
  

Nadleśnictwo Gołąbki 



  

Z historii...
Historia planowanej gospodarki leśnej na 
Pałukach sięga czasów zaboru pruskiego. 
Najstarszym dokumentem świadczącym o 
zgodnym ze sztuką leśną zagospodarowaniu 
lasu to Operat urządzania lasu dla 
Nadleśnictwa Gołąbki  z 1852 roku. Jednak 
najstarszym dokumentem, uznany za 
początek  jednostki, jest edykt Fryderyka 
Wilhelma II, dotyczący utworzenia 
Nadleśnictwa Królewskiego Gołąbki 
(Taubenwalde) z roku 1796r.



  

Nadleśniczowie
1. Klemens Cabański – 1.01.1982 – 30.11.1987
2. Aleksander Fełenczak – 6.05.1951 – 14.10.1966
3. Franciszek Fiutak – 1.12.1987 – 12.06.2006
4. Marek Malak – 13.06.2006 – nadal 
5. Henryk Mulczyński – 1.10.1966 – 31.12.1981
6. Romuald Wyjatek – 1945 - 1950



  

Położenie

Nadleśnictwo Gołąbki jest jedną z 27 jednostek nadzorowanych przez Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Położenie jest na styku województwa 

kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, co determinuje biograficzne zróżnicowanie 
walorów przyrodniczych. Siedziba nadleśnictwa znajduje się na terenie powiatu 
żnińskiego w gminie Rogowo, w miejscowości Gołąbki, przy trasie z Rogowa do 

Mogilna. W obecnym kształcie Nadleśnictwo Gołąbki funkcjonuje od 1 stycznia 1973r, w 
wyniku połączenia z byłym Nadleśnictwem Szczepanowo. Zasięg terytorialny obejmuje 
123 tys. ha, a rozpiętość wynosi ok. 70 km. Łączna powierzchnia nadleśnictwa to 14 865 

ha, w tym powierzchnia leśna 13 968 ha. 



  



  

Pamiętamy o  przodkach, którzy 
walczyli o wolność naszej Ojczyzny.



  

Dąb Jana Pawła II
Msza św. pod przewodnictwem abp. 
Henryka Muszyńskiego była 
centralnym wydarzeniem 
uroczystości posadzenia dębu 
papieskiego i obchodów 67.rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, które 
odbyły się w Nadleśnictwie Gołąbki 
14.09.2006r. 



  

Nasz udział w zalesieniach
Nadleśnictwo  posiada bogatą bazę nasienną, w 
której najcenniejsze są wyłącznie drzewostany 
takich gatunków: dąb szypułkowy, buk zwyczajny i 
daglezja zielona oraz gospodarcze drzewostany 
sosnowe, dębowe, bukowe, brzozowe, daglezjowe i 
modrzewiowe. Zebrane w nich nasiona wysiewa się 
w szkółce leśnej w Mięcierzynie, gdzie rocznie 
produkuje się ponad 3 mln. Sadzonek wykorzystuję 
się je do odnawiania lasu i zalesień zarówno w 
Lasach Państwowych jak i prywatnych.



  

Edukacja leśna 
w której  chętnie uczestniczymy.



  

Źródła: 

● Marian Przybylski ,, Lasy Pałuckie Z dziejów 
Nadleśnictwa Gołąbki 1796-2016'' 

● Foldery o Nadleśnictwie Gołąbki 
● Strona internetowa Lasów Państwowych 
● Zdjęcia z zasobów szkolnych



  

KONIEC
Dziękujemy za uwagę!

Wykonały uczennice kl. I 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Gościeszynie

Gabriela Stachowiak
Małgorzata Owczarzak
Dominika Danielska 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych lasów!!! 
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