Oczyśćmy nasze lasy ze śmieci.
Posprzątaj za nieuświadomionego
i pomóż go uświadomić...
TERMIN 2021
od 06 kwietnia godz. 08:00 do 23 kwietnia godz. 15:00
LOKALIZACJA
Obszar Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach
Koordynator : Krystyna Ruda-Ertel
Tel.: +48 509 933 780

Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice
serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane
osoby do włączenia się w akcję prowadzoną już od
kilku lat przez miejscowych leśników.
Projekt „Oczyśćmy nasze lasy ze śmieci.", to
próba przybliżenia lokalnemu społeczeństwu
problemu jaki stanowią zróżnicowane odpady
pozostawiane przez ludzi odwiedzających nasze
tereny. Z przykrością stwierdzamy, że z każdym
rokiem ilość osób nieuświadomionych, a wraz z
nią ilość i różnorodność śmieci zamiast maleć,
rośnie ...
Sprzątanie może odbyć się o dowolnej porze w
podanym terminie. Ze względu na obecną
sytuację epidemiologiczną w kraju nie będzie
organizowanych wspólnych grupowych działań.
Każdy zainteresowany może przy okazji

spaceru do lasu znaleźć jakieś zaśmiecone
miejsce i sfotografować je. Zebrać - jeśli jest
dzieckiem, lub młodzieżą do lat 15 -5 śmieci, a
jeśli jest starszy, to 10. Następnie wykonać
zdjęcie terenu już oczyszczonego. Zabrać ze
sobą do domu zebrane odpady i wyrzucić do
swoich kubłów. Fotografie wykonane w
rozdzielczości nie większej niż 640x480 pixeli i
w formacie jpg prosimy przesyłać na adres email LZD Siemianice : lzd-siemianice@home.pl .
Wraz z załączonymi fotografiami prosimy
krótko opisać, kiedy, gdzie i przez kogo zostały
one wykonane. Osoby, które będą chciały
podzielić się swoimi dokonaniami z innymi na
naszych mediach społecznościowych proszone
są o załączenie oświadczenia-zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez
LZD Siemianice dla potrzeb niniejszej akcji.
Wzór będzie do pobrania na stronie
internetowej LZD Siemianice:
www:lzd-siemianice.home.pl .
Oczywiście podane ilości, to założone przez nas
minimum. Nikt nie ogranicza ilości większych.
Sprzątać las można zawsze, jednak w terminie
od 06 do 23 kwietnia br będziemy prowadzić
akcję w sposób otwarty, a wszystkie nadesłane
w tym czasie fotografie wezmą udział w

losowaniu drobnych nagród. Dodatkowo dla
grup zorganizowanych przewidujemy nagrodę
specjalną. Jeżeli grupa np. uczniów z jednej
klasy wykona wspólny kolaż, prezentację lub
film nie dłuższy niż 3 minuty, to specjalnie
powołana w tym celu komisja wyłoni najlepsze
prace, a uczestnicy będą mogli skorzystać z
zaproszenia do lasu, gdzie leśnicy - gospodarze
zorganizują dla nich zajęcia o lesie i o biegu na
orientację, a na końcu przygotują ognisko.
Alternatywnie,
zwycięzca będzie mógł
skorzystać z porady fachowca z zakresu
zielonego zagospodarowania terenu wokół
swojej placówki i obsadzić go podarowanym
przez
nas
materiałem
sadzeniowym
wyprodukowanym na naszej szkółce w
Dobrymgościu.
22 kwietnia będziemy obchodzić Dzień
Ziemi. W tym roku hasło przewodnie tego
przedsięwzięcia brzmi: : "Przywróć naszą
Ziemię." W założeniu organizatorzy chcą aby
jak najwięcej ludzi poświeciło czas na bycie z
Przyrodą, na refleksję jak jest ona dla
człowieka ważna, a jednocześnie fascynująca,
piękna i ciekawa. Chcemy, żeby nasze lasy
przywitały to Święto
i przeżyły w jak
najczystszej odsłonie. Aby tego dokonać

potrzebujemy
niezliczonej
ilości
osób
"uświadomionych".
Zostań
zatem
reprezentantem
osób
uświadomionych i uświadamiaj razem z nami
innych. Nawet nie wiesz jak bardzo
potrzebujemy Twojej pomocy!!!!
Podmioty, grupy społeczne oraz każdą inną osobę,
która chciałaby wesprzeć gospodarzy w sprzątaniu
naszych lasów, a nie wie dokładnie gdzie może
tego dokonać prosimy o kontakt z naszymi
leśniczymi, którzy jako gospodarze miejscowych
ostępów pomogą wybrać najbardziej potrzebujące
interwencji miejsca. Podobnie w sytuacji, kiedy
ktoś napotka śmieci, które wzbudzą jego
podejrzenia, np. pojemniki z różnymi środkami
chemicznymi, stare akumulatory itp. prosimy o
tym fakcie powiadomić gospodarza.
Kontakty do naszych leśników terenowców.:







Leśnictwo Doświadczalne Dobrygość: Roman Malik - 509 755 127
Leśnictwo Doświadczalne Wielisławice: Mieczysław Dacko - 509933771
Leśnictwo Doświadczalne Laski: Radosław Ertel - 509 933 774
Leśnictwo Doświadczalne Marianka: Witold Krzywański - 509 755 156
Leśnictwo Doświadczalne Ciecierzyn: Paweł Kaczmarek - 502 381 517
Leśnictwo Doświadczalne Unieszów: Adam Matys - 604 285 423

Poprzez promowanie właściwych postaw w wyniku których będzie
można ograniczyć bezmyślne lub celowe zaśmiecanie lasów
gospodarze pragną uświadomić rangę i rozmiar tego problemu. Na
przestrzeni ostatnich lat ilość śmieci w miejscowych drzewostanach
zamiast maleć rośnie. Mnogość przeróżnych opakowań po napojach i
żywności przy szlakach komunikacyjnych nawet w głębi lasu jest
zastraszająca. Stanowi to, nie tylko problem estetyczny, ale głównie
ekologiczny, bowiem do wspomnianych odpadów dochodzą o wiele
większe i poważniejsze, o silnie negatywnym skutku oddziaływania
na glebę, wodę i powietrze.
Uwaga i działania gospodarzy na usuwanie "śladów " po wizytach
wielu osób w lesie cały czas wzrasta, a związane z nią nakłady czasu
pracy i koszty stają się trudnymi do udźwignięcia.
Lasy są dobrem ogólnonarodowym, każdy obywatel ma prawo je
odwiedzać, zbierać owoce jego runa. Każdy śmieć , który znajduje się
w lesie został do niego przez kogoś wniesiony. Dlaczego za
dobrodziejstwo, którym nas obdarza nie można z wdzięczności zabrać
ze sobą z powrotem tego co się do niego wniosło?
Leśnicy, to grupa, której powierzono misję dbania o jego rozwój
przyrodniczy i gospodarczy. Prawidłowe postawy i zrozumienie
tematu mogą uwolnić nasze drzewostany od tego problemu, a atencję
leśników skupić na rozwoju, pielęgnacji i ochronie lasów.
Dlatego bardzo mocno prosimy. Pomóż nam posprzątać nasze
lasy za wszystkich NIEUŚWIADOMIONYCH. Spraw razem z
nami aby szeregi UŚWIADOMIONYCH rozrastały się, a ilość
śmieci w lesie zaczęła wreszcie maleć.
Z góry dziękujemy za przyłączenie się do nas i za wsparcie naszej
aktywności.

