
 

 

 

 

Oddział Szczeciński PTD serdecznie zaprasza na spotkanie plenerowe:  

7 maja br. (sobota) o godz. 15.00  

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej (TOEE) w Zalesiu  

(gmina Police, koło Szczecina) 

Zalesie 4, 72-004 Tanowo, GPS: 53.574, 14.373 

 

Spotkanie poprowadzi dr Tadeusz Leśnik 

W programie: 

1. Zwiedzanie obiektu i poznanie jego możliwości edukacyjnych: 

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej im. Stanisławy i Czesława Czyżewskich 

rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2013 roku. Obiekt jest zlokalizowany w malowniczym i 

bogatym przyrodniczo otoczeniu Nadleśnictwa Trzebież, w pobliżu Puszczy Wkrzańskiej. Bogata 

oferta edukacji ekologicznej pozwala przybliżyć uczestnikom warsztatów wiedzę z zakresu przyrody, 

ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, astronomii i innych dziedzin nauk 

ścisłych. Pracownie tematyczne i sale laboratoryjne wyposażone są w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne. Na terenie ośrodka znajduję się także ogródek dydaktyczny, miejsca rekreacyjne  

i ogniskowe oraz plac zabaw.  

   

   
zdjęcia: https://toee.pl 

 



 

2. Zwiedzanie kolekcji roślin drzewiastych w tym wrzosowatych na terenie ogrodu przy  

     Nadleśnictwie Trzebież: 

Nadleśnictwo Trzebież zostało utworzone 01.10.1970 roku z połączenia trzech  małych 

Nadleśnictw: Trzebież, Jasienica, Tanowo. Lasy Nadleśnictwa to blisko 25 000 ha powierzchni, z której 

48,5% to Lasy rezerwatowe i ochronne. Od północy i wschodu lasy nadleśnictwa sąsiadują z  Zalewem 

Szczecińskim oraz Roztoką Odrzańską, od zachodu - granicą państwa, a od południa - lasami 

komunalnymi miasta Szczecin. Nazwa Puszczy pochodzi od zamieszkującego ją w przeszłości 

wieleckiego plemienia Wkrzan, należącego do grupy Słowian Zachodnich – Pomorzan. 

  
zdjęcia: https://trzebiez.szczecin.lasy.gov.pl, https://pomorzezachodnie.travel 

 

3. Spotkanie przy ognisku: 

- Prosimy o przygotowanie kwoty 10 zł od osoby (opłata 

ogniskowa), 

- prowiant (kiełbaski, napoje itp.) uczestnicy organizują we 

własnym zakresie.  

 

 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

1. Dojazd we własnym zakresie. 

2. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na wyjazd obowiązują zapisy. Zgłoszenia zawierające 

imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu prosimy przesłać w nieprzekraczalnym 

terminie do 2 maja (poniedziałek) na adres: ptd.szczecin@ptd.pl, drogą mailową otrzymają 

Państwo potwierdzenie wpisania na listę. 

Prosimy o regularne sprawdzanie strony internetowej oddziału Szczecińskiego PTD 

(https://www.ptd.pl/?page_id=2261), na której będziemy publikować aktualizacje 

dotyczące wydarzenia oraz o regularne sprawdzanie poczty e-mail. W przypadku 

niezebrania się grupy i odwołania wyjazdu informacje zostaną przesłane drogą mailową do 

osób, które zgłosiły się na wyjazd. 

Serdecznie zapraszamy ! 

 

Przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego PTD 

dr inż. Joanna Czerwińska 

 


