Kalendarium wydarzeń organizowanych w roku 2021
z udziałem Nadleśnictwa Kozienice
Termin
I-II 2021

III 2021

IV 2021

V 2021

VI 2021

VIII 2021

IX 2021

X 2021

XI 2021

XII 2021

Rodzaj imprezy
Akcja „Dokarmiania ptaków”- przedszkola, szkoły, harcerze
Akcja dokarmiania zwierząt - wykładanie karmy w paśnikach.
Rozpoznawanie tropów i śladów na śniegu.
„Pierwszy Dzień Wiosny”- przedszkola, szkoły - „Topienie Marzanny” poszukiwanie pierwszych śladów wiosny.
Akcja „Chrońmy las przed pożarem” - szkoły podstawowe, gimnazja.
Akcja „Dzień Ziemi”- happening ekologiczny - imprezy okolicznościowe,
konkursy
Obchody „Dni Lasu” – sadzenie lasu.
Akcja „Święto Polskiej Niezapominajki” - w OEE Jedlni.
Rozstrzygnięcie konkursu „Szkolny Karmnik”
Marsz z kijami - Uniwersytet III Wieku
Puszczańskie Harce - z udziałem harcerzy z całej Polski.
Obchody „Dnia Leśnika”.
Obchody „Dnia Dziecka”- festyn w Straży Pożarnej dla dzieci.
Cross rowerowy – szkoły podstawowe i gimnazja
„Festyn Rodzinny Trójki”- PSP nr 3 w Kozienicach
Bieg o Puchar Nadleśniczego N-ctwa Kozienice - impreza sportowa
Raj rowerowy, msza polowa przy św. Franciszku - parafia Jedlnia
Dzień Pszczoły – Raj rowerowy z udziałem pracowników Urzędu Miasta Pionki,
Urzędu Gminy Pionki, Stowarzyszenia Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej,
Pionkowskiego Towarzystwa Rowerowego. Trasa ok. 30 km.
Spotkanie informacyjne z pedagogami współprac. placówek oświatowych
Rozpoczęcie akcji „Czysty Las”- trwającej do VI.2021 r.
Raj pieszy – Szlakiem Bojowym Pułku Strzelców Kaniowskich – Kozienickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej.
Akcja „Sprzątania Świata”- przedszkola, szkoły, harcerze.
Dożynki Starostwa Kozienice - festyn
Akcja „Święto Drzewa”- przedszkola, szkoły podst. i gimnazja.
„Dni Edukacji”- wystawa prac konkursowych uczniów.
Porządkowanie miejsc pamięci na terenie Nadleśnictwa Kozienice.
Raj rowerowy ”Śladami miejsc historycznych” - 5 edycja rajdu.
Akcja „Ratujmy Kasztanowce” – prace porządkowe przy szkołach, alejach,
parkach.
Festyn „Pamiętajmy o ogrodach” - park w Czarnolesie
Akcja – zbiór żołędzi, kasztanów, orzechów – zapasy na zimę.
Rozstrzygnięcie konkursu „Moje spotkania z Puszczą”- przedszkola, szkoły.
Obchody „Św. Franciszka” – spotkanie przy kapliczce, prelekcje, konkursy.
Obchody „Św. Huberta” – prelekcje, konkursy, pogadanki.
Akcja „Stroik-ekologiczny” – przedszkola, szkoły, harcerze.
„Mikołajkowy Nordic Walking” – 13-edycja marszu wytyczoną trasą,
pogadanka, konkursy.
Akcja” Choinka dla społeczeństwa” – przedszkola, szkoły, harcerze, kościoły,
zakłady pracy, policja, straż pożarna i inni.

