejscowego Koła PTL wzięli udział w XV 
Spotkaniach w Puszczy Noteckiej, które odbyły się w miejscowości Miały. Nadleśnictwo obok konkursów wiedzy o przyrodzie dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych oferowało foldery i gadżety reklamowe promujące działalność Nadleśnictwa oraz Koła PTL.
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Rekomendacja PTL dla Patryka Skrzypca
Opublikowano: 17.10.2018
Autor: Jacek Zwierzyński

W dniu 27 września 2018 roku w Zespole Szkół Leśnych w Goraju miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów pierwszej klasy
podczas Dnia Patrona Szkoły. Tegoroczne ślubowanie odbywało się w przeddzień 50 rocznicy: nadania szkole imienia wybitnego
leśnika inż. Jana Kloski oraz otrzymania przez szkołę sztandaru, dlatego też miało wyjątkowo świąteczną oprawę. Podczas
uroczystości została wręczona nagroda specjalna w postaci rekomendacji Zarządu Oddziału Nadnoteckiego Polskiego
Towarzystwa Leśnego do przyjęcia do grona początkujących leśników w ramach stażu w nadleśnictwach RDLP w Pile. Nagroda ta
ma w zamyśle pomóc szczególnie zdolnym młodym leśnikom na początku ich kariery zawodowej. Pilskie nadleśnictwa mają
natomiast szansę na przyjęcie do swojego grona wartościowej młodzieży. Tegoroczną rekomendację, na podstawie nominacji
przedstawionych przez władze szkoły otrzymał Pan Patryk Skrzypiec w dowód uznania za ponadprzeciętną wiedzę, sukcesy na
niwie rozlicznych zainteresowań oraz reprezentowanie szkoły w wielu konkursach wiedzy o tematyce przyrodniczej i leśnej.
Rekomendację w imieniu Pana Sławomira Kmiecika, Przewodniczącego ZO PTL O/Nadnotecki wręczył Zastępca
Przewodniczącego Pan Jacek Zwierzyński, który jest również „Gorajczykiem”. Wręczający wyróżnienie przedstawiciel PTL w
krótkich słowach opisał zarówno cel nagrody jak i misję PTL oraz życzył pozostałym uczniom i nauczycielom szkoły pomyślności
w nowym roku szkolnym.
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"Szanuj środowisko - rowerem przez LAS"
Opublikowano: 17.10.2018 
autor: Barbara Thomas - Trybus

Sobota, 15 września 2018, okazała się idealną okazją do aktywnego pożegnania lata w lasach naszego nadleśnictwa.
Rajd rowerowy nad Jezioro Czarne "Szanuj środowisko - rowerem przez LAS" zorganizowany przez Nadleśnictwo Durowo oraz koło
PTL działające przy nadleśnictwie udał się wspaniale. Zwiedziliśmy spory kawałek durowskich lasów, zwracając uwagę nie tylko na
gospodarkę w nich prowadzoną ale również na elementy lokalnej kultury, jakim był m. in. stary, śródleśny cmentarz. U celu
odpoczęliśmy delektując się urokami jeziora.

Dziękujemy wszystkim, którzy w nim uczestniczyli oraz wszystkim którzy nam pomogli. Specjalne podziękowania kierujemy do
dzierżawców jeziora - Stowarzyszenia Związek Wędkarski Jezioro Czarne, którzy ugościli uczestników wycieczki przygotowując
domowy poczęstunek, oraz miejsce gdzie mogliśmy na chwilę usiąść i delektować się ostatnimi chwilami lata.
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Leśny rajd „Zachwyć się lasem”
Opublikowano: 18.10.2018
autor: Damian Kmiecik, zdjęcia: Joanna Kapuścińska

W sobotni poranek, ostatniego weekendu września, pracownicy Nadleśnictwa Kalisz Pomorski i członkowie Polskiego
Towarzystwa Leśnego wraz z mieszkańcami Kalisza Pomorskiego rzucili wyzwanie przygodzie i tradycyjnie wyruszyli na kolejny
już jesienny rajd rowerowy. Mimo mało korzystnych prognoz, pogoda dopisała, pozwalając miłośnikom dwóch kółek w pełni
wykorzystać urozmaicone warunki terenu leśnego. Tegoroczny leśny rajd rowerowy po raz kolejny przebiegła pod hasłem
„Zachwyć się lasem”, stąd na trasie rajdu nie brakowało urokliwych miejsc pozwalających nacieszyć oko nawet największego
„mieszczucha”. Wśród cyklistów nie brakowało najmłodszych amatorów leśnych wycieczek, którzy do końca dotrzymywali
tempa całej grupie. W wyśmienitych nastrojach zakończyliśmy rajd wspólnym biesiadowaniem przy ognisku i obdarowaniem
uczestników małymi upominkami.
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Maraton rowerowy w Wieleniu
Opublikowano: 24.10.2018 
Autor: Rafał Cieślak

Członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz pracownicy Nadleśnictwa Trzcianka po raz kolejny uczestniczyli w maratonie
rowerowym w pobliskim Wieleniu. W sobotę, 23 września 2018 roku odbyła się jubileuszowa edycja najstarszego w Wielkopolsce
maratonu w kolarstwie górskim MTB „Michałki” Wieleń. W tym roku na trasy wokół Wielenia wyjechało 371 zawodników, którzy
mierzyli się z dystansami mini (37 km), mega (57 km) i giga (100 km). Nie zabrakło także najmłodszych adeptów kolarstwa, których
160 uczestniczyło w zawodach dla dzieci na stadionie miejskim. Ta coroczna impreza organizowana na terenie Wielenia skupia
zawodników oraz ich rodziny z całej Wielkopolski. W miejscu startu i mety, na stadionie w Wieleniu działacze PTL-u oraz leśnicy
posiłkując się ciekawymi konkursami oraz zabawami edukacyjnymi, przybliżali zawodnikom i ich rodzinom tematykę leśną.
Polskie Towarzystwo Leśne ufundowało nagrody, w konkursie wiedzy leśnej dla dzieci. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził
również konkurs gdzie nagrodą były sadzonki świerka przygotowane przez szkółkę Nadleśnictwa Trzcianka.
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Akcja sadzenia drzew miododajnych
Opublikowano: 25.10.2018
Autor: Monika Bartłomiejczyk-Pikuła

W dniu 6 października 2018 r. we wsiach Rosko i Zielonowo przeprowadzona została akcja sadzenia drzew miododajnych.
Sadzonki drzew zakupiła Gmina Wieleń z dofinansowania Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Akcja przeprowadzona
została z inicjatywy Koła Pszczelarzy w Wieleniu. Pszczelarze o pomoc w sadzeniu poprosili m.in. leśników z koła PTL przy
Nadleśnictwie Potrzebowice. Mimo, że przedpołudnie w sobotę jest dla wielu osób czasem poświęcanym na prace
przydomowe, to kilku członków koła odpowiedziało na apel i stawili się w Rosku, gotowi do sadzenia. Sadzenie rozpoczęło się
po godzinie 10:00. Wszyscy przybyli posadzili wzdłuż dróg Wsi Rosko 50 sztuk wierzb i 46 sztuk lip. Średnia wysokość
sadzonych drzew wynosiła 2 – 2,5 m. Na szczęście pogoda dopisała, więc praca szła sprawnie i zakończyła się po godzinie
12:00. W tym samym czasie inna grupa osób posadziła 30 sztuk lip w Zielonowie. Akcja miała na celu zwiększenie bazy
pokarmowej pszczół i dzikich zapylaczy. Mamy nadzieję, że posadzone drzewa spełnią swoją rolę, przyczynią się do
zwiększenia populacji owadów zapylających, a pszczelarzom przyniosą więcej miodu.
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Sadzenie lip z kołem pszczelarzy
Opublikowano: 26.10.2018
autor: Konrad Lebiedowicz

Wraz z Kołem Pszczelarzy z Wielenia działającym w ramach Polskiego Związku Pszczelarzy Koło Nadnoteckiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Krzyż uczestniczyło w akcji sadzenia lip drobnolistnych w miejscowości
Zielonowo. Sadzonki zakupione zostały przez gminę Wieleń i dofinansowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Do akcji zaprosiliśmy członków Koła oraz pracowników naszego nadleśnictwa wraz z rodzinami. Na zakończenie
zorganizowano ognisko integracyjne.
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IV Rajd Graniczny w Jeziorkach
Opublikowano: 05.11.2018
autorzy: Kamila Wojtas, Karolina Hutek

W sobotę 22 września 2018 r. w Jeziorkach (gmina Kaczory) odbył się IV Rajd Graniczny, w trakcie którego Nadleśnictwo
Kaczory i Koło PTL działające przy nadleśnictwie zaprezentowały swoją działalność. Głównym celem rajdu było uczczenie 79
rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz pamięci ofiar tej wojny. Ponadto organizatorom zależało na popularyzacji nordic
walking, jako aktywnej formy rekreacji i spędzania wolnego czasu oraz integracja osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi.
Do udziału w Rajdzie zaproszono mieszkańców wsi Jeziorki, gminy Kaczory i miasta Piły. Rajd rozpoczął się złożeniem wiązanek
kwiatów pod pomnikiem kaprala Piotra Konieczki oraz odsłonięciem obelisku upamiętniającego 100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę. Następnie uczestnicy rajdu wymaszerowali z Jeziorek szlakiem byłej granicy polsko - niemieckiej.
Po drodze mijano umocnienia, schrony typu „Heinrich” i „Ringstand 58c”, a także podziwiano walory okolicznych lasów.
Nadleśnictwo Kaczory przy współpracy z kołem PTL zaproponowało uczestnikom – dorosłym i dzieciom naukę przez zabawę.
Najmłodsi układali puzzle, rozwiązywali łamigłówki, kolorowali przyrodnicze obrazki. Starsi próbowali swoich sił przy budowie
drewnianego domku oraz ścigali się na drewnianych nartach. Chętnych do uczestnictwa we wspólnej zabawie nie brakowało, a
każdy z aktywnych uczestników otrzymał w nagrodę pamiątkowy gadżet.
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Rodzinny Rajd Rowerowy w Potrzebowicach
Opublikowano: 05.11.2018
autor: Monika Bartłomiejczyk-Pikuła

Korzystając z ostatnich słonecznych dni, 29 września wszyscy chętni pracownicy z naszego nadleśnictwa wraz z rodzinami
wzięli udział w I Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, zorganizowanym przez członków Koła PTL przy Nadleśnictwie Potrzebowice.
Wyznaczona trasa miała ok. 20 km i biegła w większości leśnymi drogami. Aby uatrakcyjnić rajd na trasie ukryte było hasło,
które należało odgadnąć i zapisać na otrzymanej wcześniej karcie. Rowerzyści ruszyli w trasę spod wiaty. Po pokonaniu części
trasy, dotarli do Leśniczówki Miały, gdzie czekały na nich napoje i ciasto, a dla najmłodszych zagadki. Po posiłku i krótkim
odpoczynku grupa udała się w dalszą drogę. Po pokonaniu kolejnych kilometrów uczestnicy rajdu dotarli do mety, czyli do wiaty,
gdzie czekały nagrody za rozwiązanie hasła, upominki i medale dla najmłodszych oraz dyplomy dla wszystkich rodzin. Na koniec
spotkania przygotowano dla wszystkich poczęstunek przy ognisku.



Oddział Nadnotecki PTL

Zawody wędkarskie w Krzyżu
Opublikowano: 07.11.2018
autor: Konrad Lebiedowicz

W dniu 14.10.2018 r. Koło Nadnoteckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Krzyż pomagało w
organizacji wędkarskich zawodów muchowych LIPIEŃ DRAWY. Zawody odbyły się już po raz 41 i po raz kolejny przy leśniczówce
Dębina. Organizatorem zawodów byli: Koło PZW Wałcz Miasto oraz Urząd Miasta Wałcz, patronem medialnym został miesięcznik
„Wiadomości Wędkarskie”. Słoneczna pogoda zachęciła kilkudziesięciu uczestników do udziału. Za rok na pewno znów się
spotkamy…
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Porządkowanie leśnych mogił
Opublikowano: 07.11.2018
autor: Kazimierz Nadolczak

11 października 2018 r. członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Krucz uporządkowali teren oraz wykonali konserwację
ogrodzenia przy leśnych mogiłach ewangelickich w Leśnictwie Gniewomierz, oddział leśny 107 p. Są to mogiły dawnych
właścicieli tych ziem - rodziny Raychów.
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Sprzątamy Bukową Górę
Opublikowano: 09.11.2018 
autor: Patrycja Wajer

W dniu 6 października 2018 roku członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Płytnica wraz ze swoimi rodzinami zorganizowali akcję
„Sprzątania Bukowej Góry”. Słoneczne październikowe popołudnie było idealną porą do aktywnego spędzania czasu na świeżym
powietrzu. Bukowa Góra jest jednym z najurokliwszych miejsc w Nadleśnictwie Płytnica. I choć góra ta wysoką wcale nie jest,
przyciąga uwagę szczególnie o tej porze roku. Wszystko to za sprawą porastających ją buków, które malowniczo odbijają swoje
jesienne barwy w tafli Jeziora Rakowo – znajdującego się u podnóża tejże góry. Tych przepięknych widoków nie mogą zakłócać
zalegające wokół jeziora śmieci, dlatego też członkowie Koła PTL zdecydowali się wyzbierać je wszystkie, upiększając ten teren
jeszcze bardziej. Po pracowitym dniu wszyscy spotkali się przy ognisku, regenerując siły i mając nadzieję, że z każdą następną tego
typu akcją, będzie coraz mniej śmieci do wyzbierania.



Oddział Nadnotecki PTL
Dbamy o wrzosowiska
Opublikowano: 09.11.2018
autor: Patrycja Wajer, zdjęcia: Małgorzata Więckowska, Patrycja Wajer

W sobotę 26.10.2018 r. członkowie Koła PTL działającego przy Nadleśnictwie Płytnica, zajęli się działaniami związanymi z
czynną ochroną wrzosowisk występujących na terenie Nadleśnictwa. Ochrona ta wiąże się z działaniami „odmładzającymi”
populację wrzosu poprzez jego okresowe koszenie i usuwanie drzew zarastających siedlisko. Korzystając z pięknej jesiennej
aury, wyposażeni w sekatory uczestnicy akcji ruszyli wzdłuż pasa wrzosowisk rozciągającego się w Obszarze Natura 2000 (OSO)
Puszcza nad Gwdą - PLB300012, wycinając porastające go młode brzozy i sosny.
Na zakończenie dumni z efektów prac członkowie Koła wykonali wspólne zdjęcie na tle wrzosowisk i udali się na pole biwakowe,
w celu regeneracji sił przy pieczeniu kiełbasek.
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Podanińskie Koło PTL dla dobra lasu
Opublikowano: 26.11.2018
autor: Ludmiła Partyka

Jesienią 2016 roku w ramach Krajowego Programu Restytucji Cisa Pospolitego, w obrębie tworzonego przy nadleśnictwie
arboretum, został założony matecznik tego chronionego gatunku. W przyszłości ma on służyć zbiorowi nasion. W tym roku
nasadzenia wymagały uzupełnień. O wykonanie prac zadbali członkowie koła PTL przy Nadleśnictwie Podanin. 31 października i
15 listopada wspierani przez niezrzeszonych pracowników nadleśnictwa wykonaliśmy inwentaryzację i posadziliśmy brakujące
sadzonki. To kolejna, 3 w tym roku, akcja dla dobra lasów, która cieszy się dużym powodzeniem wśród członków i pracowników
nadleśnictwa.
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Grzybobranie w Trzciance
Opublikowano: 13.11.2018
autor: Rafał Cieślak

Piękna pogoda, dobre humory, przednia zabawa, ciekawe atrakcje i mnóstwo grzybów. Tak po krótce można scharakteryzować
dzień 13 października 2018 r. kiedy to zorganizowane zostało przez nasze koło PTL wraz Nadleśnictwem Trzcianka
„Grzybobranie”. Liczne grono grzybiarzy wyruszyło w trzcianeckie lasy. Wszystkich zbieraczy runa leśnego powitał gorąco
nadleśniczy Roman Bartol na terenie Leśnictwa Rychlik, przy ścieżce przyrodniczo-leśnej „Nad Bukówką". Uczestnicy otrzymali
wycinek mapy z terenu leśnictwa oraz kompas i wraz z życzeniami obfitych zbiorów rozpoczęli poszukiwania borowików, a także
innych smacznych grzybów. Po dwóch godzinach zaczęli powracać zawodnicy ze swoimi zbiorami. Osoby które uzbierały
największą ilość grzybów otrzymały puchary oraz nagrody, a w konkursie na największego borowika nagrodami były albumy o
tematyce przyrodniczej. Nagrodzono również najmłodszego i najstarszego uczestnika grzybobrania. W międzyczasie odbywały się
liczne konkursu przyrodniczo-leśne dla dzieci i dorosłych. Były to między innymi: leśne koło fortuny, układanie puzzli z przekroju
pnia drewna oraz rozpoznawanie gatunku drewna. Każdy, kto stanął w szranki otrzymał nagrodę adekwatną do zajętego miejsca.
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Leśnicy z Nadleśnictwa Kaczory upamiętnili 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Opublikowano: 22.11.2018
autor: Adam Przypaśniak, zdjęcia: Bogdan Lach

W dniu 9 listopada 2018 roku Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Pan Sławomir Kmiecik z
Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaczory Panem Jackiem Zwierzyńskim wraz z pracownikami Nadleśnictwa Kaczory uczestniczyli w
uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej w miejscu, w którym dnia 1 września 1939 roku, w obronie polskich granic, o godzinie
1:40 oddał życie kapral Piotr Konieczka. Tablica pamiątkowa ufundowana została przez Polskie Towarzystwo Leśne Oddział
Nadnotecki. Nadleśnictwo Kaczory zadbało natomiast o sfinansowanie głazu, do którego zamontowano niniejszą tablicę, jak
również odnowiło ogrodzenie miejsca pamięci narodowej. Podczas uroczystości przedstawiono między innymi kolejność zdarzeń
z nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku odczytując wywiad z Edmundem Gniotem, który dnia 24 listopada 2004 roku
przeprowadził ówczesny proboszcz parafii w Śmiłowie ks. Jerzy Ptach.
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Wyjazd szkoleniowy do Nadleśnictwa Rytel
Opublikowano: 07.12.2018
autor: Piotr Iwanicki, zdjęcia: Piotr Buczkowski

Dnia 24.11.2018 r. został zorganizowany wyjazd szkoleniowy dla członków koła PTL przy Nadleśnictwie Tuczno. Szkolenie
odbyło się na terenie Nadleśnictwa Rytel. Tematem przewodnim było usuwanie szkód po huraganie oraz odnawiania terenów
poklęskowych. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć skale zniszczeń, których dokonał huragan w roku 2017, oraz ogrom pracy,
która została włożona w uprzątanie terenu oraz jego stopniowe odnawianie. Zapoznano nas z systemem pracy w nadleśnictwie
w warunkach uprzątania klęski. Szczególnie z fotooptycznym systemem pomiaru drewna, jego odbiorem, sprzedażą i wywozem.
Kolejnym poruszonym zagadnieniem było zagospodarowanie turystyczne Nadleśnictwa Rytel ze szczególnym uwzględnieniem
terenów poklęskowych. Odwiedziliśmy miejsce byłej harcówki, na której podczas trwania nawałnicy tragicznie zginęły dwie
harcerki. Miejsce zostało upamiętnione dwoma obeliskami z tablicami informacyjnymi. Na koniec szkolenia udaliśmy się na
obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości zorganizowane przez Nadleśnictwo Rytel.
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"Czytam, bo lubię" w Karsiborze
Opublikowano: 17.12.2018
autor: Krzysztof Czub

18 października członkowie naszego Koła PTL, po raz kolejny odwiedzili Szkołę Podstawową w Karsiborze, tym razem biorąc
udział w akcji „czytam, bo lubię”. Naszymi słuchaczami byli najmłodsi uczniowie szkoły, którzy jeszcze samodzielnie nie potrafią
czytać, dlatego też my czytaliśmy dla nich opowiadania, bajki i legendy związane z lasem. Doskonale wiemy, że obcowanie z
książką bogaci słownictwo dziecka, rozbudowuje jego wyobraźnię, jest źródłem odpowiedzi na powstające pytania dotyczące
życia a tym samym warunkuje wszechstronny rozwój dziecka. Dlatego też pierwszy ale na pewno nie ostatni raz „pojawiliśmy
się z książką” wśród najmłodszych mieszkańców naszej okolicy.
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Porządkowanie ''leśnych cmentarzy'' w Potrzebowicach
Opublikowano: 19.12.2018
autor: Marta Durejko, zdjęcia: Monika Bartłomiejczyk-Pikuła

Przed zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych członkowie koła PTL przy Nadleśnictwie Potrzebowice uporządkowali
leśne cmentarze na terenie naszego nadleśnictwa. Leśne miejsca spoczynku są śladami po wioskach, które istniały tutaj przed
II wojną światową. Cmentarz na Bronicach jest pozostałością po nieistniejącej już dzisiaj wsi, przysiółku Piłki. Według spisu
ludności, 1 grudnia 1910 r. w Bronicach zamieszkiwało 112 osób. Wieś została wysiedlona przez Niemców w okresie II wojny
światowej. Cmentarz w Maciejewie przypomina o dawnej osadzie, gdzie według spisu ludności na dzień 1 grudnia 1910 r.,
zamieszkiwało 20 mieszkańców.
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100 lat niepodległości w Nadleśnictwie Jastrowie
Opublikowano: 20.12.2018
autor: Ludwik Idzik, zdjęcia: Lidwik Idzik, Mirosław Łachut

W dniu 13.12.2018 r. przy pomniku przyrody „Hubert” na terenie Nadleśnictwie Jastrowie miało miejsce uroczyste posadzenie dębu
oraz odsłonięcie pamiątkowego kamienia z okazji 100 letniej rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Uroczystość została
zainicjowana przez członków koła PTL przy Nadleśnictwie Jastrowie i zrealizowana wspólnie z Nadleśnictwem Jastrowie,
Związkiem Leśników Polskich w RP przy Nadleśnictwie Jastrowie oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „ Solidarność” w RDLP
w Pile.
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Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Karsiborze
Opublikowano: 27.12.2018
autor: Krzysztof Czub

W dniu 5 września członkowie koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Wałcz, przeprowadzili zajęcia
edukacyjne w Szkole Podstawowej w Karsiborze. Zajęcia prowadzone były w formie zabaw, gier oraz konkursów, których
głównym tematem były: ochrona przyrody oraz „skarby ukryte w lesie”. Zainteresowanie naszych małych uczestników było tak
duże, że z trudem zakończyliśmy zajęcia. Zanim opuściliśmy salę musieliśmy złożyć obietnicę, że niebawem odwiedzimy ich
ponownie.
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“W głąb Rynny Jezior Kuźnickich” – czyli jak obchodziliśmy Światowy Dzień Mokradeł
Opublikowano: 14.03.2019
autorzy: Mateusz Gutowski, Paweł M. Owsianny

W sobotni mglisty poranek, grupa licząca 130-tu miłośników przyrody i aktywnego spędzania wolnego czasu spotkała się na
parkingu w pobliżu baru “Nad Zalewem” w Pile. Po zapoznaniu się z zasadami poruszania po szlakach pieszych i ogólnymi
regułami zachowania w lesie, udaliśmy się w kierunku wejścia do “Kuźnika”. Wycieczkę prowadzili dr Paweł M. Owsianny i
Mateusz Gutowski (pracownicy UAM, członkowie Koła przy UAM w Pile Polskiego Towarzystwa Leśnego), wspomagani przez
Annę Kałkę (Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, członkini PTL).
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Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Wronki

Opublikowano: 27.03.2019

Autor: Adam Woźniak, Zdjęcia: Ryszard Bugaj, Adam Woźniak

18 marca 2019 r. członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Wronki oraz chętni pracownicy nadleśnictwa zaangażowali się w

akcję sadzenia drzew na terenie leśnictwa Smolnica. Mimo wietrznego dnia o godzinie 7:30 przy Nadleśnictwie Wronki zebrało

się 18 osób. Miejscowy leśniczy wraz z podleśniczym udzielili kilku informacji dotyczących celu naszego spotkania oraz

krótkiego instruktażu dotyczącego sadzenia. Część najmłodszych członków Koła PTL przy Nadleśnictwie Wronki brała udział

w sadzeniu lasu po raz pierwszy w życiu. Praca przebiegała bardzo sprawnie i do godziny 14:30 w 9 par posadziliśmy około

4300 sztuk brzozy. Po wykonaniu zadania wszyscy udaliśmy się na zasłużony ciepły posiłek.
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“Noc w Lesie” - spotkanie z sowami na pilskim UAM
Opublikowano: 27.03.2019
autor: Mateusz Gutowski

Czy las nocą może być ciekawy? Jakie zwierzęta można spotkać w nim po zmroku? Kiedy odzywają się sowy?
Odpowiedzi na te pytania uzyskali uczestnicy “Nocy w Lesie” - wydarzenia edukacyjnego, którego ideą jest poznawanie i
odkrywanie nocnych tajemnic lasu. Pomysłodawcą przyrodniczych spotkań jest Nadnotecki Instytut UAM w Pile we
współpracy z Polskim Towarzystwem Leśnym.
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Wieczór z Sowami w Złotowie

Opublikowano: 29.03.2019

Autor: Łukasz Galimski

To już po raz 3 Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Złotów zorganizowało spotkanie, którego celem jest

popularyzowanie wiedzy dotyczącej sów. Wieczorem 23 marca br. do siedziby Nadleśnictwa przybyła grupa około 60 osób -

głównie rodziców z dziećmi. Głównym punktem spotkania była sowa śnieżna o imieniu Hania. Jej opiekunka przybliżyła biologię i

ekologię tego gatunku. Po prelekcji najwytrwalsi uczestnicy udali się do pobliskiego parku, w celu nasłuchiwania występujących tam

sów. Mimo, że żadna z sów nie odezwała się na tyle głośno i wyraźnie żeby wszyscy mogli ją usłyszeć to emocje i możliwość

zapoznania się z techniką wabienia sów sprawiły, że wszyscy byli zadowoleni.
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Odnawianie lasu po klęsce w Nadleśnictwie Rytel.
Opublikowano: 12.04.2019
autor: Ludwik Idzik

W dniu 30.03.2019 r. członkowie oraz sympatycy koła PTL przy Nadleśnictwie Jastrowie wzięli udział w akcji społecznego
sadzenia lasu „Przywróćmy las po klęsce 100-lecia” na terenie Nadleśnictwa Rytel. W sympatycznej atmosferze udało się
posadzić „nasz” kawałek lasu. Po zakończeniu sadzenia czekał na nas poczęstunek przy ognisku, a zainteresowani uczestnicy
akcji mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych na stoisku edukacyjnym. Na pamiątkę naszego udziału w akcji na jednej z
odnawianych powierzchni posadziliśmy pamiątkowego dęba z naszej szkółki Hajda z okolicznościową tabliczką.
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Sprzątanie ścieżki wokół jeziora w Nadleśnictwie Okonek
Opublikowano: 06.05.2019 

Autor: Iwona Argasińska

W sobotę 27 kwietnia br. harcerze 15 Drużyny Harcerskiej „Czarne Stopy” licznie stawili się na miejscu zbiórki, skąd przejechali
nad Jezioro Leśne w leśnictwie Walmy. Po raz kolejny podjęli się niełatwego zadania – uprzątnięcia śmieci oraz wygrabienia liści i
gałęzi ze ścieżki wokół jeziora. Choć pracy było niemało, młodzieńczy zapał harcerzy i pomoc ich rodziców oraz fachowy nadzór
opiekunów – Danuty i Jacka Kozińskich – umożliwiły wykonanie zadania w przeciągu trzech godzin. Harcerzy w sprzątaniu
wsparli też członkowie Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Okonek. Zebrano kilka
worków śmieci, udało się też wyłowić dryfującą przy brzegu dużą metalową beczkę. Akcję zakończono wspólnym zdjęciem.
Nadleśnictwo Okonek dziękuje harcerzom za zaangażowanie i liczy na pomoc w przyszłym roku. Czuwaj!
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Spacer po lesie w rezerwacie przyrody "Dębina".
Opublikowano: 19.05.2019
autor: Ewa Muszyńska – Roth

Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego działające przy Nadleśnictwie Durowo w sobotę 13 kwietnia br. zaprosiło mieszkańców
Wągrowca na kolejny spacerek z cyklu „Spacerkiem po lesie z przewodnikiem”. Rezerwat „Dębina” i typowy
aspekt wczesnowiosenny jest interesującym obiektem do obserwacji i poznawania przyrody. Ostatnie dni były mroźne i
pochmurne, nic nie zachęcało do wyjścia z domu. Tym bardziej nikt nie miał ochoty na spacer po lesie. Wszyscy pomału
rezygnowali. Ale w umówiony dzień...obudził się piękny dzień, o poranku zaświeciło słońce i była super pogoda na wycieczkę.
Wśród śpiewu ptaków rozpoznawaliśmy rośliny kwitnące w dnie lasu. Spacerując po lesie rozmawialiśmy o zasadach
prowadzonej gospodarki leśnej a w drzewostanie świerkowym uczyliśmy się biologii kornika drukarza, który atakuje dojrzałe
drzewa. BARDZO DZIĘKUJEMY za wspólnie spędzony czas i zainteresowanie problemami przyrodniczymi.
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PTL na Złotowskim Biegu Zawilca
Opublikowano: 22.05.2019
autor: Łukasz Galimski

11 maja wystartował 13 Złotowski Bieg Zawilca. To jedna z największych imprez sportowych w regionie – w tym roku na
starcie biegu głównego stanęło 768 biegaczy. Przed głównym biegiem wystartowało kilkaset dzieci i młodzieży. Na tak dużej
imprezie, której współorganizatorem jest Nadleśnictwo Złotów nie mogło zabraknąć członków Polskiego Towarzystwa
Leśnego. Jednym z celów Biegu Zawilca jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu w lasach. Doskonale wpisuje
się to w promowanie polskiego leśnictwa otwartego na różne grupy społeczne. W tym roku zwrócono szczególną uwagę na
problem śmieci. Wśród uczestników m. in. promowano biodegradowalne naczynia.
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Leśnicy na Rodzinnym Pikniku Strażackim
Opublikowano: 22.05.2019
autor: Michał Krzysztofik

19 maja w niedzielę po raz trzeci w Pile zorganizowano Rodzinny Piknik Strażacki. Na stadionie przy ulicy Okrzei zebrały się
jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych z powiatu pilskiego. Mimo przeważającej liczby
przedstawicieli straży pożarnej na pikniku nie zabrakło również policji i wojska - prezentujących i promujących swą pracę.
Obecność na pikniku zaznaczyli również leśnicy ze stoiskiem promocyjnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i
Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego. Nasze stoisko spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno
dzieci i młodzieży przy grach i zabawach przygotowanych na stoisku, jak również osób dorosłych pytających o pracę leśników
oraz kwestie związane z przyrodą.
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Muzyczna EKOMAJÓWKA 2019 w Okonku
Opublikowano: 27.05.2019
autor: Małgorzata Ufnowska

dniu 30.04.2019 r. Nadleśnictwo Okonek wraz z Kołem PTL przy Nadleśnictwie Okonek przy okazji odbywającej się w
Okoneckim Centrum Kultury MUZYCZNEJ EKOMAJÓWKI promowało działalność Lasów Państwowych i Polskiego Towarzystwa
Leśnego wystawiając swoje stoisko edukacyjne, oferujące szereg atrakcji. Mali i duzi, młodsi i trochę starsi próbowali
rozpoznawać tropy zwierząt, gatunki drzew i grzybów. Sporym zainteresowaniem cieszyły się różnego rodzaju rebusy,
krzyżówki i konkursy związane z tematyka leśną. Najmłodsi miłośnicy przyrody pięknie ozdobili nasze stoisko rysunkami i
kolorowankami. Jedną z atrakcji imprezy była wymiana surowców wtórnych (nakrętek, makulatury, płyt CD, baterii) na sadzonki
sponsorowane m. in. przez Nadleśnictwo Okonek. Ponadto w gronie jury konkursu piosenki, obok takich osobistości jak p. Liliya
Czaja, Paweł Kucharski oraz Majka Jeżowska, zasiadł przedstawiciel Nadleśnictwa Okonek, Tadeusz Dybaś.
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Las dla każdego
Opublikowano: 28.05.2019
autor: Joanna Kapuścińska

Jaki jest odpowiedni wiek na zgłębianie wiedzy o lesie? Każdy! Doskonale pokazały to Panie z sekcji ekologiczno-
przyrodniczej Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 16 maja grupa 45 osób przyjechała na teren Nadleśnictwa Kalisz
Pomorski, gdzie członkowie Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego działającego przy Nadleśnictwie Kalisz Pomorski
opowiadali o gospodarce leśnej i ochronie przyrody. Druga część spotkania miała się odbyć na terenie Rezerwatu „Nad
Płociczną”, jednak ulewne, długo wyczekiwane deszcze pokrzyżowały te plany. Nic straconego, będzie okazja do ponownego
odwiedzenia leśników z Kalisza Pomorskiego.



Oddział Nadnotecki PTL

Surviwał Pomorski 2019 w Wałczu
Opublikowano: 04.06.2019
autor: Krzysztof Czub

W dniu 25 maja, koło PTL przy Nadleśnictwie Wałcz współorganizowało „SURVIWAŁ POMORSKI-2019” - ekstremalny bieg
survivalowy z przeszkodami po terenach dawnego Skansenu Bojowego. Na ponad ośmiokilometrowej trasie rozłożone były
sztuczne przeszkody w formie ścian, zasieków, lin, opon itp. Zróżnicowany teren naszego nadleśnictwa oferował uczestnikom
wiele naturalnych przeszkód takich jak: tereny podmokłe, rowy czołgowe, transzeje i męczące podbiegi. Na trasie nie brakowało
odcinków z „specjalnych”, na których nawet najtwardsi zawodnicy mieli nie lada wyzwania do pokonania. W biegu wystartowało
ponad 500 osób, z których każdy mógł sprawdzić swoje możliwości fizyczne i wytrzymałość psychiczną.
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Maraton MTB w Wyrzysku 
Opublikowano: 10.06.2019 
autor: Dorota Kamińska

W niedzielę 26 maja 2019 roku w Wyrzysku odbyła ósma edycja Rajdu MTB Maraton. Jak co roku kilkuset rowerzystów z
całej Polski walczyło o miano najlepszego. Maraton podzielony był na trzy kategorie: RODZINNY, MINI i MEGA. Wszystkie
trasy rowerowe przebiegały przez pagórkowaty i malowniczy teren Leśnictwa Zielonagóra. Trasa rowerowa kategorii MEGA
obejmowała wzniesienie w leśnictwie o wysokości 192 m n.p.m., które należy do najwyższych na pograniczu Wielkopolski i
Pomorza. Pracownicy nadleśnictwa wraz z członkami Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Towarzystwa
Leśnego działającego w kole przy Nadleśnictwie Kaczory aktywnie włączyli się w organizację i przebieg zawodów. W
punkcie promocji Lasów Państwowych i PTL odwiedzający goście chętnie korzystali z mapek oraz folderów i ulotek o
tematyce leśno-przyrodniczej.
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Leśnik to fajny zawód.
Opublikowano: 10.06.2019 
autor: Magdalena Lupa

23 maja br. Koło PTL przy Nadleśnictwie Człopa wraz z nadleśnictwem zorganizowało spotkanie dzieci z klasy czwartej SP w
Człopie z leśnikami, którzy opowiedzieli dzieciom na czym polega ich praca . Uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się leśnik
oraz zapoznali się ze sprzętem używanym przez leśników m. in. rejestratorem, wysokościomierzem, średnicomierzem. Klasa
zamieniła się w drzewostan, w którym należy wykonać szacunki brakarskie, dzieci mierzyły się nawzajem klupą(
średnicomierzem) i zapisywały w raptularzu. Poruszane były również tematy ogólne związane z lasem . Jednak, ze względu ze
zbliżające się wakacje, szczególną uwagę poświęciliśmy zagadnieniu „Jak nie zgubić się w lesie” wykorzystując chociażby słupki
oddziałowe.
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Festyn Rodzinny w Przedszkolu numer 1 „Bajkowy Świat”
Opublikowano: 12.06.2019
autor: Michalina Szymczak, zdjęcia: Michalina Szymczak, archiwum Przedszkola nr 1 we Wronkach

"Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna." (Friedrich von Schiller) Staramy się to piękno pokazać, piękno naszej ojczystej
przyrody, tej dużej ojczyzny oraz tej małej lokalnej. 31 maja 2019 roku leśnicy z działającego przy Nadleśnictwie Wronki koła
PTL wzięli udział w Festynie Rodzinnym w Przedszkolu numer 1 „Bajkowy Świat”. Wspólnie z najmłodszymi odkrywaliśmy tajniki
leśnej wiedzy poprzez zabawę w koło fortuny, rozpoznawanie tropów zwierząt, owoców lasu, układanie puzzli, grę w leśne
memory oraz kolorowanie.
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Seminarium terenowe w Mirosławcu
Opublikowano: 04.07.2019 
autor: Michał Dubiał

W dniach 21 i 22 czerwca br. na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec odbył się ćwiczenia terenowe z przedmiotu „Gleboznawstwo z
geologią”, w których oprócz studentów II roku leśnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi uczestniczyli
członkowie koła PTL przy Nadleśnictwie Mirosławiec oraz miejscowa Służba Leśna. Zajęcia poprowadził dr inż. Antoni
Sienkiewicz. Ćwiczenia miały charakter seminarium terenowego z tematem wiodącym „Glebotwórcza rola podłoża skalnego
(młodoglacjalnego) i szaty roślinnej w warunkach dwóch mezoregionów przyrodniczo – leśnych: Równiny Drawskiej oraz
pojezierza Wałeckiego (III Wielkopolsko – Pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej) na przykładzie Nadleśnictwa Mirosławiec.
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Dwa światy – Polska – Islandia.
Opublikowano: 05.07.2019
autorzy: Ludmiła Partyka, Tomasz Brychczyński

Podróże i fotografia mają sens wtedy, kiedy chcemy się nimi podzielić z innymi ludźmi i pozwolić wejść do swojego świata.
Grzegorz Wróblewski podróżując zatrzymuje w kadrach swoich zdjęć ulotne chwile, które zachwyciły go w naturze.
14 czerwca w domu kultury w Budzyniu została otwarta wystawa fotografii przyrodniczej jego autorstwa „Dwa światy Polska –
Islandia”. To już trzecia wystawa tego fotografa organizowana przez Nadleśnictwo Podanin, druga pod honorowym
patronatem Koła PTL przy Nadleśnictwie Podanin. Należy docenić wkład i zaangażowanie kolegi Grzegorza w
promowanie przyrody zarówno naszych lasów i regionu jak i miejsc tak egzotycznych jak daleka Islandia. Wernisaż
wzbogacony pokazem filmów i diaporam przyciągnął liczna grupę widzów.
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Regaty smoczych łodzi.
Opublikowano: 17.07.2019
autor: Ludwik Idzik

W dniu 30.06.2019 r. podczas Euro Eco Festiwalu w Złotowie członkowie oraz sympatycy kół PTL Nadleśnictwie Jastrowie,
Złotów i Lipka wzięli udział w IV Regatach Smoczych Łodzi. W regatach uczestniczyło 8 załóg. Niestety w tym roku nie udało
się powtórzyć sukcesu z poprzedniej edycji, ostatecznie zajęliśmy 7 miejsce.
Po wyczerpujących pełnych emocji wyścigach był czas na rozmowę i wymianę doświadczeń.
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Ferstiwal żubra w Mirosławcu.
Opublikowano: 17.07.2019
autor: Michał Dubiał

Na początku lipca, Urząd Miejski w Mirosławcu oraz Ośrodek Kultury w Mirosławcu zorganizował trwającą dwa dni imprezę
pod nazwą Festiwal Żubra. Na stadionie miejskim w Mirosławcu tradycyjnie nie zabrakło leśnego stoiska, przygotowanego
przez koło Polskiego Towarzystwo Leśnego w Mirosławcu oraz Nadleśnictwo Mirosławiec. Odwiedzający mogli obejrzeć
ekspozycję pn. :„O wilku mowa” na którą składały się kolorowe infografiki opracowane przez Centrum Informacyjne Lasów
Państwowych oraz czaszka młodego wilka pochodząca z mirosławieckich lasów. Duże zainteresowanie wzbudził „ptasi kącik”
w którym znalazły się ręcznie wykonane figurki ptaków. Ptasia ekspozycja połączona była z zabawą polegającą na
rozpoznawaniu głosów skrzydlatych mieszkańców lasu. Wielką ciekawość naszych gości wzbudzały krążki 12 gatunków
drewna, które również był przedmiotem zabawy polegającej na ich rozpoznawaniu. Spotkanie było okazją do rozmów nie tylko o
drewnie, wilkach czy ptakach ale również o roli jaką lasy pełnią w życiu każdego człowieka.
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Wyjazd szkoleniowy do RDLP w Krośnie

Opublikowano: 22.07.2019

autor: Jarosław Ramucki

W dniach od 28 do 31 maja 2019 roku odwiedziliśmy krośnieńskie lasy. A tak dokładniej, to głównie lasy nadleśnictwa

Stuposiany. Po całonocnej jeździe, pierwszym przystankiem był Ursa Maior w Uhercach Mineralnych. To nie tylko browar

regionalnego piwa, ale także Salon Sztuki Pogranicza. Pierwszy kontakt z Bieszczadami okazał się bardzo przyjemny. W

pobliskich Myczkowcach zatrzymaliśmy się w Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie zobaczyć można 140 miniatur w skali 1:25

świątyń z pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji. Część tych cerkwi czy kościołów można zobaczyć tylko tutaj, bo niestety wiatry

historii zmiotły je z powierzchni ziemi. Na terenie nadleśnictwa Stuposiany zatrzymaliśmy się przy plenerowym muzeum wypału

węgla drzewnego. W godzinach popołudniowych dotarliśmy do miejscowości Muczne, gdzie w Centrum Promocji Leśnictwa

zostaliśmy zakwaterowani.
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Bądź bezpieczny w lesie!
Opublikowano: 06.08.2019
autor: Michalina Szymczak, zdjęcia: Michalina Szymczak/Facebook Coolturalny Wartosław

16 lipca 2019 roku leśnicy z działającego przy Nadleśnictwie Wronki koła PTL wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w ramach
cyklicznej akcji „Bezpieczne Wakacje”, przeprowadzanej przez Coolturalny Wartosław. Tematem spotkania były zasady
dobrego zachowania się w lesie, ustaliliśmy „Leśny savoir-vivre” oraz rozmawialiśmy o tym w jaki sposób należy się
przygotować na wycieczkę do lasu. Dzieci poznały sposób postępowania na wypadek, gdy zgubią się w lesie. Ponadto
omówiony został temat kleszczy oraz zbierania grzybów. Na koniec spotkania przeprowadziliśmy balonową zabawę
podsumowującą spotkanie i zdobytą przez dzieci wiedzę.
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Rekomendacja PTL dla Mateusza Brusiło
Opublikowano: 08.09.2019
autor: Jacek Zwierzyński

W dniu 02 września 2019 roku w Zespole Szkół Leśnych w Goraju miał miejsce uroczysty apel rozpoczynający otwarcie nowego roku
szkolnego. Tegoroczny apel odbywał się dzień po 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej dlatego też gościem specjalnym był Pan
Feliks Latuszek, były dyrektor ZSL w Goraju, który wspominał te jakże trudne czasy uświadamiając słuchaczom, że wolność i pokój
nie jest nam dane na wieki i trzeba o te wartości szczególnie dbać. Podczas uroczystości została również wręczona nagroda
specjalna w postaci rekomendacji Zarządu Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego do przyjęcia do grona
początkujących leśników w ramach stażu w nadleśnictwach RDLP w Pile. Nagroda ta ma w zamyśle pomóc szczególnie zdolnym
młodym leśnikom na początku ich kariery zawodowej. Tegoroczną rekomendację, na podstawie nominacji przedstawionych przez
władze szkoły otrzymał Pan Mateusz Brusiło w dowód uznania za ponadprzeciętną wiedzę, sukcesy na niwie rozlicznych
zainteresowań oraz reprezentowanie szkoły w wielu konkursach wiedzy o tematyce przyrodniczej i leśnej. Rekomendację w imieniu
Pana Sławomira Kmiecika, Przewodniczącego ZO PTL O/Nadnotecki wręczył Zastępca Przewodniczącego Pan Jacek Zwierzyński,
który jest również „Gorajczykiem”. Wręczający wyróżnienie przedstawiciel PTL w krótkich słowach opisał zarówno cel nagrody jak i
misję PTL oraz życzył pozostałym uczniom i nauczycielom szkoły pomyślności w nowym roku szkolnym.
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Konkurs podczas XVII Leśnego Rajdu Rowerowego w Jastrowiu
Opublikowano: 12.09.2019 

autor: Ludwik Idzik

W dniu 7 września 2019 r. podczas XVII Leśnego Rajdu Rowerowego członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Jastrowie w 
ramach trasy jastrowskiej zorganizowali konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej.
Konkurs pomimo padającego deszczu przebiegł w radosnej atmosferze. W tematyce konkursu nie zabrakło pytań związanych z 
PTL. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni publikacjami książkowymi dotyczącymi flory i fauny naszych lasów ufundowanymi 
przez Oddział Nadnotecki PTL.
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V Chodzieski Piknik Naukowy
Opublikowano: 17.09.2019
autor: Jacek Zwierzyński

W niedzielę, 15 września 2019 r. odbył się V Chodzieski Piknik Naukowy, którego motywem przewodnim były FALE. To właśnie z
różnorakimi falami związane były wszelkie atrakcje i zadania, które oferowano licznie odwiedzającym tereny MOSiR uczestnikom
pikniku na terenie 30 stoisk tematycznych. Na takiej imprezie nie mogło zabraknąć stoiska dotyczącego lasów i gospodarki
leśnej w nich prowadzonej, które przygotowane zostało przez pracowników Nadleśnictwa Podanin przy współpracy z
miejscowym kołem PTL oraz studentami Wydziału Leśnego UP w Poznaniu. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem
zwiedzających ze względu na różnorodną tematykę na nim prezentowaną jak i ciekawą oprawę. Frekwencji sprzyjała również
piękna pogoda. Jak zawsze piknikowi towarzyszył konkurs z nagrodami, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Jednym z fundatorów nagród było Nadleśnictwo Podanin.
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"Święto Podgrzybka" we Wronkach
Opublikowano: 26.09.2019
autor: Dorota Kurkiewicz, zdjęcia: Żaneta Graj i Teresa Furman

W dniu 07.09.2019 po raz kolejny członkowie Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Wronki wraz z
pracownikami Nadleśnictwa uczestniczyli w imprezie „Święto Podgrzybka”. W sympatycznej atmosferze , pełnej humoru i
uśmiechów , pomimo padającego deszczu odbyły się liczne konkursy. Dzieci i dorośli odpowiadali na pytania Leśnego Koła
Fortuny, rozpoznawali gatunki drewna , składali papierowego liska , bawili się w kalambury , rozpoznawali ptaki po odgłosach,
kolorowali leśne obrazki . Chętnych do zabawy nie brakowało. Każdy uczestnik , czy miał 2 czy 82 lata , otrzymał nagrodę .
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119 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 02.10.2019
Tekst i zdjęcia : Sławomira Łabudzka

Już po raz piętnasty przedstawiciele Oddziału Nadnoteckiego PTL uczestniczyli w obradach Zjazdu Delegatów Oddziałów
Polskiego Towarzystwa Leśnego. Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i
główny konserwator przyrody Pani Małgorzata Golińska. Tematem głównym sesji naukowej 119 Zjazdu, który odbył się w
dniach 12-14 września 2019 r. w Darłówku była „Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i
ochrony przyrody”. Temat niewątpliwie bardzo ważny, aktualny i zajmujący uwagę wielu środowisk. Wygłoszono szereg
interesujących referatów, spośród których szczególnie zaangażowaną dyskusję wzbudziło opracowanie pt. „Oczekiwania
organizacji przyrodniczych wobec gospodarki leśnej” przygotowane i przedstawione przez dr Andrzeja Kepela. Temat
przewodni sesji zamknął wygłoszony przez byłego, wieloletniego przewodniczącego naszego Towarzystwa - prof. dr hab.
Andrzeja Grzywacza referat pt. „Szacunek kosztów ochrony przyrody w lasach oraz w stosunku do przyszłych propozycji i
oczekiwań”.
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V rajd graniczny NW w Jeziorkach
Opublikowano: 24.10.2019 
autor: Kamila Wojtas, Karolina Hutek, Bartosz Siwak, zdjęcia: Bartosz Siwak

21 września 2019 r. w Jeziorkach (gmina Kaczory) odbył się V Rajd Graniczny Nordic Walking, na którym Nadleśnictwo
Kaczory i Koło PTL działające przy nadleśnictwie zaprezentowało swoją działalność. Organizatorzy rajdu przygotowali
prawdziwą lekcję patriotyzmu i historii. Zapewnili możliwość obcowania z przyrodą i podziwiania jej w obszarze Natura 2000.
Zaproponowano 2 trasy. Trasa piesza wiodła w pobliżu dawnej granicy polsko-niemieckiej, wzdłuż fortyfikacji niemieckich, po
drodze podziwiano nasz piękny las. Trasa druga - rowerowa z Piły do Jeziorek, a dalej Brodna – Śmiłowo – Jeziorki.
Leśnicy z Kaczor zaproponowali uczestnikom – dorosłym i dzieciom naukę przez zabawę. Najmłodsi układali puzzle,
rozwiązywali łamigłówki, wykreślanki, kolorowali przyrodnicze obrazki. Chętnych do uczestnictwa we wspólnej zabawie nie
brakowało. Każdy otrzymał w nagrodę pamiątkowy gadżet.
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Rajd rowerowy "Rusz się człowieku" w Krzyżu Wielkopolskim
Opublikowano: 03.11.2019
tekst: Paulina Pankowska-Niezborała, zdjęcia: Konrad Lebiedowicz

Dnia 28 września 2019r., odbył się rodzinny rajd rowerowy pod hasłem „Rusz się człowieku”, jest to cykliczna impreza sportowo-
rekreacyjna organizowana przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim. W tym roku w edycji jesiennej
Nadleśnictwo Krzyż oraz Polskie Towarzystwo Leśne oddział Nadnotecki przy Nadleśnictwie Krzyż włączyło się w
współorganizację i zaproponowało rajd malowniczymi leśnymi ścieżkami rowerowymi, połączony z wykładem przedstawicieli PTL
oddział Nadnotecki przy Nadleśnictwie Krzyż na temat „Las – podstawowe gatunki drzew i krzewów lasotwórczych, ochrona
lasów, charakterystyka poszczególnych warstw lasu oraz ich mieszkańcy, zmiany zachodzące w ekosystemie lasu na przełomie
jesieni i zimy”. Wykład został przeprowadzony w połowie trasy rajdu na terenie leśnictwa Rzeczyn. W rajdzie uczestniczyło 125
osób. Trasę rajdu opracowali leśnicy z Nadleśnictwa Krzyż, którzy przewodzili wycieczce. Trasa rajdu przebiegała począwszy od
siedziby Nadleśnictwa Krzyż w Łokaczu Małym, wzdłuż malowniczego jeziora Królewskiego, ścieżkami leśnymi aż pod wiatę
rekreacyjno – dydaktyczną w leśnictwie Rzeczyn. Na miejscu na uczestników rajdu czekało ognisko, posiłek, warsztaty edukacyjno
- przyrodnicze oraz pokaz zorganizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, sztuk walki
Wielkopolskiej Akademii Sztuk Walki. Wspaniała pogoda, która dopisała uczestnikom rajdu w tym dniu oraz wspólna integracja na
mecie, sprawiła, że rajd był udany i zapadnie uczestnikom na długo w pamięci.
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Prezentacja niezwykłych drzew w Nadleśnictwie Krucz.
Opublikowano: 14.11.2019 
autor: Kazimierz Nadolczak

W dniu 24.10.2019r Koło PTL przy Nadleśnictwie Krucz przedstawiło przezentację pt. ''Szlakiem okazałych i niezwykłych w
formie zewnętrznej drzew na terenie Nadleśnictwa Krucz ''. W prezentacji uczestniczyli pracownicy z biura oraz służba
terenowa.
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„Dni Tuczna” na stadionie miejskim w Tucznie
Opublikowano: 26.11.2019 
autor: Ireneusz Tereszczak

W dniu 21 lipca 2019 r. członkowie koła Nadnoteckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Tuczno wraz z
pracownikami Nadleśnictwa Tuczno w ramach zorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Tucznie uroczystych obchodów
„Dni Tuczna” na stadionie miejskim zorganizowali stoisko promocyjno-informacyjne poświęcone drewnu, pracy leśnika i liczbą
przedstawiającym las. Osoby odwiedzające leśną osadę podczas festynu mogli zapoznać się z specyfiką leśną ukrytą w liczbach,
a także wykorzystując udostępniony sprzęt leśniczego mogły poczuć się jak odbiera się drewno dłużycowe i stosowe z ich
oznakowaniem plakietką reklamową podobną do plakietek stosowanych w terenie przez leśniczych. Można było potrenować
sadzenie sosny pod kostur, rozpoznać gatunek drzewa. Każdy mógł na pamiątkę zabrać przez siebie nabitą plakietkę, ale dopiero
po odcięciu plastra z wałka drewna.
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Seminarium w ZSL w Goraju
Opublikowano: 23.12.2019 
autor: Kazimierz Nadolczak

12 grudnia 2019 r. z inicjatywy Koła PTL przy Nadleśnictwie Krucz odbyło się seminarium dla uczniów IV klas Zespołu Szkół
Leśnych w Goraju. Prelegenci: Piotr Kępa, Leszek Jessa, Kamila Szrama i Janusz Polański przedstawili adeptom sztuki leśnej
następujące tematy:
•Polskie Towarzystwo Leśne - historia, teraźniejszość, organizacja, cele stowarzyszenia, 
•Ochrona przyrody na terenie Moreny Czarnkowskiej, 
•Certyfikacja w Lasach Państwowych, 
•Rośliny inwazyjne. 
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rok 2020 to rok porządkowania ewidencji
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Leśne Dukty 2020
Opublikowano: 28.07.2020 
autor: Piotr Wandas

W dniu 11 lipca br. na terenie Nadleśnictwa Lipka oraz Nadleśnictwa Złotów odbyła się impreza „Leśne Dukty – Rajd na Orientację”.
Jak co roku nasze koło PTL aktywnie uczestniczy w organizacji tego rajdu. Przy zmienionych zasadach gwarantujących bezpieczny
udział odnośnie zagrożenia koronawirusem, udało się zorganizować dwie trasy: rowerową na 50 km oraz pieszą na 7 km.
Zawodnicy rywalizowali głównie w drużynach rodzinnych lub jednoosobowych, zawodnicy odszukiwali ukryte w terenie punkty
kontrolne a potwierdzeniem tego było zeskanowanie QR kodu smarfonem, i przesłanie tej informacji do biura zawodów. Trasa
rowerowa i piesza na które wyjechało łącznie 70 osób były tak wyznaczone aby przy okazji poszukiwań punktów zwiedzić
najciekawsze zakątki okolicznych lasów.
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"Mezolit w Krzyżu"
Opublikowano: 27.08.2020
autor: Paulina Pankowska – Niezborała, Konrad Lebiedowicz, zdjęcie: Konrad Lebiedowicz

W dniu 12 sierpnia 2020r. odbyło się spotkanie członków PTL przy Nadleśnictwie Krzyż z uczestnikami projektu „Mezolit w
Krzyżu”, w celu podjęcia współpracy w projekcie badawczym. „Mezolit w Krzyżu” to badania archeologiczne rozpoczęte w 2005
roku, koncentrują się na pozyskaniu zabytków z kości i poroża a także sztuki mezolitycznej z terenu Pradoliny Noteci.
Kierownikiem projektu jest dr hab. prof. Jacek Kabaciński.
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Podziękowanie za wieloletnią pracę
Opublikowano: 05.09.2020
autor: Ludwik Idzik, zdjęcia: Mirosław Łachut

W dniu 21 sierpnia 2020 podczas spotkania pracowników Nadleśnictwa Jastrowie miała miejsce uroczystość podziękowania
za wieloletnią pracę zawodową pracownikom, którzy nabyli prawa do emerytury.
W gronie trójki nestorów znalazła się Pani Sławomira Łabudzka, członek PTL, wieloletni skarbnik w Zarządzie Nadnoteckiego
Oddziału PTL. Serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę przekazał Pan Andrzej Brusiło Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Pile, Pan Sławomir Kmiecik Przewodniczący Nadnoteckiego Oddziału PTL oraz Pan Krzysztof Kanecki
Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie. Spotkanie przebiegło w spokojnej, miłej atmosferze, były kwiaty, upominki, wspomnienia
oraz prezentacja, która została specjalnie przygotowana na tą okazję przez koleżanki i kolegów. Jubilatka obiecała, że nadal
będzie wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem Nadleśnictwo Jastrowie.
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Z ZHP dla dobra lasu.

Opublikowano: 07.09.2020

autor: Michał Dubiał

Dnia 24 sierpnia harcerze z Hufca ZHP Szczecin im. Pierwszych Szczecińskich Harcerzy z 6 DH „Zielone Wilki” pod opieką

członków koła PTL przy Nadleśnictwie Mirosławiec oraz pracowników Nadleśnictwa Mirosławiec wykonali prace na rzecz

lasów. Przebywający na obozie harcerskim w Próchnówku skauci, podzieleni na pięć grup, w kilku miejscach jednocześnie,

sprzątali lasy. Oprócz zbierania śmieci, harcerze zajęli się również podkrzesywaniem drzew rosnących przy drodze dochodzącej

do rezerwatu przyrody Rosiczki Mirosławskie oraz zabrali się za mycie tablic edukacyjnych oraz urzędowych stojących w

okolicy rezerwatu. Zadania jakie wykonali harcerze mają nauczyć tych młodych ludzi szacunku dla przyrody, wolontariat na rzecz

lasu jest to również okazja do poznania nowego miejsca – podkreślał phm. Paweł Staniszewski.
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Rekomendacja dla Patrycji Baryły
Opublikowano: 09.09.2020 
autor: Krzysztof Dymek, zdjęcia: Bartosz Szymanowicz

1 września 2020 roku w Zespole Szkół Leśnych w Goraju odbyła się
inauguracja roku szkolny. Podczas uroczystości została wręczona
nagroda specjalna w postaci rekomendacji Zarządu Oddziału
Nadnoteckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego do przyjęcia do grona
początkujących leśników w ramach stażu w nadleśnictwach RDLP w
Pile. Nagroda ta ma w zamyśle pomóc szczególnie zdolnym młodym
leśnikom na początku ich kariery zawodowej. Pilskie nadleśnictwa mają
natomiast szansę na przyjęcie do swojego grona wartościowej
młodzieży.

Tegoroczną rekomendację, na podstawie nominacji przedstawionych
przez władze szkoły otrzymała Patrycja Baryła w dowód uznania za
ponadprzeciętną wiedzę, doskonałe wyniki w nauce oraz
reprezentowanie szkoły w wielu konkursach wiedzy o tematyce
przyrodniczej i leśnej.
Rekomendację wręczył Przewodniczący Oddziału Nadnoteckiego PTL
Sławomir Kmiecik.
W drugiej części uroczystości, Dyrektor RDLP w Pile Andrzej Brusiło,
Dyrektor ZSL Albert Tabaka, Przewodniczący ON PTL Sławomir Kmiecik
odsłonili tablicę poświęconą Polskiemu Towarzystwu Leśnemu. Została
zawieszona w budynku szkoły, na honorowym miejscu, tuż obok tablicy
poświęconej Patronowi szkoły - inżynierowi Janowi Klosce.
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Podziękowanie dla Nadleśniczego Romana Bartola
Opublikowano: 17.10.2020
autor: Krzysztof Dymek

W dniu 17 października 2020 emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzcianka Roman Bartol odebrał podziękowanie za wkład
pracy dla dobra polskiego leśnictwa i promowanie idei „Pro Bono Silvae” wśród lokalnej społeczności. Podziękowanie w imieniu
Zarządu wręczył mu Przewodniczący Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego Sławomir Kmiecik. Nadleśniczy
Roman Bartol jako wieloletni członek towarzystwa jeszcze w trakcie pracy z zawodowej uhonorowany został srebrną Odznaką
PTL.
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Porządkowanie leśnych mogił
Opublikowano: 04.11.2020 
autor: Kazimierz Nadolczak

Jak co roku, członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Krucz przed dniem Wszystkich Świętych porządkowali leśne mogiły
ewangelickie położone na terenie nadleśnictwa. Na zdjęciach mogiły niemieckich leśników w Leśnictwie Tarnowiec oraz mogiły
niemieckiej rodziny Raychów w Leśnictwie Gniewomierz.
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Oddział Nadnotecki PTL
Wiosenne porządki
Opublikowano: 10.05.2021
autor: Małgorzata Ufnowska

Pomimo znacznego opóźnienia, nieuchronnie przyszła wiosna, a z nią wiosenne porządki. Choć czas nie sprzyja grupowym
spotkaniom, to jednak (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego) członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Okonek
spędzili dwa dni 23 i 24 kwietnia bardzo pracowicie „pro bono silvae”. W piątek spotkaliśmy się na ścieżce przyrodniczej „Nad
Jeziorem Leśnym”, gdzie podzieliliśmy się na mniejsze grupki i wygrabiliśmy całą trasę (1700 metrów) z liści i gałęzi zalegających
po zimie. Przy okazji pozbieraliśmy też śmieci, których nie brakowało nad często odwiedzanym przez spacerowiczów i wędkarzy
jeziorem. Sobota to był dzień sprzątania z harcerzami pod hasłem „Czuwaj dla Ziemi”. Grupa 16 druhów z 15 DH ”Czarne Stopy” pod
przewodnictwem edukatora z Nadleśnictwa Okonek przejechała na rowerach całą trasę z Okonka do punktu widokowego
„Wrzosowiska”(7,5 km), zatrzymując się wszędzie tam, gdzie śmieci psuły im radość obcowania z przyrodą. Worki z zebranymi
odpadami zostały uprzątnięte w poniedziałek przez pracowników nadleśnictwa. Niestety, lasy przy trasach uczęszczanych
turystycznie wymagają częstego sprzątania śmieci. Dlatego apelujemy:
ZABIERZ ZE SOBĄ , TO CO PRZYNIOSŁEŚ. ZABIERZ WSZYSTKIE SWOJE ŚMIECI!



Stanęliśmy do Apelu w Międzynarodowy Dzień Dziecka
Opublikowano: 10.06.2021
Tekst i zdjęcia: Marzena Kryza

Wczesnym rankiem 1 czerwca 2021 r., w jaktorowskim lesie Nadleśnictwa Podanin, stanęli do apelu harcerze, leśnicy,
samorządowcy, rodzina i Przyjaciel sprzed 82 lat, który wrześniowy dzień 1939 r. pamięta do dziś. Zgromadziła nas historia polskiej
rodziny z początku II wojny światowej, która z powodu wyznawania harcerskich ideałów przez swoje dzieci, w tragiczny sposób
straciła 15-letniego syna, ś.p. Romana Gryczkę. Pogmatwane historycznie i demograficznie życiorysy mieszkańców szamocińskiej
ziemi: Polaków i Niemców, którym przez lata przyszło żyć obok siebie, doprowadziły do tragedii - śmierci młodego Polaka. Brutalnie
wywleczony z własnego podwórka przez niemieckich sąsiadów, zaciągnięty do lasu i rozstrzelany, do dziś pozostawił między
drzewami swojego ducha. Leśnicy leśnictwa Jaktorówko i harcerze przez lata opiekowali się tym miejscem, pomimo że ciało
przeniesione zostało w 1945 r. na cmentarz w Borówkach. Ekshumacji dokonała rodzina niemiecka, z rąk której zginął R. Gryczka.
Nadszedł moment, w którym Oddział Nadnotecki Polskiego Towarzystwa Leśnego, korzystając ze skarbnicy wiedzy
emerytowanych leśników i nadal mieszkającej w Borówkach rodziny ś.p. Romana, podjął się zadania, by upamiętnić tamto
wydarzenie. W miejscu śmierci polskiego harcerza zamontowano tablicę informacyjną i został ustawiony pamiątkowy kamień, za
który dziękujemy fundatorowi- firmie ZYDOR. W dniu odsłonięcia ks. Proboszcz z miejscowej parafii poświęcił znaki pamięci i
miejsce w lesie.
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Oddział Nadnotecki PTL

Podziękowanie za pracę
Opublikowano: 04.09.2021
autor: Krzysztof Dymek, zdjęcia: Magdalena Lubińska, Rafał Cieślak

27 sierpnia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile miała miejsce uroczystość podziękowania za wieloletnią pracę
zawodową Iwonie Malinowskiej, która pełniła funkcję głównego specjalisty Służby Leśnej ds. obronności i ochrony mienia.
Poza obowiązkami zawodowymi koleżanka Iwona Malinowska była wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego,
sekretarzem i członkiem Zarządu Oddziału Nadnoteckiego. Podziękowania za wkład jaki włożyła w powstanie, rozwój i
funkcjonowanie Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego wraz z drobnym upominkiem i życzeniami zdrowia,
szczęścia i entuzjazmu do realizacji wszystkich, do tej pory odkładanych zamierzeń, przekazał w imieniu wszystkich członków
Przewodniczący Oddziału Nadnoteckiego PTL Sławomir Kmiecik.

.



Oddział Nadnotecki PTL

Leśnicy po raz szósty na wodzie
Opublikowano: 05.09.2021
autor: Małgorzata Ufnowska

W piątkowe popołudnie 9 lipca, po rocznej przerwie, leśnicy z Nadnoteckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego,
zrzeszeni w kole przy Nadleśnictwie Okonek, zorganizowali akcję sprzątania terenów leśnych wzdłuż brzegów rzeki Gwdy.
Łącząc przyjemne z pożytecznym, tym razem za trasę spływu obraliśmy odcinek miedzy Lędyczkiem a miejscowością Podgaje,
dokładnie penetrując, również teren naszych sąsiadów Nadleśnictwa Lipka. Prace porządkowe były bardzo owocne. Zabrane na
pokład kajaków worki na śmieci zostały bardzo szybko zapełnione. Wzdłuż brzegów rzeki i z wody wyciągnęliśmy duże ilości
plastiku, szkła, różnego rodzaju opakowań itp. Pamiętajmy! Wody i lasy to nie śmietniki! Dbajmy razem o nasze wspólne dobro!



Oddział Nadnotecki PTL
Cross na Wrzosach
Opublikowano: 05.09.2021
autor: Małgorzata Ufnowska

W niedzielę 29.08.2021r. miał miejsce VII CROSS NA WRZOSACH. Impreza technicznie organizowana przez Fundację Herkules
All Sports odbyła się, za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, na terenie rezerwatu „Wrzosowiska w
Okonku”. Gospodarzem wydarzenia było Nadleśnictwo Okonek, a współfinansującym Oddział Nadnotecki Polskiego
Towarzystwa Leśnego. W tradycyjnych już kategoriach: biegu na 5 km, biegu na 10 km oraz nordic walking na 5 km, udział wzięło
około 300 osób. Choć zdarzyły się przypadki błędnego wyboru trasy przez zawodników, a pogoda niemile nas zaskoczyła
deszczem na finale, imprezę można uznać za udaną. Jednym z wielu plusów tego cyklicznego wydarzenia były kwitnące na
terenie rezerwatu wrzosy. Warto zaznaczyć, że tego typu zbiorowisko roślinne powstało na skutek działalności człowieka (w tym
przypadku prowadzonych na byłym poligonie ćwiczeń wojskowych). Utrzymanie rezerwatu w stanie nie zmienionym możliwe jest
dzięki prowadzonej staraniem Nadleśnictwa Okonek ochronie czynnej, polegającej m.in. na usuwaniu samosiewu drzew i
krzewów (głównie brzozy, sosny, osiki i czeremchy) oraz koszeniu wrzosowiska.



Oddział Nadnotecki PTL
Rekomendacja dla Jędrzeja Pokrywczyńskiego
Opublikowano: 06.09.2021 
tekst: Krzysztof Dymek, zdjęcia: Anna Matuszewska-Gumięga

1 września 2021 roku w Zespole Szkół Leśnych w Goraju odbyła się inauguracja roku szkolnego. Podczas uroczystości została
wręczona nagroda specjalna w postaci rekomendacji Zarządu Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego do
przyjęcia do grona początkujących leśników w ramach stażu w nadleśnictwach RDLP w Pile. Ideą tej nagrody jest pomoc
szczególnie zdolnym młodym leśnikom na początku ich kariery zawodowej. Pilskie nadleśnictwa mają natomiast szansę na
przyjęcie do swojego grona wartościowej młodzieży.
Tegoroczną rekomendację, na podstawie nominacji przedstawionych przez władze szkoły otrzymał Jeremi Pokrywczyński w
dowód uznania za ponadprzeciętną wiedzę, doskonałe wyniki w nauce oraz reprezentowanie szkoły w wielu konkursach wiedzy
o tematyce przyrodniczej i leśnej. Rekomendację wręczył Sekretarz Oddziału Nadnoteckiego PTL Krzysztof Dymek.
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120 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego

Opublikowano: 20.09.2021 

Tekst: Krzysztof Dymek, Zdjęcia: Iwona Malinowska, Barbara Thomas-Trybus

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach Polskie Towarzystwo Leśne zorganizowało pod Honorowym Patronatem

Prezydenta RP Andrzeja Dudy sesję naukową poświęconą "Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego" oraz

"Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku". Sesji naukowej towarzyszył 120 Zjazd

Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego w którego obradach uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Nadnoteckiego.

W części oficjalnej sesji naukowej Doradca Prezydenta RP - Paweł Sałek uhonorował członków PTL za działalność na rzecz

rozwoju leśnictwa w Polsce odznaczeniami państwowymi. Jednym z odznaczonych był Przewodniczący Oddziału Nadnoteckiego

- Sławomir Kmiecik, który otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Zgodnie ze Statutem Towarzystwa podczas Zjazdu nadano także

Odznaki PTL - za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa, szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk

leśnych i pokrewnych. Spośród członków Oddziału Nadnoteckiego zaszczytne wyróżnienie w postaci Złotej Odznaki PTL otrzymali:

Tomasz Partyka, Jacek Zwierzyński i Ryszard Standio. Srebrną Odznaką uhonorowano Magdalenę Lubińską.

http://www.ptl.pl/filmy/czasopismo_sylwan_200_lat.mp4
http://www.ptl.pl/filmy/czasopismo_sylwan_200_lat.mp4


XXII Turniej Leśny w Nadleśnictwie Sarbia
Opublikowano: 06.12.2021
autor: Michał Krzysztofik, zdjęcia: Michał Krzysztofik

Dnia 7 października 2021 roku w ostępach leśnych Nadleśnictwa Sarbia już po raz dwudziesty drugi rozegrany został Turniej
Leśny. Organizatorom Turnieju przyświeca idea krzewienia wiedzy leśnej i przybliżania pracy leśnika najmłodszym pokoleniom
naszego społeczeństwa. W związku z powyższym adresatami konkursu były szkoły podstawowe z powiatu czarnkowsko–
trzcianeckiego, pilskiego, chodzieskiego i obornickiego, położone w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia.
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121 Zjazd Delegatów Oddziałów PTL
Stare Jabłonki (Oddział Olsztyn) 7-10.09.2022

Sesja naukowa:

„Leśnictwo przyszłości” 
”



Dziękuję za uwagę


