Pomysł Koła Łowieckiego „Leśnik” w Tarnobrzegu na znaczy zrównoważony rozwój
społeczny w regionie – czyli "Klucze do czystej Puszczy Sandomierskiej"

Koło Łowieckie „Leśnik” w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie), zostało laureatem
konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2016. Należy nadmienić, iż Koło
„Leśnik” jest jedną z trzech organizacji zrzeszającą myśliwych w Polsce (wszystkie
organizacje należą do Okręgu Tarnobrzeskiego PZŁ), która otrzymała wsparcie finansowe na
wdrożenie pomysłu pn. "Klucze do czystej Puszczy Sandomierskiej" – znaczy
zrównoważony rozwój społeczny w regionie. Na w/w konkurs wnioski złożyło łącznie
około 3 tys. organizacji pozarządowych z całego kraju, zaś dofinansowanie na realizację
projektów uzyskało niespełna 200 z nich.
Koło Łowieckie „Leśnik” na realizację tego pomysłu otrzymało wsparcie finansowe
na poziomie blisko 40 tyś. PLN. Inicjatywa ta realizowana jest w okresie od sierpnia do
grudnia 2016 r. Projekt ten zakłada oddziaływanie edukacyjno-obywatelskie na dzieci i
młodzież z obszaru Gminy Grębów a także osoby dorosłe w obszarze ekologii i dbałości o
stan środowiska naturalnego.
Projekt zyskał już sobie partnerów w postaci Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Grębowie, Publicznych Szkół Podstawowych w Wydrzy oraz Krawcach a także Gminy
Grębów. Popularyzacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju odbywać się będzie z
udziałem uczniów szkół publicznych w Krawcach, Wydrzy oraz Grębowie. W ramach
projektu powstają tam Koła Miłośników Przyrody. Koła te będą funkcjonować w oparciu o
system wsparcia specjalnie przeszkolonych i przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą
Animatorów powołanych z pośród członków Koła „Leśnik”, nauczycieli oraz utworzonej
sekcji wolontariatu młodzieżowego (Zielony Wolontariat).
W ramach działań projektowych przeprowadzone zostaną konkursy na Eko-fotografię
i Eko-plakat oraz quiz z wiedzy przyrodniczo-ekologicznej. Ponadto uczestnicy zadania będą
odbiorcami prelekcji podczas edukacyjnych wizyt studyjnych w Roztoczańskim Parku

Narodowym, Nadleśnictwie Nowa Dęba, lokalnym Zakładzie Komunalnym, zaś fachowa
wiedza z zakresu znajomości środowiska naturalnego oraz działań na rzecz jego ochrony
przekazana zostanie w trakcie szkoleń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lasach
Janowskich.
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wykorzystaniem odpadów dla wszystkich klas w/w szkół pn. „Ze starego coś nowego”, „Stop
dzikim wysypiskom śmieci” – akcja polegająca na oznaczaniu dzikich wysypisk śmieci na
obszarze sołectw gminy Grębów, będących zarazem terenem obwodu łowieckiego Koła,
tworzenie lokalnych map naturalnych zasobów poszczególnych sołectw Gminy Grębów,
kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone przez dzieci i młodzieży na rzecz reszty
społeczności pn. „My już wiemy i Wam o tym opowiemy”, wspólne akcje nasadzania
drzewek pn. „Zielone płuca mej wsi”, wydawnictwa, akcja „Lisie nory”- czyli wycieczki
myśliwych z dziećmi i młodzieżą po okolicy i penetracja wałów przeciwpowodziowych pod
kątem kontroli ich stanu.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że Koło „Leśnik” - prócz wzorowo prowadzonej
gospodarki łowieckie w regionie - realizuje działania społeczne i wspiera misję rozwoju
lokalnego w obszarach przyrodniczo-ekologicznych. Edukacja przyrodnicza i dbałość o
jakość i stan środowiska naturalnego stanowi przykład troski o obecne i przyszłe pokolenia
mieszkańców tutejszego regionu. Czyste środowisko naturalne i zrównoważony rozwój jest
gwarancją zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy Grębów.
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