
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin

Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
Tel./fax 068 3828236,   e-mail: kp@kp.org.pl,   http:// www.kp.org.pl

Świebodzin, 14 marca 2005
Szanowni Państwo
Od dwóch lat w ramach działalności Klubu Przyrodników i dzięki pomocy Programu Małych Dotacji  Globalnego Funduszu
Środowiska oraz Fundacji EkoFundusz, prowadzimy projekt, którego celem jest budowa akceptacji społecznej dla obecności
bobrów w naszym otoczeniu oraz ograniczanie konfliktów pomiędzy działalnością bobrów a gospodarką człowieka. W ramach
projektu, w roku 2003, zorganizowaliśmy cykl warsztatów poświęconych tym zagadnieniom, a w ubiegłym roku w 30 obiektach
podjęliśmy  działania  zmierzające  do  rozwiązania  lokalnych  problemów.  Kolejnym etapem  projektu  jest  tworzenie  grupy
specjalistów, którzy, w różnych regionach Polski, będą samodzielnie projektować i realizować tego typu działania. Temu między
innymi służyć ma organizowana w dniach 18-21 kwietnia 2005 (poniedziałek–czwartek) szkoleniowa sesja objazdowa: 

„Szlakiem bobrów i…. konfliktów związanych z ich działalnością”
Podczas  objazdu  zademonstrujemy  między  innymi  wykonane  w  ramach  projektu  urządzenia  minimalizujące  konflikty
powstające  na  styku  działalności  bobrów  z  gospodarką  człowieka  –  zabezpieczenia  drzew  i  upraw  przed  zgryzaniem,
zabezpieczenia  nasypów, grobli  i  wałów przed  rozkopywaniem, zabezpieczenia  przepustów przed  zatykaniem, przelewy w
tamach stabilizujące  wodę w rozlewiskach i  inne.  Przedyskutujemy także  w terenie  problemy związane  z  występowaniem
bobrów oraz sposoby rozwiązywania konkretnych sytuacji konfliktowych. Ramowy program sesji składa się z trzech etapów,
odbywających się w trzech częściach kraju – na Ziemi Lubuskiej (18 kwietnia), Pomorzu (18/19 kwietnia) oraz Mazurach i
Podlasiu (19/20/21 kwietnia). Wyjazd nastąpi z naszej Stacji Terenowej w Owczarach koło Górzycy (Ziemia Lubuska, 11 km na
południe od Kostrzyna nad Odrą), 18 kwietnia. Do Owczar można przyjechać wieczorem dnia poprzedniego. Do Stacji wrócimy
po zakończeniu sesji, w czwartek 21 kwietnia. Szczegółowy harmonogram objazdu przedstawia się następująco:
Poniedziałek, 18 kwietnia 2005
     7.00 - Wyjazd autobusu ze Świebodzina (sprzed dworca PKP)
     8.00 - Rzepin (dworzec PKP)
     8.00 - Śniadanie w Owczarach (dla osób nocujących w Stacji)
     9.00 - Wyjazd z Owczar 
     9.30 - Bobry w Nadleśnictwie Rzepin 
   12.00 - Zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty pod Gorzowem 
   13.30 - Gorzów (dworzec PKS - przystanek dla wysiadających)
   14.00 - Obiad
   15.30 - Dobiegniew (dworzec PKP, połączenie ze Szczecina 15.18 posp. i Poznania 15.27) 
   17.30 - Bobry i mała retencja w nadleśnictwie Lipka
   20.00 - Kolacja i nocleg - Zajazd Twardy Dół koło Zblewa
 
Wtorek, 19 kwietnia 2005
     8.00 - Śniadanie
     9.00 - Bobry w Nadleśnictwie Lubichowo
    14.00 - Obiad
   16.00 - Iława (PKP, połączenie z Krakowa i Warszawy 15.37 ex., Gdańska 15.05 ex., Wrocławia 14.53 posp.)
   17.30 - Olsztyn (PKP, połączenie z Białegostoku 16.35 posp.) 
   20.30 - Kolacja i nocleg (Ośrodek Malinówka koło Ełku) 

Środa, 20 kwietnia 2005
    8.00 - Śniadanie
    9.00 - Bobry w Ełku i okolicach
  14.00 - Obiad 
  15.00 - Bobry w okolicach Białegostoku (po drodze krótka wizyta w Biebrzańskim Parku Narodowym)
  21.00 - Kolacja i nocleg (Ośrodek Malinówka)

Czwartek, 21 kwietnia 2005
    8.00 - Śniadanie
    9.00 - Bobry w Puszczy Piskiej 
  13.00 - Olsztyn (PKP, połączenie do Warszawy 13.23, 14.00 posp., Torunia 14.30)
  14.30 - Iława (PKP, połączenia do Krakowa 15.08 ex., Gdańska 15.38 ex.), obiad
  18.30 - Dobiegniew (PKP, połączenia do Poznania 19.36, Wrocławia i Krakowa 21.19 posp.)
  19.30 - Gorzów (PKS)
  20.30 - Owczary, kolacja, nocleg

Zastrzegamy możliwość niewielkich zmian lub  korekt  w harmonogramie  imprezy,  jednak zmiany te  nie  powinny dotyczyć



podanych  powyżej  „twardych”  terminów  w miejscach  kontaktowych.  Potwierdzenie  przyjęcia  zgłoszenia  oraz  ostateczny
program prześlemy zgłoszonym Osobom nie później niż na tydzień przed wyjazdem. Z uwagi na terenowy charakter imprezy
oraz nieprzewidywalność pogody, wszystkich uczestników prosimy o zaopatrzenie się w obuwie gumowe oraz odzież terenową i
przeciwdeszczową.  Istnieje  możliwość  uczestnictwa  w  całym  objeździe  (dojazd  do  Owczar  samochodem  –  możliwość
zostawienia samochodu w obrębie zabudowań Stacji, pociągiem - przystanek Górzyca na trasie Rzepin – Kostrzyn nad Odrą lub
autobusem  ze  Słubic  lub  Kostrzyna  nad  Odrą)  lub  jego  części,  w  ramach  wyszczególnionych  w  programie  punktów
kontaktowych (Rzepin, Gorzów, Dobiegniew, Iława, Olsztyn, Ełk – uwaga, podane połączenia za PKP, na wszelki wypadek
proszę sprawdzić)  lub innych na trasie,  uzgodnionych z organizatorami. Na załączonym druku zgłoszenia należy zaznaczyć
odpowiednią  opcję.  Koszty  uczestnictwa  w objeździe,  obejmujące  przejazd,  materiały,  wyżywienie  i  noclegi  (pokoje  2-3
osobowe), są zryczałtowane i skorelowane z liczbą noclegów. Wszystkich uczestników, niezależnie od liczby wykorzystanych
noclegów (także w przypadku gdy nie korzystamy z żadnego noclegu), obowiązuje zryczałtowane wpisowe w wysokości 100 zł.
Do kwoty tej za udział w z jednym noclegiem, niezależnie od trasy i wykorzystanych posiłków, dopłacamy 60 zł, z dwoma 120
zł,  z  trzema – 180 zł,  z czterema – 240 zł,  z  pięcioma 320 zł.  Wsiadając  do autobusu w poniedziałek w Dobiegniewie,  a
wysiadając  w czwartek  w tym samym miejscu,  zapłacimy więc  łączną  kwotę  280  zł.  Dla  członków Klubu Przyrodników
(przyjętych do połowy marca), biorących udział indywidualnie (nie delegowanych przez firmę) zniżka opłaty wpisowego do 50
zł.  W  przypadku  dużej  liczby  chętnych  pierwszeństwo  gwarantujemy  osobom  biorącym  udział  w  całym  objeździe.
Szczegółowych  informacji  udziela  biuro  Klubu  w  Świebodzinie,  tel./fax  0683828236,  email:  kp@kp.org.pl.  Uwaga!
Przyjeżdżając  do  Stacji  w Owczarach  wcześniej  można wziąć  udział  w odbywającym się  tam w dniach  16  i  17  kwietnia
Wiosennym Spotkaniu z Łąką – program będzie dostępny na www.kp.org.pl.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karta zgłoszenia w sesji szkoleniowej „Szlakiem bobrów……”, w dniach 18-21 kwietnia 2005

Imię i nazwisko:…………………………….………………..…………… tel. kontaktowe ……………………………………

Adres: …………………………………………………………………….……… email. ………………………………………

Rezerwacja noclegu: 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 kwietnia

Przyjadę do Owczar: 17-tego wieczorem  18-tego rano

Wsiądę w: Świebodzinie Rzepinie    Gorzowie     Dobiegniewie    Iławie    Olsztynie    Ełku

Wysiądę w: Ełku    Olsztynie    Iławie    Dobiegniewie   Gorzowie   

Wrócę do Owczar i wyjadę: 21-go 22-go Proszę o posiłki wegeteriańskie  

Kwotę .................................   zł obliczoną według powyższych zasad, wpłacam na konto Klubu Przyrodników w BZWBK SA
Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 . Fakturę za udział w Sesji proszę wystawić dla:

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

............................................................................................................................................................. N IP ......................................
Upoważniamy Klub Przyrodników do wystawienia faktury bez naszego podpisu

Uwagi  ..............................................................................................................................................................................................

PODPIS


