Kronika Welskiego Parku Krajobrazowego
18.12.1995 r. – decyzją nr. 24/95 Wojewody Ciechanowskiego utworzono Welski Park
Krajobrazowy o powierzchni 16.311 ha oraz otulinę o powierzchni 3.827 ha.
26.01.1996 r. – konkurs na stanowisko Dyrektora WPK organizowany przez Urząd Wojewódzki
w Ciechanowie.
5.02.1996 r. – na stanowisko Dyrektora WPK powołany zostaje mgr inż. Krzysztof Główczyński.
18.03.1996 r. – decyzją nr.25/96 Wojewody Ciechanowskiego powołano i nadano statut jednostce
budżetowej pod nazwą Dyrekcja Welskiego Parku Krajobrazowego.
03.1996 r. – siedzibą Parku stają się pomieszczenia wynajmowane od ZGM przy ulicy Jeleńskiej 38
w Lidzbarku.
Skład pracowników:
- Krzysztof Główczyński – dyrektor
- Stanisława Łach – główny księgowy
- Józef Jakimenko – główny specjalista
- Elżbieta Malessa – starszy specjalista
- Mirosław Szczepański – strażnik parku
- Artur Mikołajski – strażnik parku
23.04.1996 r. – udział WPK w Gminnym i Międzygminnym Ekologicznym Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Kiełpiny 96'
04.1996 r. – wystawa 'Dobry Kontrakt' w Ciechanowie promująca Welski Park Krajobrazowy.
04. 1996 r. – odbywa się pierwszy obóz studencki w Koszelewach.
05.1996 r. – konferencja na temat „Turystyka na obszarach chronionych jako czynnik
generujący rozwój gospodarczy na terenach położonych nad rzeką Wel”.
10.07.1996 r. – po odejściu z pracy pani Stanisławy Łach obowiązki głównego księgowego
przejmuje Alina Śliwka.
30.08.1996 r. – decyzją nr. 24/96 Wojewody Toruńskiego utworzono Welski Park Krajobrazowy
o powierzchni 4.180 ha położony w granicach gminy Grodziczno.
5.02.1997 r. – dyrekcja WPK organizuje po raz pierwszy ferie w Parku dla dzieci szkół
podstawowych z terenu gmin Rybno i Lidzbark pod hasłem 'Spotkania z przyrodą'.
29.08.1997 r. – nawiązanie współpracy z Amerykańskim Korpusem Pokoju. Pracę rozpoczyna
wolontariuszka Korpusu Pokoju Cassandra McCarney.
31.10. 1997 r. – odchodzi z pracy główny specjalista Józef Jakimenko.
25.05.1998 r. – odbył się pierwszy plener malarsko-rzeźbiarski pod patronatem WPK.
18.06.1998 r. – podpisanie umowy o współpracy z Naturpark Dromling.

31.08.1998 r. – organizacja naukowych obozów studenckich z ART.- Olsztyn i WSH -Pułtusk.
04.1998 r. – akt nadania znaku promocyjnego Zielone Płuca Polski.
26.09.1998 r. – ogólnopolskie seminarium 'Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych
w parkach krajobrazowych.
09.1998 r. – wydana zostaje pocztówka z mapą i zdjęciami WPK.
31.10.1998 r. – odchodzi z pracy starszy specjalista pani Elżbieta Malessa.
3.12.1998 r. – otwarcie Muzeum Przyrody przy siedzibie Parku w Lidzbarku.
od 1998 r. – Naturpark Droemling jest naszym partnerskim Parkiem. Położony jest w Sachsen
Anhalt http://www.naturpark-droemling.de – około 30 km na pn. od Magdeburga. Co roku
pracownicy obu Parków wymieniają się doświadczeniami podczas wzajemnych spotkań na terenie
Polski i Niemiec.
28.04.1999 r. – podpisano porozumienie w sprawie współpracy przy opracowywaniu i realizacji
programów ochrony krajobrazu i środowiska kulturowego na terenie WPK z Ośrodkiem
Ratowniczych Badań Archeologicznych z Warszawy.
28-30.05.1999 r. – spływ kajakowy pod hasłem 'Rzeka Wel '99'.
30.05.1999 r. – powołana zostaje Rada Społeczno – Naukowa Parku. W jej skład weszli:
- prof. dr hab. Antoni Jutrzenka – Trzebiatowski
- mgr inż. Jan Karetko
- dr Lucyna Koprowska
- mgr Marek Kowalski
- Edmund Ligman
- mgr inż. Anna Słonecka
- mgr inż. Dariusz Wacławik
- dr hab. Tomasz Załuski
06.1999 r. – Cassandra McCarney kończy pracę w Welskim Parku Krajobrazowym.
20.08.1999 r. – do grona pracowników przybył wolontariusz korpusu pokoju Oliver Chilson.
2.10.1999 r. – oddanie do użytku Ścieżki Edukacyjnej nad Jeziorem Neliwa.
1999 r. – wydane zostają foldery:
- Spływ kajakowy,
- Przyrodniczo-historyczna ścieżka turystyczna wokół jeziora Rumian,
- Przewodnik przyrodniczy po Welskim Parku Krajobrazowym.
06.10.1999 r. – narada dyrektorów parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego.
28-30.07.2000 r. – odbyły się Dni Lidzbarka, wydane zostały okolicznościowo nowe foldery
i mapa WPK.
30.09.2000 r. – odchodzi z pracy strażnik parku Artur Mikołajski.

10.11.2000 r. – skład pracowników WPK poszerzył się o Michała Kosowicza głównego specjalistę
i Marzenę Margalską specjalistę do spraw edukacji ekologicznej.
1.11.2000 r. – nową siedzibą WPK staje się budynek po szkole podstawowej w Jeleniu.
11.2000 r. – wydany zostaje 'Przewodnik po zabytkach kultury materialnej WPK'.
18.12.2000 r. – konkurs wiedzy o Welskim Parku Krajobrazowym w Rybnie.
2.01.2001 r. – pracę rozpoczyna strażnik parku Paweł Samulewski.
1.02.2001 r. – pracę rozpoczyna strażnik Mariusz Urbański.
29.05.2001 r. – uroczyste otwarcie Muzeum Etnograficznego w Jeleniu przy siedzibie Parku.
18-29.06.2001 r. – WPK organizuje kurs dla przewodników po WPK -zajęcia prowadzili
pracownicy WPK i Nadleśnictwa, dr Lucyna Koprowska hydrobiolog z UWM w Olsztynie oraz
miejscowy historyk Edward Klemens. Dzięki kursowi osoby te zostały zatrudnione przez
miejscowe ośrodki wczasowe.
21-22.07.2001 r. – 700-lecie Lidzbarka. WPK miał również swój wkład w organizację m.in.
promował swoją działalność prezentując zbiory z muzeów oraz foldery zachęcając do odwiedzania
najpiękniejszych zakątków WPK.
2-5.06.2002 r. – wizyta Delegacji z zaprzyjaźnionego Parku Dromling w Niemczech
31.08.2002 r. – Marzena Margalska rezygnuje z pracy w Parku.
09.2002 r. – ścieżka przy Gimnazjum w Rybnie i warsztaty ekologiczne Rybno 2002
12.2002 r. – WPK przygotowuje się do wejścia do Europejskiego Systemu 'Natura 2000',
obejmującego szczególnie cenne ostoje ptaków i siedlisk w krajach piętnastki.
01.2003 r. – WPK organizuje 'Ferie z Przyrodą 'w muzeum przyrody odbyły się zajęcia m.in.
pokazy slajdów, quizy gry i zabawy z nagrodami. zorganizowane zostały również wycieczki do
Nowego Miasta Lubawskiego, Brodnicy, na Górę Dylewską i do schroniska dzikich zwierząt w
Napromku.
21-22.02.2003 r. – WPK wraz z Ośrodkiem Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego organizuje
konferencję zatytułowaną „Walory archeologiczne i przyrodnicze, jako element inicjujący
rozwój turystyki regionalnej”.
03.2003 r. – w siedzibie WPK otwiera nową salę edukacji ekologicznej. Nowa sala służyć będzie
nie tylko pracownikom parku. Planowane jest bezpłatne korzystanie z Internetu oraz instalacja
niewielkiego laboratorium do analiz biologicznych.
23-24.06.2003 r. – w Noc Świętojańską WPK, Urząd Miasta Lidzbark, Ośrodek Archeologii
Doświadczalnej z Warszawy i ZHP zorganizowali w Tarczynach zabawę przy średniowiecznym
grodzisku.
6.07.2003 r. – WPK jest współorganizatorem III Jarmarku Archeologicznego w Tarczynach, na
którym zostały zorganizowane pokazy dawnej twórczości rzemieślniczej i pokazy walki wojów

wczesnośredniowiecznych.
19-28.08.2003 r. – w Muzeum Przyrody WPK organizuje wystawę zatytułowaną 'Czas Apokalipsy'
zawierającą wiele unikatowych zdjęć zrobionych z lotu ptaka po huraganie, który przeszedł nad
północno wschodnią Polską w 2002 roku.
30.08.2003 r. – powstaje dla dzieci z miejscowości Jeleń klub ekologiczny 'JELENIACY'.
1.09.2003 r. – rozpoczyna pracę Daniel Puchalski.
19-20.09.2003 r. i 26-27.09. 003 r. – WPK organizuje warsztaty ekologiczne 'JA I MÓJ REGION'
dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych z terenu parku Program warsztatów obejmuje m.
in. zapoznanie się z rzeźbą terenu, badanie fauny dennej rzeki Wel.
25.10.2003 r. – otwarcie ścieżki dydaktycznej i ogrodu przy siedzibie Parku w Jeleniu.
6.11.2003 r. – pierwsze posiedzenie Komisji Planu Ochrony Welskiego Paku.
24.05.2004 r. – uczniowie z Gimnazjum w Rybnie reprezentujący WPK zajmują I miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie ekologicznym "Poznajmy Parki Krajobrazowe Polski".
29.05.2004 r. – udział WPK w Festiwalu Ekologicznym "Czysty Powiat", w Kętrzynie.
22.06. – 29.09.2004 r. – kurs dla przewodników po WPK. Kurs był adresowany do osób chcących
poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą i kulturową o regionie.
2-8.07.2004 r. – WPK zorganizował I wymianę młodzieży polsko – niemieckiej.
31.07.2004 r. – odbył się IV Jarmark Archeologiczny w Tarczynach. Pracownicy WPK
zorganizowali rajd rowerowy "Pętla Czasu".
19.09.2004 r. – prezentacja WPK na dożynkach powiatowych w Lidzbarku oraz wojewódzkich
w Kurzętniku.
24-25.09.2004 r. – WPK organizuje Warsztaty Ekologiczne dla Gminy Grodziczno – szkoły
podstawowe.
8-9.10.2004 r. – WPK organizuje Warsztaty Ekologiczne dla Gminy Grodziczno – gimnazjum
19.10.2004 r. – posiedzenie Komisji Planu Ochrony WPK.
23.10.2004 r. – dni Otwarte w siedzibie WPK zorganizowane dla mieszkańców Jelenia.
6.06.2005 r. – udział w Światowym Dniu Ochrony Środowiska w Olsztynie.
1.09.2005 r. – konferencja na temat "Wartości Przyrodnicze i Kulturowe Objęte Planem
Ochrony Parku".
19.09.2005 r. – udział w dożynkach powiatowych w Ruszkowie.
10.02.2006 r. – zorganizowanie szkolenia dla rolników "Nowe polski sady dawnych odmian".

28.04.2006 r. – udział pracowników WPK w VI Rajdzie Martyrologii zorganizowanym przez ZHP
Lidzbark.
17.06.2006 r. – prezentacja WPK na "Jarmarku Lidzbarskim".
12.07.2006 r. – raj za drzwiami – podsumowanie letniej akcji zorganizowanej przez Tygodnik
Działdowski i Welski Park Krajobrazowy.
25-29.08.2006 r. – WPK zorganizował wymianę młodzieży polsko – niemieckiej.
3.09.2006 r. – udział w konferencji "Turystyczne wykorzystanie rzeki Wel i Wkry".
19.12.2006 r. – WPK organizuje spotkanie "Turystyka wspólna sprawa" mając na celu
wypracowanie markowego produktu turystycznego naszego regionu.
13.12.2006 r. – likwidacja rezerwatu przyrody Czapliniec Werski.
29.12.2006 r. – utworzenie rezerwatu przyrody Jezioro Neliwa.
12.2.2007 r. – otwarcie Muzeum Przyrody w Jeleniu.
4.03.2007 r. – drużyna z Rybna wygrała etap wojewódzki w konkursie „Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski”
28.03.2008 r. – nadano Muzeum Etnograficznemu imię Edwarda Klemensa.
05.2008 r. – Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” wygrała drużyna
z Rybna powtarzając tym samym sukces z przed 2 lat.
15.11.2008 r. – zgodnie z Zarządzeniem Wojewody z parku odeszli do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska: Mirosław Szczepański, Joanna Sobiesierska i Ewelina Baumert.
6.01.2009 r. – w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego odbył się III etap konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie
Zespołu Szkół w Rybnie.
10.03.2009 r. – Welski Park Krajobrazowy odwiedził przedstawiciel współpracy z zagranicą landu
Sachsem – Anhalt Mathias Willenbockel.
Od 10.03.2009 r. – ruszyła akcja wspólnego zawieszania budek lęgowych przez pracowników WPK
wraz z dziećmi i młodzieżą zaangażowaną w projekcie „Chronimy ptaki – ziemskie wsparcie dla
podniebnych przyjaciół”.
7.04.2009 r. – w Olsztynie odbył się 8 etap wojewódzki konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”. Bezkonkurencyjny okazał się zespół z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie
reprezentujący Welski Park Krajobrazowy.
8.04.2009 r. – WPK odwiedziła Minister Rolnictwa i Środowiska Petra Wernicke z Sachsen-Anhalt,
w którym położony jest partnerski Park Dromling.

08.2009 r. – podpisano porozumienie o współpracy Welskiego Parku Krajobrazowego ze
Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią warmińsko – mazurską w Olsztynie w ramach
projektu „Lider młodzieżowy świadomym multiplikatorem wiedzy ekologicznej”.
08-10.2009 r. – pracownicy WPK aktywnie brali udział w badaniach i poborze prób w ramach
projektu „Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na
potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu” współorganizowanymi m.in. przez Instytut
Ochrony Środowiska w Warszawie i Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.
01.2010 r. – w siedzibie WPK odbył się 3 etap IX edycji Ogólnopolski konkurs pt. „Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski” zwyciężyła drużyna reprezentująca Zespół Szkół-Gimnazjum im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Rybnie. Zespół ten zakwalifikował się tym samym do 4 etapu
wojewódzkiego w Olsztynie.
01.2010 r. – rozpoczęto prace przy projekcie dotyczącym uruchomienia pilotażowego odcinka
szlaku kajakowego Lidzbark – Kurojady.
02.2010 r. – podpisano porozumienie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego dotyczące objęcia prze
m.in. Welski Park Krajobrazowy patronatu nad II Ogólnopolskim Rajdem Grunwaldzkim.
W wyniku porozumienia umożliwiono organizatorom skorzystanie z noclegu na terenie
Parku, także udostępniono uczestnikom Rajdu Grunwaldzkiego do zwiedzania ekspozycji
muzealnych w siedzibie Parku.
1.03.2010 r. – rozpoczyna pracę Marcin Modrzewski i Sylwia Karda.
03.2010 r. – zorganizowano w siedzibie w Jeleniu wykłady skierowane do dzieci i młodzieży pod
nazwą „Bioróżnorodność Welskiego Parku Krajobrazowego” Zajęcia nawiązywały tematyką
i treścią do ogłoszonego w ub. r. „Rok 2010 rokiem bioróżnorodności”.
1.04.2010 r. – rozpoczyna staż Wirginia Rykaczewska.
04.2010 r. – pracownicy Służby Parku wzięli udział w akcji „Wiosennego sprzątania Warmii
i Mazur” wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Lidzbarku, udało się
zebrać około 400 kg śmieci.
23.04.2010 r. – w Szkole Podstawowej w Kiełpinach odbył się XVI Ekologiczny Przegląd
Twórczości Artystycznej, którego WPK był współorganizatorem.
05.2010 r. – rozpoczęto intensywne prace dotyczące aktualizacji plany ochrony Welskiego Parku
Krajobrazowego, a także powiększenie jego obszaru o fragment terenu włączonego do europejskiej
sieci Natura 2000 – OSOS „Ostoja Welska”, który wrysowano poza północno – wschodnią granicą
Parku w gminie Rybno, Dąbrówno i Działdowo.
06.2010 r. – służba Parku przeprowadziła w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego
w Lidzbarku zajęcia edukacyjne pod nazwa „Parki narodowe i krajobrazowe Polski”.
06.2010 r. – WPK zajął się szczegółowym oznakowaniem i oddaniem ścieżki przyrodniczej
prezentującej walory przyrodnicze i krajobrazowe projektowanego rezerwatu „Las Nadwelski”.
06.2010 r. – rozpoczęto prace związane z utworzeniem wspólnej strony internetowej parków
krajobrazowych województwa warmińsko – mazurskiego.

07.2010 r. – WPK organizował wymianę młodzieży polsko – niemieckiej, w wymianie
uczestniczyła młodzież z Polski oraz Niemiec z zaprzyjaźnionego Naturpark Dromling.
08.2010 r. – przyjęto uczestników II Ogólnopolskiego Rajdu Grunwaldzkiego. Dzięki ich czynnej
pomocy Pracownicy Służby Welskiego Parku Krajobrazowego poprzez wycinkę nalotu brzozowo –
wierzbowego chronili cenne przyrodniczo siedliska storczyków w projektowanym rezerwacie
przyrody „Torfowisko Kopaniarze”.
08.2010 r. – na prośbę Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lidzbarku zorganizowano zajęcia
edukacyjne pt. „Unikalne tereny wodno – błotne Welskiego Parku Krajobrazowego” dla
wizytujących nasz rejon ukraińskich rolników.
08.2010 r. – wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lidzbarku, Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Lidzbarku, Regionalnym centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
i KRUS-em zorganizowano festyn pt. „Bezpieczne wakacje” podczas którego edukowano dzieci
i młodzież o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas prac polowych, prezentowano metody
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, również można było oddać krew.
08.2010 r. – służba Parku opracowała 4 wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dwa z nich dotyczyły doposażenia Parku w niezbędny sprzęt,
kolejne dwa dotyczyły czynnej ochrony w projektowanym rezerwacie przyrody „Torfowisko
Kopaniarze” oraz renaturyzacji kompleksu łąk w Leśnictwie Kostkowo.
15.10.2010 r. – odbyło się szkolenie w siedzibie Parku z zakresu obsługi nowo zakładanej strony
internetowej Parków woj. warmińsko – mazurskiego.
18.10.2010 r. – odbyło się posiedzenie Rady Parku.
25.10.2010 r. – WPK ogłasza konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych oraz fotograficzny dla
Szkół Ponadgimnazjalnych pt. „Welska Jesień”.
11.2010 r. – Welski Park Krajobrazowy został zaproszony do grona partnerów Projektu
„Pogranicze” i Rajdu Grunwaldzkiego 2011. Uczestnicy Projektu "Pogranicze" będą współtworzyć
profesjonalny portal turystyczny, poświęcony pograniczu – obszarowi położonemu przy granicach
województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, obejmujący
dawną Ziemię Płocką, Zawkrzeńską, Dobrzyńską, Michałowską i Lubawską, a także
Działdowszczyznę.
3.02 – 6.02.2011 r. – odbył się XI Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy Drwęca- Wel. WPK
odwiedzili Senator RP Stanisław Gorczyca, Senator RP Jadwiga Rotnicka i Starosta Nowomiejski
Ewa Dembek.
4.03.2011 r. – odbyło się spotkanie w sprawie biologicznego udrożnienia rzeki Wel na wysokości
MEW w Lorkach.
11.03.2011 r. – odbył się wojewódzki etap X edycji konkursu PPKP.
04.2011r. – odbyła się coroczna akcja sprzątania jezior i rzeki Wel.
05.2011 r. – na terenie WPK odbyły się prace niemieckich ornitologów.
21.05.2011 r. – w siedzibie WPK odbyły się warsztaty ekologiczne dla nauczycieli.

27.05.2011 r. – Welski Park Krajobrazowy zaproszono do udziału i prezentacji walorów
kulturowych i krajobrazowych naszego regionu na seminarium organizowanym przez Fundację
Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.
7-8.06.2011 r. – w Warszawie odbyła się konferencja kończąca zapoczątkowany w 2008 r. projekt
badawczy pod nazwą „deWELopment”.
06.2011 r. – odbył się Lidzbarski Jarmark, podczas którego nie zabrakło wystawy z WPK.
18-24.07.2011 r. – odbyło się spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej w Parku Naturpark
Dromling.
08.2011 r. – na terenie Parku stwierdzono nowy gatunek ptaka – żołna.
27.08.2011 r. – Welski Park Krajobrazowy uczestniczył w przyrodniczym wydarzeniu w Muzeum
Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Impreza przygotowana była przez przyrodników dla osób
odwiedzających Skansen.
9.09.2011 r. – Welski Park Krajobrazowy uhonorowany medalem za współpracę z Wydziałem
Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
20.09.2011 r. – siedzibę Welskiego Parku Krajobrazowego odwiedziła międzynarodowa grupa
nauczycieli i uczniów. Poszczególne osoby reprezentowały m.in. Czechy, Turcję, Niemcy oraz
Polskę.
11 – 12.2011 r. – realizacja projektu renaturyzacji Łąk Kostkowskich – etap I". Podczas pierwszego
etapu w 2011 roku zbudowano trzy zastawki – bystrotoki i przebudowano układ koryta głównego
rowu odprowadzającego wodę w północnej części kompleksu „Łąk Kostkowskich”.
12.2011 r. – Muzeum Przyrody zostało wzbogacone o modele płazów i gadów wykonane przez
Tadeusza Markosa z ZPKPIiWD.
12.2011 r. – zrealizowano projekt związany z czynną ochroną przyrody w projektowanym
rezerwacie Torfowisko Kopaniarze. Polegał on na ograniczeniu sukcesji wtórnej na tym obszarze.
8.12.2011 r. – podpisanie z Gminą Grodziczno porozumienia w sprawie utworzenia nowego szlaku
rowerowego.
10.01.2012 r. – III etap XI edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polskinaszymi reprezentantami została zwycięska drużyna z ZS w Rybnie.
3.04.2012 r. – etap wojewódzki XI edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski wygrywa Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie.
27.04.2012 r. – XVIII edycja GEPTA w Szkole Podstawowej w Kiełpinach.
10-11.05.2012 r. – konferencja pt. "Turystyka historyczna na pograniczu Mazowsza i Mazur".
Głównym celem konferencji była kontynuacja rozpoczętej w minionych latach tematyki turystyki
archeologicznej oraz promocji naszych terenów.

2.05.2012 r. – po raz drugi Welski Park Krajobrazowy wziął udział w "Spotkaniach z przyrodą"
organizowanych przez Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku.
21-25.05.2012 r. – rozstrzygniecie Ogólnopolskiego Finału XI Edycji Konkursu Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski.
8.07.2012 r. – w Parku Rekreacyjno-Sportowym przy „małym jeziorku” w Lidzbarku odbył się
Lidzbarski Jarmark, podczas którego swoje stoisko prezentował się Welski Park Krajobrazowy.
21.07.2012 r. – w Radio Olsztyn pomiędzy godziną 14:00 i 18:00 wywiadu udzielił Krzysztof
Główczyński – dyrektorem WPK, podczas audycji "Rozmowy o... Welu".
23-29.07.2012 r. – odbyły się „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze”. Młodzież
zakwaterowana została w ośrodku „Pod Lipami” w Lidzbarku.
29.07.2012 r. – otwarcie nowej ścieżki rowerowej „Pętli Ostaszewskiej”.
29.09.2012 r. – odbył się w siedzibie WPK XVII Festyn Ekologiczny organizowany przez Szkołę
Podstawową im. Janusza Korczaka w Tylicach.
10.2012 r. – ogłoszenie konkursu plastycznego „Mój dom – Welski Park Krajobrazowy”.
4.10.2012 r. – w Gołdapi odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki. Nasz
region reprezentował Welski Park Krajobrazowy zapoznając odwiedzających stoisko z atrakcjami
turystycznymi regionu, ciekawostkami przyrodniczymi i kulturowymi, a także z bazą noclegową
i gastronomiczną.
19.10.2012 r. – rozpoczęto oznakowanie szlaku rowerowego błękitnego na terenie Gminy Rybno.
11.2012 r. – ogłoszenie konkursu fotograficznego „Śladami minionych epok".
17.12.2012 r. – rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Mój dom - Welski Park Krajobrazowy”.
12.2012 r. – Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 59/779/12/IV z dnia 20
listopada 2012 r. powołał Radę Welskiego Parku Krajobrazowego.
8.01.2013 r. – nowy wystrój Sali Edukacyjnej dofinansowany przez Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
15.01.2013 r. – III etap XII edycji konkursu PPKP wygrało Gimnazjum im. Marii SkłodowskiejCurie w Rybnie.
14.02.2013 r. – posiedzenie Rady Parku w nowo otwartym centrum konferencyjnym Wellavil
w Kurojadach nad rzeką Wel. Dyskutowano o problemach z wprowadzeniem planu ochrony parku.
Zapoznano także zebranych z nową formą turystyki kwalifikowanej jakim jest geocaching.
Przedstawiono także plany utworzenia fundacji przyrodniczej Wel działającej na rzecz Parku. Rada
Parku w swoich planach zainicjowała wydanie monografii o Welskim Parku Krajobrazowym.
28.02.2013 r. – ruszył konkurs Budujemy Owadzie Hotele. Celem projektu była budowa oraz
obserwacja „Owadzich Schronisk”. Każdy zainteresowany uczestnik zbudował owadzie schronisko

i umieścił w miejscu, które potem obserwował, a wyniki z poczynionych obserwacji przedstawił
w formie „Dziennika Obserwacji”.
03.2013 r. – Welski Park Krajobrazowy dostrzegając edukacyjne możliwości geocachingu czynnie
bierze udział w tej zabawie poprzez opublikowanie w serwisie 17 skrzynek opisujących ciekawe
miejsca na terenie parku takie jak: grodziska wczesnośredniowieczne, schrony strzeleckie
zbudowane przez żołnierzy Gen. W. Andersa czy Poniatówki.
13.03.2013 r. – podpisanie umowy pomiędzy Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
a Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
4.04.2013 r. – gimnazjaliści z Rybna zwycięzcami Finału Wojewódzkiego Konkursu Poznajemy
Parki Krajobrazowe.
21.05.2013 r. – gimnazjaliści z Rybna zwycięzcami Ogólnopolskiego Finału Konkursu Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski.
1.06.2013 r. – wizyta Wicemarszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Jarosława
Słomy w naszej siedzibie.
8.06.2013 r. – otwarcie rowerowego „Szlaku Błękitnego” w Gminie Rybno.
15.06.2013 r. – z okazji 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie odbył się pod hasłem "Zabawa-Zdrowie-Ekologia" piknik rodzinny, którego
celem było podsumowanie dotychczasowej działalności WFOŚiGW.
9.07.2013 r. – międzynarodowa mini konferencja poświęcona możliwościom wykorzystania
instrumentów finansowych w ochronie przyrody i rozwoju turystyki w ośrodku Wellawil
w Kurojadach.
8-10.07.2013 r. – w Welskim Parku Krajobrazowym gościła delegacja z Naturpark Droemling –
Dyrektor Parku Fred Brauman oraz Przewodniczący Spółki ABM Werner Folkens.
22-28.VII.2013 r. – Spotkanie młodzieży w Naturpark Droemling.
27.07.2013 r. – Welski Park Krajobrazowy w TVP Olsztyn: podczas obchodów Dni Lidzbarka
Telewizja Olsztyn prowadziła wakacyjną Akcję Lato podczas której gościliśmy kamery w siedzibie
Welskiego Parku Krajobrazowego. Był też wywiad z naszym pracownikiem Marcinem
Modrzewskim na plaży miejskiej w Lidzbarku.
22 -28.07.2013 r. – spotkanie młodzieży w Naturpark w Drömling, zorganizowane w ramach
współpracy Naturpark Drömling (Niemcy) i Welskiego Parku Krajobrazowego spotkanie młodzieży
aktywnie biorącej udział w konkursach przyrodniczych, a także współpracującej z Parkami.
16.08.2013 r. – powstała nowa wystawa prezentująca wybrane narzędzia stosowane
w kłusownictwie wodnym jak i lądowym.
09.2013 r. – XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
09.2013 r. – ruszył Konkurs: "Dokarmiamy Ptaki".
21 – 22.09.2013 r. – dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna
Grupa Działania, którego członkiem jest m.in. Gmina Lidzbark, Welski Park Krajobrazowy miał

okazję zaprezentować się i promować nasz Region w III Międzynarodowych Targach
Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu EXPO Sejny 2013.
27.09.2013 r. – pracownicy Służby Welskiego Parku Krajobrazowego oraz Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Działdowie uprzątnęli śmieci zalegające
w korycie rzeki Wel na odcinku 5 km.
14.10.2013 r. – ogłoszenie zwycięzców w konkursie " Budujemy owadzie schroniska".
10.2013 r. – nowe oznaczenie granic WPK. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 15 stycznia 2002 r w sprawie wzoru tablic obwieszczających o obowiązujących
ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody, konieczne było dostosowanie oznaczeń
granic Welskiego Parku Krajobrazowego.
20.11.2013 r. – "Niedziela odkrywców" cotygodniowa audycja w Radiu Olsztyn zawitała do WPK.
16.01.2014 r. – III etap ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
zwyciężyli uczniowie Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Rybnie.
25.01.2014 r. – Welski Park organizuje po raz pierwszy Zimowe Ptakoliczenie w Lidzbarku.
21.02.2014 r. – coroczne zebranie Rady Welskiego Parku Krajobrazowego.
04.2014 r. – ogłoszono przetargi w ramach projektu na budowa ścieżki edukacyjnej wraz z małą
infrastrukturą, budowa wież obserwacyjnych przy rezerwatach Jezioro Neliwa i Ostrów Tarczyński,
budowa ścieżek edukacyjnych Murawki i Kurhany Gródki, budowa pomostu na Jeziorze
Lidzbarskim i wiaty na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego.
1.04.2014 r. – rozpoczyna staż Arkadiusz Abramowski.
3.04.2014 r. – uczniowie z ZS w Rybnie wygrali etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu
wiedzy "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".
9.04.2014 r. – rozstrzygnięcie Konkursu " Dokarmiamy ptaki".
24.04.2014 r. – ruszył Konkurs "Nadwelskie Krajobrazy".
30.05.2014 r. – uczniowie z ZS w Rybnie ostatecznie zajęli IV miejsce na etapie ogólnopolskim
konkursu wiedzy " Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".
8.06.2014 r. – Pierwszy Rodzinny Festyn Ekologiczny WPK z okazji XVI Warmińsko- Mazurskich
Dni Rodziny pod hasłem: "Rodzina fundamentem życia społecznego".
21.06.2014 r. – pracownicy WPK prezentują stoisko na XIV Jarmarku Lidzbarskim.
26.07.2014 r. – Welski Park wystawia swoje stoisko w Brudnicach na dożynkach pt. „Zew Natury”.
3-9.08.2014 r. – rozpoczyna się coroczna wymiana młodzieży Polsko-Niemieckiej aktywnie
biorącej udział w życiu Parku. W tym roku gościliśmy młodzież na terenie WPK.
3.08.2014 r. – staż rozpoczyna Natalia Tamiła.

20.08.2014 r. – Welski PK wystawia swoje stoisko na Hubertusie Powiatowym, który odbywa się
nad jeziorem Lidzbarskim.
09.2014 r. – ekipa TVP Olsztyn odwiedziła i nagrała materiał o Welskim Parku Krajobrazowym
w związku z oddaniem do użytku budowli realizowanych w ramach projektu „Ochrona cennych
zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii
i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”.
09.2014 r. – w Welskim Parku Krajobrazowym dobiega końca realizacja projektu: „Ochrona
cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii
i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
30.09.2014 r. – staż kończy Natalia Tamiła.
1.11.2014 r. – prace rozpoczyna Arkadiusz Abramowski.
12.12.2014 r. – pierwsze spotkanie w ramach projektu Junior Ranger.
1.01.2015 r. – pracę rozpoczyna Grzegorz Kamiński.
16.01.2015 r. – III etap XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski.
16.01.2015 r. – II spotkanie Junior Ranger „Płazy” z herpetologiem Krzysztofem Majchrem.
24.01.2015 r. – 11 Zimowe Ptakoliczenie prowadzone przez pracowników Parku odbyło się
w Lidzbarku.
5-6.02.2015 r. – spotkanie przedstawicieli parków krajobrazowych z terenu województwa
warmińsko- mazurskiego.
13.02.2015 r. – pracę kończy Grzegorz Kamiński.
27.02.2015 r. – pracę kończy Alicja Aronowska.
2.03.2015 r. – staż rozpoczyna Izabela Redman-Zalewska.
10-11.03.2015 r. – konferencja "Zasoby wodne Welskiego Parku Krajobrazowego i metody ich
ochrony w ujęciu ilościowym oraz jakościowym" w Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnym
Wellavil w Kurojadach.
20.03.2015 r. – III spotkanie Junior Rangers „Świat pod mikroskopem”.
21.03.2015 r. – międzyszkolny Konkurs Wiedzy Wędkarsko – Ekologiczne w SP Rybno.
23.03.2015 r. – konferencja „Ekotrendy” SP Rumian.
25.03.2015 r. – spotkanie Parków Krajobrazowych z mieszkańcami Lidzbarka.

27.03.2015 r. – IV etap XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski wygrało Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rybnie.
1.04.2015 r. – pracę rozpoczyna Mirosław Karbowski.
10.04.2015 r. – pierwsza Akcja Płazy wraz ze szkołą im. Janusza Korczaka w Koszelewach.
12.05.2015 r. – z okazji 25. rocznicy utworzenia w Polsce samorządu terytorialnego Województwo
Warmińsko-Mazurskie odwiedziła delegacja z partnerskiego obwodu rówieńskiego na Ukrainie,
która gościła także w Welskim PK.
25-29.05.2015 r. – odbył się w Zielonej Górze zorganizowany przez Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Lubuskiego finał XIV edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski. Drużyna z ZS w Rybnie zajęła III miejsce.
26.06.2015 r. – zakończenie pierwszej edycji projektu Junior Ranger.
30.06.2015 r. – pracę kończy Mirosław Karbowski.
4.07.2015 r. – pracownicy WPK prezentują stoisko na XIIV Jarmarku Lidzbarskim.
25.07 – 1.08.2015 r. – odbyła się wymiana młodzieży Polsko-Niemieckiej. Zgodnie z kolejnością w
tym roku młodzież z Polski pojechała z wizytą do Naturpark Drömling w Niemczech.
2.09.2015 r. – pracę rozpoczyna Izabela Redman-Zalewska.
12.09.2015 r. – pracownicy WPK prezentują stoisko podczas „Święta Żurawiny” w Jeleniu.
21.09.2015 r. – staż rozpoczyna Michał Gawryś.
9.10.2015 r. – rozpoczyna się druga edycja Projektu Junior Ranger.
13.10.2015 r. – siedzibę Parku odwiedził Piotr Żuchowski – Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Generalny Konserwator Zabytków.
6.11.2015 r. – I etap XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
6.11.2015 r. – konferencja przyrodnicza „Ptaki terenów wiejskich” zorganizowana z okazji
obchodów 20-lecia WPK. Konferencja odbyła się w Zespole Szkół w Rybnie i połączono ją
z wystawą „Pola tętniące życiem”.
13.11.2015 r. – drugie zajęcia zorganizowane dla grupy JR zatytułowane „Czyj to liść”.
11.12.2015 r. – II etap Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
11.12.2015 r. – trzecie zajęcia zorganizowane dla grupy Junior Ranger zatytułowane „Święta na
ziemi Lubawskiej”.
13.12.2015 r. – pracownicy prezentują stoisko ukierunkowane na dokarmianie ptaków, podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego.
15.01.2016 r. – III etap Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

30.01.2016 r. – 12 Zimowe Ptakoliczenie organizowane w Lidzbarku.
31.01.2016 r. – staż kończy Michał Gawryś.
1.02.2016 r. – pracę rozpoczyna Michał Gawryś.
19.02.2016 r. – czwarte zajęcia zorganizowane dla grupy Junior Ranger zatytułowane „Czytamy
Mapy”.
29.02.2016 r. – odbyło się posiedzenie Rady Parku. Do zaopiniowania przedstawiono propozycję
organizacji konferencji połączonej z obchodami 20-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego
zaplanowane na początek czerwca 2016 r.
03.2016 r. – Welski Park Krajobrazowy postanowił przy okazji obchodów dwudziestolecia,
wspomóc dwadzieścia bocianich rodzin. Z pośród wszystkich gniazd znajdujących się na terenie
Parku wybrano dwadzieścia będących w najgorszym stanie technicznym zagrażającym
bezpieczeństwu. W każdym z tych miejsc została zamontowana nowa metalowa platforma.
03.2016 r. – rozpoczyna się coroczna czynna ochrona płazów na terenie WPK wraz ze Szkołą
Podstawową w Koszelewach.
15.03.2016 r. – staż rozpoczyna Samuel Czmok.
18.03.2016 r. – czwarty etap XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski. Drużyna z ZS Rybno zajęła II miejsce.
18.03.2016 r. – zajęcia dla grupy Junior Ranger pt.” Poznajmy Rezerwaty Welskiego Parku
Krajobrazowego”.
31.03.2016 r. – pracę kończy Michał Gawryś.
20.03.2016 r. – pracownicy WPK wystawiają stoisko podczas Jarmarku Wielkanocnego w Hali
Sportowej w Lidzbarku.
29.04.2016 r. – zajęcia zorganizowane dla grupy Junior Ranger na użytku ekologicznym
w Koszelewkach – Junior Ranger obserwują ptaki.
22.04.2016 r. – obchody „Dnia Ziemi” w Welskim Parku Krajobrazowym.
20.05.2016 r. – odbyły się zajęcia dla grupy Junior Ranger. Rangerzy poznali świat owadów dzięki
prelekcji Bartka Bujnika z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
2-3.06.2016 r. – obchody 20-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego. Na potrzeby tego wydarzenia
została zorganizowana konferencja pt. „Zasoby wodne Welskiego Parku Krajobrazowego
i metody ich ochrony w ujęciu ilościowym oraz jakościowym”. Uroczystość odbyła się
w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Wellavil w Kurojadach. Pierwszego dnia odbyła się sesja
referatowa a drugiego kilkugodzinna wycieczka terenowa oraz spływ kajakowy rzeką Wel.
16.06.2016 r. – zakończenie II edycji Junior Ranger.
5.07.2016 r. – uroczyste otwarcie wystawy archeologicznej w Welskim Parku Krajobrazowym.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin, Karol Głębocki Rzecznik Prasowy Olsztyńskiego Oddziału Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, archeolog Igor Maciszewski, Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Wójt
Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski.
8.07.2016 r. – pielgrzymi z Gabonu odwiedzili Welski Park Krajobrazowy.
10-16.07.2016 r. – na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego odbyła się XII wymiana młodzieży
z Polski i Niemiec.
27.07.2016 r. – firma SGS polska odwiedziła Welski Park Krajobrazowy.
16.08.2016 r. – pracę rozpoczyna Żaneta Ataszkiewicz.
7.10.2016 r. – pierwsze spotkanie Junior Ranger III.
16.12.2016 r. – eko 3D – drugie zajęcia zorganizowane dla grupy Junior Ranger.
12.2016 r. – ukazała się Monografia Przyrodnicza WPK, czyli praca zbiorowa pod
red. prof. Czesława Hołdyńskiego.
13.01.2017 r. – III etap konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski XVI wygrywa Gimnazjum
im. M. Skłodowskiej-Curie w Rybnie.
27.01.2017 r. – zimowe Ptakoliczenie na trasie pomiędzy Jeleniem a Wąpierskiem.
10.02.2017 r. – zebranie Rady Welskiego Parku Krajobrazowego. Ważnym tematem obrad Rady
Parku była nowa monografia przyrodnicza Parku. Redaktor monografii prof. dr hab. Czesław
Hołdyński podziękował wszystkim autorom oraz osobom zaangażowanym w powstanie tej
obszernej publikacji.
10.02.2017 r. – Junior Ranger – zajęcia ornitologiczno/plastyczne z Dawidem Kilonem.
1.03.2017 r. – rozpoczął staż Artur Karpiński.
10.03.2017 r. – Junior Ranger – astro zajęcia – czyli astronomia dla najmłodszych. Zajęcia
przeprowadzili pracownicy Astrobazy Kopernik w Brodnicy, którymi są Pani Agnieszka Sternicka
oraz Pan Piotr Biegajski.
3.04.2017 r. – rozpoczęła pracę Alicja Patel.
10.04.2017 r. – nowy projekt „Pomagamy owadom pożytecznym” zorganizowany z SP Lidzbark
i T. Kościuszki i Nadleśnictwem Lidzbark.
28-29.04.2017 r. – zajęcia dla grupy Junior Ranger – obserwacje ornitologiczne na stawach
w Koszelewach.
1-3.05.2017 r. – gościliśmy delegacje dwóch współpracujących ze sobą gmin Heiden i Rybno.
4.05.2017 r. – rozpoczął staż Olgierd Gadomski.
26.05.2017 r. – terenowe zajęcia dla grupy Junior Ranger na szlaku dydaktycznym Las Nadwelski.

1.06.2017 r. – rozpoczął staż Jakub Rogoziński.
16.06.2017 r. – zakończenie III edycji projektu Junior Ranger.
9 – 15.07.2017 r. – odbyły się „Polsko – niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze młodzieży”.
Grupa polskich uczniów wyjechała na wymianę do zaprzyjaźnionego Naturpark Drӧmling.
7.08.2017 r. – powstaje ogród ze zbiorem ziół i roślin miododajnych występujących na terenie
WPK.
16.09.2017 r. – udział w II Święcie Żurawiny w Jeleniu.
17.09.2017 r. – udział w Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku.
26.09.2017 r. – Welski Park włączając się w obchody Dnia Krajobrazu zorganizował wykład
pt. "Wizerunek krajobrazu – jak go odczytać?” w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku.
10.2017 r. – pracę kończy Alicja Patel.
10.11.2017 r. – pierwsze spotkanie IV edycji Junior Ranger.
8.12.2017 r. – drugie spotkanie IV edycji Junior Ranger – Biologia wód ze studentami OIKOS
UWM Olsztyn.
01.2018 r. – rozwieszono nowe budki lęgowe dla gągoła i nurogęsia wraz z PSR.
12.I.2018 r. – w trzecim etapie XVII edycji konkursu PPKP wygrywa Gimnazjum im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Rybnie.
19.01.2018 r. – trzecie spotkanie IV edycji Junior Ranger – biologia wód śródlądowych z Lechem
Pietrzakiem.
26.01.2018 r. – Zimowe Ptakoliczenie w Lidzbarku.
02.2018 r. – stworzyliśmy grę wielkoformatową „Przygoda w Welskim Parku Krajobrazowym”.
02.2018 r. – ogłoszono konkurs literacki „Welskie Pióro”.
3.02.2018 r. – pierwsze wyjście Wędrownej Grupy Krajoznawczej Lasem Nadwelskim.
6.02.2018 r. – posiedzenie Rady Parku w Domach Konesera. Podczas dyskusji poruszono takie
tematy jak rewizja walorów przyrodniczych projektowanych rezerwatów przyrody na terenie
Welskiego Parku Krajobrazowego i podjęcie działań w celu prawnego powołania rezerwatu Las
Nadwelski.
16.02.2018 r. – czwarte spotkanie IV edycji Junior Ranger – ichtiofauna rzeki Wel.
23.02.2018 r. – w siedzibie WPK odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu
Działdowskiego.
03.2018 r. – WPK wraz z Fundacją Wybudowania rozpoczynają przygotowania do realizacji

projektu pt. „Oznakowanie turystyczne szlaku kajakowego rzeką Wel”.
03.2018 r. – Welski Park Krajobrazowy w partnerstwie z Fundacją Wybudowania przygotowuje się
do realizacji zadania pt. „Oznakowanie turystyczne szlaku kajakowego rzeką Wel”.
17.03.2018 r. – drugie wyjście Wędrownej Grupy Krajoznawczej – Bagna Jeleńskie.
23.03.2018 r. – finał wojewódzki konkursu PPKP. Drużyna z Gimnazjum im. Marii SkłodowskiejCurie w Rybnie zajęła IV miejsce.
23.03.2018 r. – piąte spotkanie IV edycji Junior Ranger – Entomologiczne podróże z Andrzejem
Jadwiszczakiem.
28.03.2018 r. – uroczyste wręczenie nagród w konkursie literackim „Welskie Pióro”.
04.2018 r. – ruszyła Akcja Płazy na trasie Lidzbark – Koszelewy przy stawach rybnych.
11 – 12.04.2018 r. – udział Dyrektora WPK w konferencji „Wilk – przybył, żeby zostać… Jak
udaje się integracja dużego drapieżnika w nowoczesnym krajobrazie kulturowym?”
w Brukseli, na której przedstawił sytuacje tego ssaka w Polsce.
21.04.2018 r. – trzecie wyjście Wędrownej Grupy Krajoznawczej – wokół Jeziora Kiełpińskiego
11.05.2018 r. – wizyta studentów III roku Turystyki i rekreacji Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
18.05.2018 r. – szóste spotkanie IV edycji Junior Ranger – szlak „wokół Jeziora Kiełpińskiego”.
26.05.2018 r. – udział w obchodach IX Festiwalu Miast Cittaslow w Lidzbarku.
27.05.2018 r. – udział w Święcie Ludowym w Lidzbarku.
7.06.2018 r. – konferencją „Przyroda nie zna granic – współpraca między Welskim Parkiem
Krajobrazowym i Naturpark Drömling” z okazji 20-lecia współpracy międzyparkowej.
12.06.2018 r. – finał XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Lidzbarku.
15.06.2018 r. – podpisanie przystąpienia do projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora.
15.06.2018 r. – zakończenie IV edycji Junior Ranger.
18-20.06.2018 r. – udział pracowników WPK w szkoleniu „EDEK na skrzydłach ważek”.
19.06.2018 r. – udział w konferencji organizowanej przez Szkołę Podstawową w Koszelewach
pt. „Zaprośmy owady do naszych ogrodów”.
19.06.2018 r. – czwarte wyjście Wędrownej Grupy Krajoznawczej – Użytek Ekologiczny
Koszelewki.
30.06.2018 r. – piąte wyjście Wędrownej Grupy Krajoznawczej – lasy Kostkowskie.
1-7.07.2018 r. – wymiana młodzieży polsko-niemieckiej.

07.2018 r. – wizyta Pani Corneli Pieper Konsula Generalnego RFN w Gdańsku oraz Minister prof.
dr. Dalbert (Saksonia-Anhalt) wraz z delegacją w siedzibie WPK.
28.07.2018 r. – szóste wyjście Wędrownej Grupy Krajoznawczej – wybudowania Wąs.
8.08.2018 r. – siódme wyjście Wędrownej Grupy Krajoznawczej – Graniczna Wyprawa – między
Prusami Wschodnimi w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
16.09.2018 r. – udział w Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku.
17.10.2018 r. – konferencja „Walory przyrodnicze czynnikiem rozwoju turystyki“, która
promowała projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej
i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego“.
20.10.2018 r. – ósme wyjście Wędrownej Grupy Krajoznawczej – Wzdłuż Doliny Welu w ramach
obchodów Dnia Krajobrazu.
26.10.2018 r. – pierwsze spotkanie V edycji Junior Ranger.
23.11.2018 r. – drugie spotkanie V edycji Junior Ranger – poznajemy WPK.
07.12.2018 r. – trzecie spotkanie V edycji Junior Ranger – poznajemy drzewa.
11.01.2019 r. – etap parkowy XVIII edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
Reprezentantem WPK w etapie wojewódzkim została drużyna z Gimnazjum im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Rybnie.
12.01.2019 r. – czwarte spotkanie V edycji Junior Ranger w alei pomnikowej w Lidzbarku, które
poprowadziła Ewelina Baumert.
21.01 – 1.02.2019 r. – ferie w Parku. Zorganizowano cykl zajęć w siedzibie Parku oraz w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku.
25.01.2019 r. – zorganizowano 15 Zimowe Ptakoliczenie w Rybnie. O ptakach opowiedział
zaproszony ornitolog Łukasz Głowacki. Współorganizatorem był Zespół Szkół w Rybnie.
16.02.2019 r. – piąte spotkanie V edycji Junior Ranger. Siedzibę Parku odwiedził obrączkarz
dr. Dariusz Górecki. Zaobrączkowano 60 ptaków w tym: 37 bogatek, 10 mazurków, 10 dzwońców
i 3 modraszki.
22-24.02.2019 r. – udział w Zjeździe Ornitologów Warmii i Mazur w Tumianach.
7.03.2019 r. – udział w projekcie „Budka lęgowa – w niej niejedno pisklę się wychowa”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.
Szarych Szeregów w Lidzbarku. Wygłosiliśmy prelekcję nt. budek lęgowych i ich mieszkańców
i razem z uczniami i rodzicami skręcaliśmy budki lęgowe dla ptaków.
13.03.2019 r. – rozstawienie płotków dla płazów w ramach Akcji płazy przy drodze LidzbarkKoszelewy wraz ze Strażą Rybacką.

16.03.2019 r. – pierwsze tegoroczne wyjście terenowe Wędrownej Grupy Krajoznawczej na Bagno
Koziana.
18.03.2019 r. – rozstawienie płotków dla płazów w ramach Akcji płazy przy drodze w Trzcinie.
19.03.2019 r. – stoisko promocyjne z okazji Dni Otwartych Zespołu Szkół im. Króla Władysława
Jagiełły w Lidzbarku.
22.03.2019 r. – etap wojewódzki konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski w sali Sesyjnej
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Drużyna z Gimnazjum im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Rybnie zajęła III miejsce.
22.03.2019 r. – udział Dyrektora WPK w konferencji Stop suszy! Zorganizowanej przez PGW
Wody Polskie w Warszawie. Podczas konferencji nagrodzono ankietę wypełniona przez
przedstawicieli Welskiego Parku Krajobrazowego, gdyż znalazła się w dwudziestce najlepszych
Respondentów Ankietyzacji Stop suszy!
28.03.2019 r. – odbyło się posiedzenie Rady Welskiego Parku Krajobrazowego w Grądach. Podczas
posiedzenia Marcin Modrzewski przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2018.
Żaneta Głowacka zaprezentowała inwentaryzacje faunistyczne przeprowadzone na terenie
Welskiego Parku Krajobrazowego w 2018 roku, natomiast Izabeli Redman-Zalewskiej przybliżyła
koncepcję Wędrownej Grupy Krajoznawczej zainicjowanej w 2018 roku przez Welski PK.
27.04.2019 r. – drugie tegoroczne wyjście Wędrownej Grupy Krajoznawczej w okolicach Gronowa
i Grąd.
27.04.2019 r. –spotkanie Junior Ranger z Kołem naukowym Entomologów Pasikonik z UWM
w Olsztynie. Na zajęciach nasi rangerzy poznali wiele gatunków owadów a niektóre z nich mogli
nawet dotknąć.
25.05.2019 r. – obchody Europejskiego Dnia Parków. W ramach tego dnia zorganizowano wyjście
piesze Wędrownej Grupy Krajoznawczej do Lasu Nadwelskiego.
31.05.2019 r. – ostatnie zajęcia V edycji Junior Ranger na ścieżce dydaktycznej w Lesie
Nadwelskim.
8.06.2019 r. – czwarte tegoroczne wyjście Wędrownej Grupy Krajoznawczej z biegiem Rynkówki.
17.06.2019 r. – udział w Konferencji pt. „Tajemnice świata ptaków” organizowanej przez Szkołę
Podstawową im. J. Korczaka w Koszelewach. Żaneta Głowacka wygłosiła referat pt. „Gdzie i jakie
ptaki można obserwować na terenie WPK”.
21-23.06.2019 r. – delegacja z gminy Oebisfelde oraz SSS LGD odwiedziła Siedzibę WPK.
22-23.06.2019 r. – odbył się Festiwal Rzeczno-Bagienny w Kotach w ramach którego pracownicy
parku przygotowali gra terenowa „Podchody na bagnie”.
1-5.07.2019 r. – odbył się obóz naukowy Koła Naukowego Entomologów Pasikonik i SKN OIKOS
UWM w Koszelewach.
7-13.07.2019 r. – odbyły się kolejne Polsko-Niemieckich Studyjne Spotkania Przyrodnicze

Młodzieży w Flechtingen (Niemcy). Główną ideą wymiany młodzieży jest poznanie kraju
partnerskiego, jego kultury oraz przyrody.
13.07.2019 r. – kolejne wyjście piesze Wędrownej Grupy Krajoznawczej. Trasa wycieczki wiodła
przez Kurojady i Chełsty.
31.08.2019 r. – szóste wyjście piesze Wędrownej Grupy Krajoznawczej na Zompy Jeglijskie.
4.09.2019 r. – przeprowadzono zajęcia edukacyjne na ścieżce w rezerwacie Piekiełko dla Polskiego
Związku Niewidomych w Działdowie.
9-13.09.2019 r. – w ramach projektu współpracy pt. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja,
środowisko naturalne” Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy LGD Ciechanów zorganizowało
wyjazd do Oebisfelde (Saksonii-Anhalt, Niemcy). Do udziału w spotkaniu zaproszony został
Dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego. Celem spotkania była wymiana doświadczeń z
przedstawicielami Oebisfelde, lokalnymi przedsiębiorcami oraz dyrekcją i pracownikami Naturpark
Dromling.
12-13.09.2019 r. – pracownicy Parku wzięli udział w warsztatach przyrodniczych dla edukatorów w
Mazurskim Parku Krajobrazowym.
14. 09.2019 r. – w ramach odchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowano wyjście
terenowe Wędrownej Grupy Krajoznawczej pt. „Ścieżka plebiscytu”. Spacer odbył się w na terenie
wsi Groszki i Naguszewo przy współpracy z Fundacją Wybudowania.
22.09.2019 r. – w Muzeum Budownictwa Ludowego w Parku Etnograficznym w Olsztynku odbyły
się Warmińsko – Mazurskie Dożynki Wojewódzkie na których WPK wystawił swoje stoisko
edukacyjne.
24-27.09.2019 r. – przedstawiciele Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Departament Ochrony
Środowiska), a także parków krajobrazowych naszego regionu uczestniczyli w międzynarodowej
konferencji zorganizowanej przez Federację EUROPARC w miejscowości Jurmala na Łotwie (Park
Narodowy Kemeri).
17-18.10.2019 r. –w Iławie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. "10 lat parków krajobrazowych
w Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego". Podczas konferencji dyrektorzy parków
krajobrazowych z naszego województwa odebrali gratulacje z rąk Gustaw Marek Brzezin i
pamiątkowe herby Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konferencja pozwoliła także na
podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy
technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego“
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020.
19.10.2019 r. – w ramach Dnia Krajobrazu zorganizowano wyjście terenowe Wędrownej Grupy
Krajoznawczej w okolicach rzeki Bałwanki.
4.11.2019 r. – ruszyły pomiary na stacji meteorologicznej w Jeleniu. Na 12 metrowym maszcie
zamontowano wiatromierz, termometry oraz urządzenia do pomiaru ciśnienia atmosferycznego i
nasłonecznienia. Ważną częścią stacji jest pyłomierz z czujnikami PM1, PM 2,5, PM 10 oraz TSP.
Obok masztu znajdują się termometry do pomiary temperatury na wysokości 5 cm oraz temperatury
gruntu (-10cm), a także dwa deszczomierze. Obok stacji pomiarowej znajduje się część
dydaktyczna z klatką meteorologiczną, deszczomierzami, łatą śniegową oraz tablicami

edukacyjnymi. Stacja została włączona do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego
przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
15.11.2019 r. – rozpoczęła się VI edycja Junior Ranger.
14.12.2019 r. – odbyło się już drugie spotkanie Junior Ranger. Tego dnia powędrowaliśmy na
ścieżkę dydaktyczna Las Nadwelski, aby rozwiesić budki typu A zrobione na poprzednich
zajęciach. Udało się nam powiesić aż 11 budek.
8.01.2020 r. – od nowego roku mieszkańcy i turyści mogą odwiedzać nasz nowy obiekt – wieżę
obserwacyjną w Tuczkach. Wieża ma wysokość 9 m, z jej kondygnacji roztacza się rozległy widok
na zbiornik piętrzący na rzece Wel w Grabaczu. Dodatkowo w sąsiedztwie wieży usytuowane
zostały tablice informacyjne oraz schody terenowe prowadzące do brzegu zbiornika.
9.01.2020 r. – odbył się etap parkowy XIX edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski. Zwycięzcą etapu została drużyna ze Szkoła Podstawowa im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Rybnie.
17.01.2020 r. – celem kolejnego spotkania grupy Junior Ranger było zapoznanie się z turystką leśną
kryjącą się pod pojęciem bushcraftu. Uczestnicy zobaczyli niezbędny sprzęt bushcraftowobiwakowy umożliwiający spędzanie czasu na łonie natury w komfortowych warunkach.
24.01.2020 r. – zorganizowaliśmy wraz z ornitologiem Łukaszem Głowackim Zimowe
Ptakoliczenie w Rybnie. Naliczyliśmy w Rybnie ok. 400 ptaków z 17 gatunków.
7.02.2020 r. – Junior Ranger poznają faunę Welskiego Parku Krajobrazowego i grają w grę „Jakim
zwierzęciem jesteś”.
30.04.2020 r. – otwarto ścieżkę przyrodniczą wraz z wieżą obserwacyjną nad jeziorem
Lidzbarskim. Infrastruktura powstała w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy
technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków Gminy Lidzbark.
19.05.2020 r. – ruszyła budowa pomostu edukacyjnego nad jeziorem Grądy.
23.06.2020 r. – wilk nowym eksponatem w Muzeum Przyrody. Ten około 2 letni samiec wilka
został śmiertelnie potrącony na drodze S51 w okolicach Ameryki koło Olsztynka w grudniu 2019
roku. Zadanie "Wzbogacenie ekspozycji Muzeum Przyrody prowadzonego przez Welski PK o
eksponat wilka" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie.
27.06.2020 r. – Wędrowna Grupa Krajoznawcza rozpoczęła trzeci sezon wędrówką wokół jeziora
Lidzbarskiego.
29.06.2020 r. – zakończono budowę pomostu edukacyjnego w Grądach. Nowy pomost uzupełnił
infrastrukturę turystyczną nad jeziorem Grądy w miejscowości Grądy. Można do niego dojść
schodami znajdującymi się przy wiacie tzn. "Okno na jezioro". Zachęcamy do odwiedzania tego
pięknego miejsca. Infrastruktura ta powstała w ramach projektu realizowanego przez Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i
wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” dofinansowanego ze

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Gminy
Rybno.
11.07.2020 r. – Wędrowna Grupa krajoznawcza udała się na Łysą Górę. W wyprawie wzięło udział
ponad 20 osób.
25.07.2020 r. – na plaży nad jeziorem Zarybinek odbyło się popołudnie z wielkoformatowymi
grami planszowymi współorganizowane wraz z OSiR Rybno.
22.08.2020 r. – Wędrowna Grupa Krajoznawcza przeszła około 11 kilometrową trasę od Tuczek,
przez Grabacz do Kopaniarzy i z powrotem.
28-31.08.2020 r. – gościliśmy niemiecką delegację z Biosphärenreservatsverwaltung Drömling
(niegdyś Naturpark Drömling) i gminy Obiesfelde. Podczas wizyty nasi goście zwiedzili obiekty,
które powstały w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia
parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” tj. ścieżkę przyrodniczą nad
jeziorem Lidzbarskim wraz z wieżą obserwacyjną, pomost edukacyjny w Grądach, wieżę
obserwacyjną w Tuczkach oraz stację meteorologiczną. Udaliśmy się także do Muzeum Pogranicza
w Działdowie i do rezerwatu Piekiełko.
14.09.2020 r. – ukończyliśmy poprawę oznakowania rowerowego Szlaku błękitnego wraz z OSiR
Rybno. Oznakowano na nowo ok. 26 km. Szlaku oraz ustawiono nowe tablice informacyjne na
trasie.
12.09.2020 r. – Wyjście Wędrownej Grupy Krajoznawczej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
organizowane wraz z Fundacją Wybudowania. W wyprawie wzięły udział 34 osoby.
30.09.2020 r. – projekt edukacyjny "Welski Landscape Park Team" przeznaczony dla uczniów klas
VI-VIII szkoły podstawowej. Łączy on lekcje z języka angielskiego i biologii.
10.2020 r. – otwarcie mrowiska edukacyjnego przy Siedzibie WPK w Jeleniu. Infrastruktura ta
powstała w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych
województwa warmińsko-mazurskiego”.
10.12.2020 r. – wydano Wielojęzyczny Słowniczek Przyrodniczy WPK
28.12.2020 r. – oddano do użytku wiatę do prowadzenia edukacji i ognisk z kontenerem sanitarnym
oraz miejscem na biwak, a także tablice edukacyjne, ścieżkę zmysłów, fotopstryk, dendrofon,
skocznie i kostki wiedzy. Infrastruktura ta powstała w ramach projektu realizowanego przez
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i
wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”.
12.2020 r. – powstała aplikacja mobilna Welskiego Parku Krajobrazowego. Jest ona bezpłatna i
dostępna w trzech wersjach językowych (PL, DE, EN). Aplikacja zawiera m.in. szlaki piesze i
rowerowe oraz wiele ciekawostek o Parku oraz jego faunie i florze.
08.01.2021 r. – udział w Nocy Biologów online 2021

02.2021 r. – odświeżono logo Welskiego Parku Krajobrazowego
23.03.2021 r. - Akcja Czysta Rzeka 2021. Wraz z wolontariuszami posprzątaliśmy rzekę Wel na
odcinku od jeziora Markowego do Kurojad. Uzbieraliśmy sporą gromadę śmieci tj. ok. 70 worków
120 litrowych. W akcje włączyli się m.in. Kajakiem Po Welu, MGOK Lidzbark, Państwowa Straż
Rybacka, OPZW Ciechanów, Nadleśnictwo Lidzbark oraz wolontariusze indywidualni.
09.04.2021 r. – mrowisko edukacyjne oraz stacje meteorologiczną pokazano na żywo w Dzień
Dobry TVN.
14.05.2021 r. – kolekcja eksponatów w Muzeum Przyrody powiększyła się o samicę puchacza.
17.05.2021 r. – zwodowaliśmy na stawach w Prusach 8 platform gniazdowych dla rybitw.
22.05.2021 r. – rozpoczęliśmy kolejny sezon wędrówek pieszych z Wędrowną Grupą
Krajoznawczą. Trasę rozpoczęliśmy w Rybnie przy Cyrylu (pomnikowy głaz), następnie
przeszliśmy do Zarybinka, przez kostkowski las nad jezioro Neliwa i wróciliśmy do Rybna.

