ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM
Lubuskie Drogi dla Natury
pod honorowym patronatem Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak
Zielona Góra, 26 czerwca 2013r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus mam przyjemność zaprosić Państwa na
seminarium, podczas którego zapoznamy uczestników z efektami projektu „Drogi dla Natury kampania na rzecz zadrzewień”, a także z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony,
pielęgnacji i odtwarzania alej przydrożnych.
Projekt, którego celem jest propagowanie idei ochrony i odtwarzania przydrożnych alej,
współfinansowany jest ze środków NFOŚiGW, koordynowany przez Fundację EkoRozwoju
z Wrocławia, a realizowany w 24 gminach w całym kraju przez 6 organizacji pozarządowych Fundacja EkoRozwoju, Federacja Zielonych GAJA ze Szczecina, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
z Kwidzyna, Fundacja Aeris Futuro z Krakowa, Fundacja Zielone Płuca Polski z Olsztyna i Towarzystwo
Przyjaciół Słońska.
W województwie lubuskim projekt jest realizowany tylko w jednej „gminie wiodącej” – Gminie Słońsk
i, co warto podkreślić, jest współfinansowany z budżetu gminy. To właśnie podczas warsztatów
Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi, które odbyły się na początku kwietnia w Słońsku
przekonaliśmy się, że aleje przydrożne to tematyka ważna nie tylko dla samorządów różnych szczebli
i zarządców dróg, ale również dla wielu innych instytucji, a także wykonawców budujących
i remontujących drogi. W ramach projektu, poza wspomnianymi warsztatami, przeprowadziliśmy
inwentaryzację alej w gminie i opracowaliśmy program ich ochrony i kształtowania, zorganizowaliśmy
pokazowe sadzenie 50 drzew przy drodze powiatowej Słońsk-Chartów oraz posadziliśmy 70 wierzb
w akcji społecznej.
Zachęcając do udziału w seminarium, pragniemy zasygnalizować planowane rozszerzenie działań na
kolejne gminy naszego województwa, w ramach projektu finansowanego z europejskiego funduszu
LIFE+.
Z poważaniem

Izabella Engel
/Prezes TPS UV/

Seminarium sfinansowano ze środków Gminy Słońsk oraz NFOŚiGW

Lubuskie Drogi dla Natury
Seminarium pod honorowym patronatem Pani Marszałek Województwa Lubuskiego

Miejsce:
Termin:
Program:

Centrum Biznesu, Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23
26 czerwca 2013r. godz. 11.00 – 14.00



Otwarcie seminarium i powitanie gości



Historia i funkcja alej oraz cele, działania i partnerzy projektu Drogi dla Natury - Izabella Engel Prezes Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus



Efekty projektu Drogi dla Natury w gminie Słońsk – wiodącej gminie w województwie lubuskim Jacek Engel - Doradca zadrzewieniowy TPS UV



Przerwa kawowa



Aleje przydrożne – ochrona, pielęgnacja, odtwarzanie - Marzena Suchocka – architekt krajobrazu
- Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie



Dyskusja



Lunch

Zgłoszenia:
Ze względów organizacyjnych prosimy uprzejmie o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa
w seminarium do dnia 19 czerwca mailem na adres: tps@tps-unitisviribus.org.pl lub telefonicznie:
691 38 42 42.
Dodatkowych informacji udziela:
Jacek Engel, tel. 95 757 22 12, lub 691 38 42 42, e-mail: tps@tps-unitisviribus.org.pl

Zapraszamy na nasze strony: www.aleje.org.pl, www.tps-unitisviribus.org.pl
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