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obiekty edukacji leśnejnadleśnictwg

1. Terenowy ośrodekedukacji ekologiczfl€j
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Lutowko Młyn".

Zlokalizowony jest w odległości5 km od Sępolna Krajeńskiego pomiędzy
jeziorami Sępoleńskim i Lutowskim. Jest to murowona wiata z cegieł
wyposażono W stoł iławki mogqco pomieścic 35 osob dodatkowym elementem
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Formy działo!ności:zojęcia kameralne iterenowe, działalnościnformacyjna.
otoczenie: drzewoston sosnowy z gatunkami roślinchronionych, uprowy leśne,
pojedyncze drzewa i krzewy rożnych gatunkow, jeziora i rzeko.

Adresoci: wszystkie grupy wiekowe, dowolnie zorgonizowane do 30 osób.
Formy dzi ałal ności: pog ada nki, spotka nia inte gracyjne, prowodze nie zajęc,

warsztoty.

Terminy: wszystkie pory roku.
W pobliżu znojdujq się: droga publiczna, szlak turystyczny.
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przyrodniczo-leśnej skierowana jest do rożnych grup wiekowych, zojęcia
odbywajq się w terenie i w obiekcie, istnieje możliwośćpo wcześniejszym
uzgodnieniu prowadzenie zajęc przez osoby wspołprocujqce.
2. ośrodekHodowli Zwierzyny w Sypniewie

Dysponuje salq na L6 osob wyposażonq W sprzęt audiowizualny.
Adresaci: osoby dorosłe korzystajqce Z walorow przyrodniczych i rekreacyjnych
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Formy dziołalności: konferencje, organizocja polowań.
Terminy: zajęcia mogq odbywac się w ciqgu całego roku, obowiqzuje
doko nyw

a n ie

zgłosze n i a pobytu.

j. Szkołka leśnaw Doręgowicoch
Zlokalizowana pomiędzy wsiami Doręgowice i Kamionka w pobliżu jeziora
Zamorte. No szkołce znajduje się obiekt socjalno-biurowy oroz pomieszczenio
służqcedo obsługi gospodarki szkołkarskiej.

W szkołce hoduje się gatunki drzew lasotwórczych, prowadzone

sq: plantacja

nasienna jedlicy zielonej, plontocyjna uprawo nasienna dębu bezszypułkowego.
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orgonizacja zajęc dydaktycznych: informacja o produkcji materiału
sadzeniowego skierowano jest do osob bez ograniczenia wieku.
Zajęcia odbywajq się na terenie szkołki i plontacji.
Te

rmi ny : wiosna, jesie ń.
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obiekty edukacji przyrodniczej innych podmiotów
znajdujqcych się na terenie nadleśnictwq.

1 Krajenski Park Krajobrazowy z siedzibq w Więcborku.

Park powstał w roku L998 i swym zasięgiem'obejmuje częśćterenów
nadleśnictwa Lutowko. W swoich działaniach wykorzystuje obiekty

nadleśnictwaw tym terenowy ośrodek edukacji ekologicznej
,,Lutówko Młyn'.

2. Zielona Szkoła w Dqbrowie
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Dysponuje sala dydaktycznq wyposażonq W: odtworzacz DVD, plansze
o tematyce leśnej, czasopisma, ksiqżki oraz lornetki do zajęĆ
w terenie.

Stqła ekspozycja-prezentacja prac uczniowskich.

Zaplecze socjalne: trzy sale sypialne po 10 łożek,pokoj dla kadry,
kuchnia ze sprzętem do przygotowania posiłkow, toalety. Ponadto
jest pomieszczenie do gry W tenisa stołowego, hol i sola dydaktyczno

wyposażone W kominki.
otoczenie: boisko sportowe, ogrodzone podworko z możliwościq
parkowania pojazdow, zadaszony grill.
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Partnerzy w edukacji leśnejspołeczeństwg

Edukacja leśnaspołeczenstwa skierowana jest do dzieci i młodzieżyprzez
przedszkola i szkoły. Innymi grupami odbiorcow sq nauczyciele, turyści,rady
sołeckie, przyrodnicy, dzieci i młodzież Wypoczywajqca na terenie nadleśnictwa
w czasie wakacji

Krdjeński Park Krajobrazowy
Dziołalnoścstatutowa parku kreuje politykę ekologicznq państwa. Pork oferuje
edukację ekologicznq dostosowonq do potrzeb grup wiekowych i zawodowych
pozo obiektami szkół. Sq to wycieczki po parku, obszarach chronionego
krajobrazu, poznawanie szlakow turystycznych, zajęcia terenowe, pogadanki,
pokazy.

Szkoły
Podstawowe, gimnozja, zawodowe, średnieo profilu rolniczym, leśnodrzewnym, łqcznie 22. Wspołproca układa się dobrze. Wspołpraca
z nadleśnictwemmo no celu wzbogacenie problematyki o zagadnienia
gospodarki leśnej.

Zielona Szkoło w Dqbrowie
Oferta obejmuje wycieczki integracyjne, lekcie, pogadanki, spotkania, noclegi
indywiduolne i zbiorowe.
Rady sołeckie, kluby wiejskie i koła gospodyń wiejskich
Cenni portnerzy z powodu funkcjonowania w całym regionie, doje to możliwość
kontoktu z 35 wsiami, łatwej wymiany informacji, uwag.

Biblioteki
w Sępólnie Krajeńskim, Kamieniu
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Porofia Lutowo
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Liga ochrony Przyrody, Klub Gajo, Towarzystwo Przyjacioł Lasu, Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna

lnne
Komenda Powiatowa Policji w Sępolnie Kroj.

