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
NIP: PL 927-15-06-791

XXXIII Zjazd Klubu Przyrodników
Owczary 27.02.—01.03. 2015
Szanowni Państwo,
Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do udziału w XXXIII Zjeździe i Walnym
Zgromadzeniu Członków, który odbędzie się w Stacji Terenowej Klubu w Owczarach k. Kostrzyna n/Odrą
w dniach 27.02-01.03.2015r. Mamy nadzieję, że organizacja Zjazdu w naszej Stacji Terenowej zachęci
Państwa do licznego uczestnictwa. Wybór Owczar wiąże się przede wszystkim z chęcią zaprezentowania
samej Stacji, jak też efektów prowadzonych w ostatnich latach remontów i modernizacji. Mamy nadzieję, że
będzie to również jeden z elementów promocji tego miejsca jako dobrej bazy edukacyjnej czy
wypoczynkowej i zachęci członków oraz sympatyków Klubu do jej odwiedzania w przyszłości. Organizacja
Zjazdu Klubu w Owczarach, to również znacznie niższe koszty uczestnictwa, przekładające się (taką mamy
nadzieję) na lepszą frekwencję.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program. Liczymy na Państwa liczny udział!
Program
Piątek, 27 lutego
16 00 przyjmowanie uczestników
17 00
● Ewa Drewniak – Stacja Terenowa w Owczarach – historia i perspektywy rozwoju muzeum, centrum
edukacji i ochrony muraw
● Kamila Grzesiak – Kiedy pierwszy Zjazd Klubu Przyrodników w Stacji Terenowej w Uniemyślu?
Stan zaawansowania prac i perspektywy na przyszłość
18 00 – kolacja
19 15
● Katarzyna Żuk, Rafał Ruta, Artur Stanilewicz - Przyrodnicze wrażenia z Syberii
● Alma Szafnagel-Wołejko, Lesław Wołejko – Śladami prof. Kulczyńskiego po bagnach Białorusi
● Marek Maciantowicz – Łuk Mużakowa - fenomen geologiczno-kulturowy
21 00 - spotkanie towarzyskie

Sobota, 28 lutego
8 00 Przyjmowanie uczestników, śniadanie
9 00 Walne Zgromadzenie Członków Klubu Przyrodników (w przypadku braku quorum Walne
Zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 10 00 natomiast o godz. 9 00 rozpoczniemy
prezentację programu z godz. 11 15).
Program Walnego Zgromadzenia: wybór przewodniczącego, sekretarza obrad i komisji skrutacyjnej,
sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2014, sprawozdanie z działalności Kół
Terenowych, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał,
dyskusja i zatwierdzenie planu pracy na rok 2015, bieżące sprawy organizacyjne, wolne wnioski.
Wybory Komisji Rewizyjnej na lata 2015-2019.
11 00 Przerwa
11 15
● Magdalena Makles, Dorota Horabik – Ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce – rezultaty realizacji
projektów na tle wybranych obszarów oraz plany na przyszłość

● Paweł Pawlaczyk – Uczestnictwo społeczne w zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami
● Dorota Horabik - Plany Zadań Ochrony obszarów Natura 2000 - teoria i praktyka
12 15 Przerwa
12 30
● Katarzyna Barańska – Lubuskie pomniki przyrody
● Tomasz Krzyśków – W pogoni za sukcesem. Elementy biologii lęgowej gągoła
● Magdalena Bregin – Ochrona wybranych rezerwatów Niziny Mazowieckiej
● Tomasz Ślusarczyk – Grzyby wielkoowocnikowe Kampinowskiego Parku Narodowego
14 00 Obiad
15 00
● Filip Jarzombkowski, Ewa Gutowska, Katarzyna Kotowska - Rezerwaty torfowiskowe Niecki
Gródecko-Michałowskiej - czy obecne uwarunkowania hydrologiczne umożliwiają zachowanie
walorów przyrodniczych?
● Jacek Engel - Zadrzewienia przydrożne odchodzą niepostrzeżenie
● Rafał Ruta - Na styku przyrody i historii - zachowane i utracone walory przyrodnicze Borów
Kujańskich
16 20 przerwa
16 30
● Robert Stańko – Czy każda inwestycja szkodzi przyrodzie? Wyniki monitoringu przyrodniczego na
przykładzie rezerwatu Bagno Chłopiny
● Piotr Waloch – Funkcjonowanie siedlisk z roślinnością nakredową w określonych warunkach
troficznych oraz kierunki przemian w wybranych kompleksach jeziorno-torfowych Polski północnozachodniej
● Andrzej Jermaczek - Bierna ochrona przyrody - czyli dlaczego tak trudno jest nic nie robić?
● Marta Jermaczek-Sitak - W dziką stronę. Dlaczego edukacja przyrodnicza jest potrzebna?
18 00 kolacja
18 45 Aukcja na rzecz MiniFunduszu oraz remontu Stacji w Uniemyślu, prezentacja zrealizowanych
przedsięwzięć (jak co roku zapraszamy do udziału w aukcji, uczestników prosimy o podarowanie
wartościowych, a z jakichś przyczyn nie potrzebnych Wam już książek przyrodniczych, które mogą przydać
się innym. Liczymy też na czynny udział w ich licytacji!)
20 00
● Tomasz Ogrodowczyk (ORWLP w Bedoniu) – „Zielone” książki Puchalskiego na nowo
● Adriana Bogdanowska – „Na osi czasu” – cykl diaporam
21 00 Spotkanie towarzyskie

Niedziela, 01 marca
8 00 śniadanie
8 30 – 10 15
● Witold Andrzejczak - Mapy w Internecie - przegląd zasobów i możliwości ogólnodostępnych
geoportali oraz innych źródeł kartograficznych - warsztat
● Ewa Drewniak –Szczepienie drzewek owocowych - warsztat
10 15
Wycieczka – Park Narodowy „Ujście Warty”
14 00 – obiad

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W XXXIII ZJEŹDZIE KLUBU PRZYRODNIKÓW
27.02.-01.03. 2015 r.
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………..……… e-mail: ……………………………..
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w trzech ośrodkach : w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy, w Centrum
Rehabilitacyjno-Sportowym w Górzycy i w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach. Ośrodki w Górzycy dysponują
pokojami z łazienkami, Stacja w Owczarach dysponuje pokojami bez łazienek (do dyspozycji trzy wspólne łazienki
z prysznicami).
Posiłki będą zarezerwowane w restauracji „Olimpia” w Centrum Rehabilitacyjno-Sportowym w Górzycy.
Osoby nocujące w Stacji w Owczarach mają też możliwość indywidualnego przygotowania śniadania i kolacji
w ogólnodostępnej kuchni w Stacji.
Ośrodki w Górzycy są oddalone ok. 2 km od Stacji w Owczarach.
Zgłoszenia przyjmujemy do 22.02.2015r. mailem: owczary@kp.org.pl lub faksem : 95 759 12 20.
NOCLEG
Nocleg w Górzycy w pok. 1-os.

27/28.02.
70 zł

28.02./01.03.
70 zł

Nocleg w Górzycy w pok. 2-os.
Nocleg w Górzycy w pok. 3-os.
Nocleg w Górzycy w pok. 4 os.

60 zł
50 zł
40 zł

60 zł
50 zł
40 zł

Nocleg w Stacji w Owczarach
w pokoju 1-osobowym *

45 zł

45 zł

Nocleg w Stacji w Owczarach
pokoju 2-osobowym *
Nocleg w Stacji w Owczarach
pokoju 3-osobowym *

35 zł

35 zł

25 zł

25 zł

Nocleg w Stacji w Owczarach
pokoju 4-osobowym *
Nocleg w Stacji w Owczarach
w pokoju 12-osobowym *
Autorzy/bezpł. w 2-3os. [proszę zaznaczyć]

20 zł

20 zł

15 zł

15 zł

2-os.
2-os.
3-os.
3-os.
*Z uwagi na to, że w Stacji w Owczarach dysponujemy w sumie czterema pokojami, wpłat prosimy dokonywać dopiero po
zarezerwowaniu i otrzymaniu potwierdzenia.
POSIŁKI
Śniadanie

27.02.
-

28.02.
10 zł

01.03.
10 zł

-

20 zł

20 zł

Kolacja

10 zł

10 zł

-

Posiłki wegetariańskie

TAK
NIE

---

---

Obiad

Jestem członkiem Klubu Przyrodników. Kwotę ……………….. uzyskaną ze zsumowania powyższych opłat za noclegi i posiłki
wpłacę na konto Klubu* / wpłacę gotówką podczas Zjazdu [proszę podkreślić].
Nie jestem członkiem Klubu Przyrodników. Kwotę ……….……….. uzyskaną ze zsumowania powyższych opłat za noclegi i
posiłki wpłacę na konto Klubu* / wpłacę gotówką podczas Zjazdu [proszę podkreślić].
*nr konta : BZ WBK 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645, w tytule przelewu : „Zjazd KP”.
Jestem autorem : TAK

NIE

Proszę o wystawienie faktury VAT:

TAK

NIE

Dane do faktury :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis

