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Majówka dla dzieci w Brodnicy
Dnia 31 maja 2014 roku zorganizowano w Brodnicy
"Majówkę dla dzieci" z okazji Dnia Dziecka. Majówka
odbyła się w 2 częściach. Pierwszą imprezą jak co roku był
"Wędkarski piknik z książką", który odbył się na łowisku
PAKO-STAW w Górce w godzinach od 8.00 - 13.00.
Organizatorami tej imprezy było Koło PZW w Brodnicy
i Biblioteka Gminna w Brodnicy. Tegoroczny piknik
zgromadził na starcie 30 małych wędkarzy, którzy łowili
na jedną wędkę, bez kołowrotka metodą spławikową.
Biblioteka zorganizowała konkursy takie jak: plastyczny
nt. "Zabytki Gminy Brodnica", ekologiczny, tańca, na
najładniejszy bukiet z polnych kwiatów oraz konkursy
grupowe nt. przysłowia polskie, gwara, postacie bajkowe.
W pikniku uczestniczyło około 100 osób. Mali wędkarze
walczyli o puchar prezesa koła wędkarskiego nr 137
w Brodnicy. W tym roku puchar koła zdobył Aleksander
Bąkowski z Szołder z wagą złowionych ryb 2,62 kg, II
miejsce zajął Dominik Wojciechowski, a III Mikołaj
Jóźwiak, obydwaj z Brodnicy. Wszyscy wędkarze
otrzymali drobne upominki. Do konkursów
organizowanych przez Bibliotekę Gminną przystąpiło 14
dzieci. Laureaci konkursu plastycznego: I miejsce Gabrysia Ferensztajn z Przylepek, II miejsce- Julia
Smolińska z Brodnicy, III miejsce - Dominika Poprawka,
konkurs ekologiczny: I miejsce - Piotr Marciniak, II
miejsce Martyna Michałowska, III miejsce Dominka
Poprawka. Konkurs tańca wygrali Dominika Poprawka
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i Maciej Marciniak, Najpiękniejszy bukiet zrobiła Hania
Fabisiak z Błociszewa, II miejsce Karolina Malińska, a III
miejsce Malwina Smolińska. Laureaci konkursów
czytelniczych otrzymali książki i dyplomy, a wszyscy
uczestnicy upominki. Po zmaganiach konkursowych,
przy słonecznej aurze wszyscy uczestnicy pikniku, mali
i dorośli zasiedli do kiełbasek z grilla. Bawiono się do
godz.13.00. Dzięki licznym sponsorom zorganizowano
całą majówkę: dla dzieci ranną na łowisku
i popołudniową przed Urzędem Gminy. Popołudniowa
impreza pod hasłem "Sołectwo Brodnica dzieciom"
zaczęła się o godz. 17.00 i miała miejsce na placu przed
Urzędem Gminy w Brodnicy. Dzieci bawił się
wyśmienicie, były pokazy strażackie, konkursy
czytelnicze, dmuchany zamek, zabawki i lubiana przez
dzieci wata cukrowa i lody. Atrakcją dla dzieci było
malowanie twarzy, kreując je na pluszowe zwierzaki przez
studentki z UAM w Poznaniu, które przez parę godzin
bawiły się z dziećmi. Największym powodzeniem cieszył
się konkurs plastyczny zorganizowany przez Bibliotekę
Gminną pt.: "Moje wymarzone wakacje". Laureatki
konkursu: Magdalena Wojciechowska z Brodnicy, Sandra
Pawłowicz i Amelia Kmieciak. Laureatki konkursu
otrzymały nagrody książkowe i dyplomy. Dzieci bawiły
się do godz.20.00. Po dziecięcych atrakcjach zaczęła się
zabawa taneczna dla dorosłych, do której przygrywał
zespół "Komplex". Impreza skończyła się o godz. 1.00.
Bogusław Kuik

Piknik Przyrodniczy w Nadleśnictwie
Konstantynowo

Rezerwat przyrody „Goździk Siny
w Grzybnie”

W związku z obchodami 90-lecia Lasów Państwowych dnia
07.06.2014 r. odbył się Piknik Przyrodniczy przy
Nadleśnictwie Konstantynowo. Tego dnia każdy miał
okazję miło spędzić przedpołudnie w towarzystwie
leśników. Uczestników pikniku nie było trzeba namawiać do
udziału w różnorodnych zabawach i quizach
przyrodniczych - każdy chętnie rozwiązywał leśne zagadki.
Dzięki udziałowi w konkursach świadomość przyrodnicza

uczestników pikniku wzrosła, a na wygranych czekały
wyjątkowe upominki od Nadleśnictwa. Wśród
najmłodszych dużym zainteresowaniem cieszyło się Leśne
Koło Fortuny oraz tablica interaktywna z odgłosami
zwierząt. Niewątpliwą atrakcją okazał się pokaz leśnego
sprzętu gaśniczego oraz pokaz przerzynki drewna, podczas
której każdy miał okazję nabić samodzielnie
okolicznościową płytkę na drewnie. Odwiedzający chętnie
korzystali również z przejażdżki konnej w towarzystwie
prawdziwego Ułana. Dużo emocji przyniosła uczestnikom
zabawa polegająca na jak najszybszym wbiciu gwoździa
w drewn o, rz ucie sz ysz ka mi do ko sz a o ra z
przyporządkowaniu nazw drzew do próbek drewna
i liści. Pięknie prezentowała się także wystawa
trofeów myśliwskich oraz prac nadesłanych na
konkurs plastyczny. Całemu wydarzeniu
towarzyszyła wspaniała pogoda oraz uśmiechy
osób biorących udział w pikniku.
Katarzyna Pacholczyk

Niedaleko wsi Nowinki, w Leśnictwie Grzybno położony
jest florystyczny rezerwat przyrody „Goździk Siny
w Grzybnie”. Rezerwat ten powstał w roku 1964,
początkowo obejmując obszar 3,54 ha, jednak w roku 2002
został on powiększony do 16,60 ha. Rezerwat utworzono
w celu ochrony jednego z rzadkich w Polsce stanowisk
goździka sinego, osiągającego swą północną granicę
występowania oraz ochrony boru sosnowego na wydmie.
Goździk siny jest gatunkiem podlegającym ścisłej ochronie
gatunkowej, według Czerwonej Listy Roślin posiada
kategorię E (gat. wymierający, krytycznie zagrożony), do
swojego wzrostu potrzebuje piaszczystej, suchej gleby oraz
światła. Niestety w ostatnich latach w rezerwacie obserwuje
się zanik tej rośliny. Związane jest to przede wszystkim
z masowym występowaniem czeremchy amerykańskiej,
która powoduje znaczne ocienienie skarp, na których
goździk występował. Dodatkowo dziki zwabione owocami
tego krzewu buchtują ostatnie stanowiska tej rzadkiej
rośliny. Jedyną nadzieją dla przetrwania tego gatunku jest
regularne wycinanie czeremchy oraz prześwietlanie
drzewostanu, co związane jest z ogromną pracą leśników
i wysokimi kosztami. Każdy z nas może przyczynić się do
ochrony goździka, przestrzegając zakazów obowiązujących
w rezerwatach przyrody. Pamiętajmy, że
w rezerwatach zabroniony jest ruch pieszy czy
rowerowy. Wchodząc na teren rezerwatu i zbierając
w nim grzyby, jagody czy zioła nieświadomie możemy
podeptać ostatnie egzemplarze tej pięknie kwitnącej
i pachnącej rośliny.
Katarzyna Pacholczyk

Zaproszenie na spacer przyrodniczy
Nadleśnictwo Konstantynowo zaprasza na „Spacer Przyrodniczy”
Sobota, 5 lipca 2014 r. godz. 10.00 – 14.00, Zbiórka przy szkółce leśnej „Grzybno”
W programie: Spacer ze szkółki na łąkę i obok rezerwatu Goździk Siny, później krótki spacer po szkółce i kilka słów na temat
szkółkarstwa. Na zakończenie wspólne ognisko (kiełbaski i napoje we własnym zakresie).
Dojazd na szkółkę od wsi Nowinki jadąc od Konstantynowa, (na początku wsi jest mały kierunkowskaz na szkółkę) lub od wsi
Żabinko (w Żabinku należy skręcić w las na Nowinki - droga jest w nieco gorszym stanie, ale przejezdna).

Zasady zachowania się w lesie
Każdy z nas ma prawo korzystać z dobrodziejstw lasu. Wybierając się jednak na spacer, grzyby czy jagody należy pamiętać
o kilku zasadach. Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28.09.1991 r. zabronione jest między innymi wchodzenie w uprawy leśne
do 4 metrów wysokości, a także powierzchnie oznaczone tablicami „Ostoja zwierząt”. Nadleśniczy może wprowadzić
również okresowy zakaz wstępu do lasu, np. w przypadku dużego zagrożenia pożarowego lub gdy wykonywane są zabiegi
gospodarcze związane z ochroną, hodowlą lasu lub pozyskaniem drewna. Takie miejsca zawsze oznaczone są tablicami
„Zakaz wstępu”, mając na względzie własne bezpieczeństwo respektujmy te zakazy.
Spędzając czas w lesie powinniśmy zachować ciszę. Niedozwolone jest używanie sygnałów dźwiękowych, płoszenie,
chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt. Jeżeli decydujemy się na spacer z psem, pamiętajmy, że należy go zawsze
prowadzić na smyczy. Kiedy zbieramy grzyby lub jagody, pamiętajmy aby nie rozkopywać gruntu i nie niszczyć grzybów
i roślin. Mimo, że dla ludzi są one trujące lub nieprzydatne, dla lasu stanowią ważny element przyrodniczy. Pamiętajmy
również, że zabronione jest poruszanie się po drogach leśnych samochodami, motorami i quadami, jeżeli przyjedziemy do
lasu autem – należy pozostawić je na wyznaczonym do tego celu miejscu. Niedozwolone jest także biwakowanie i rozpalanie
ogniska bez zgody zarządcy terenu.
Katarzyna Pacholczyk

Ogólnoszkolny konkurs przyrodniczy pt: „Z przyrodą za pan brat”
12 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Żabnie odbył się ogólnoszkolny konkurs przyrodniczy pt: „Z przyrodą za pan
brat”. Współorganizatorem konkursu było Wojskowe Koło Łowieckie „Sokół” z Poznania. Konkurs poprzedzony był fazą
eliminacji, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Żabnie, zadaniem których było rozwiązanie
krzyżówki przyrodniczej, o haśle: ŁOWIECTWO. Do fazy finałowej zakwalifikowało się 8 uczniów: Sandra Harendarz,
Bartek Kędziora, Ania Kosowska, Konstancja Leśniewska, Michasia Przybysz, Antoś Raczkowiak, Mariusz Szlagowski,
Olimpia Tomczak. Wielki finał odbył się w obecności przedstawicieli Koła Łowieckiego „Sokół”, którzy zasiadali w jury
konkursowym. Byli to panowie: Maciej Śmigielski oraz Bronisław Rozmiarek. Konkurs obejmował 4 kategorie: I wiedza odpowiedz na pytanie, II co to jest ?, III rozpoznaj zwierzęta, IV mikroskop.
Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą przyrodniczą, a rywalizacja była zacięta. Największa ilość punktów, a tym
samym I miejsce wywalczył Antoś Raczkowiak. Miejsce II zdobył Bartosz Kędziora, natomiast III miejsce zajęła Ania
Kosowska. Fundatorami nagród w postaci pięknych, interesujących i ciekawych książek o tematyce przyrodniczej pt: „Las
w obiektywie leśników” oraz dyplomów łowieckich było Koło Łowieckie „Sokół”.
WIELKIE GRATULACJE DLA ZWYCIĘZCÓW!!! Gratulujemy wiedzy i zapału w rywalizacji wszystkim uczestnikom
konkursu, a Kołu Łowieckiemu „Sokół” serdecznie dziękujemy za współpracę oraz pomoc w krzewieniu i propagowaniu
wiedzy przyrodniczej, ekologicznej oraz związanej z problematyką łowiectwa w Polsce. Wspólnie planujemy dalsze działania,
które zaowocują jesienną imprezą plenerową dla całej lokalnej społeczności Żabna i okolic.
Tego dnia, po zakończeniu konkursu, nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt: „List do Ziemi”. Zadaniem
uczestników tego konkursu było skierowanie życzeń oraz wskazań ekologicznych, którymi mamy się kierować jako
mieszkańcy naszej planety. Zwycięzcami okazali się uczniowie: Helenka Mocek, Jędruś Jankowiak, Michasia Przybysz
i Martynka Kosowska. Nagrody w postaci książki pt: „Zwierzaki Wajraka” wręczali panowie myśliwi, którzy z ramienia Koła
Łowieckiego ufundowali powyższe nagrody.
Anna Dudek
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Drewno konstrukcyjno-budowlane:
- więźba dachowa
- łata budowlana
- kontrłata
- deska obiciowa
- deska szalunkowa
- stemple

A
A

Asy na Twoje pole!
sprawdź na www.lgseeds.pl
KONKURS
Śledzisz Mundial w Brazylii?
Polub nas i weź udział w naszej zabawie!
Codziennie mamy dla Was prezenty!

Stolarka budowlana:
- boazeria elewacyjna
- deska wiatrownica
- listwy wykończeniowe
- listwy ozdobne
- podłoga drewniana
- parapety
- schody (stopnie)
Usługi:
- przetarcie drewna
- suszenie drewna
- impregnacja zanurzeniowa
Oferujemy także:
- tarcicę mokrą
- tarcicę suszoną (dąb, buk, sosna, świerk)
- palety – różne
tel/fax 048 61 28 23 611
tel. kom. 0 603 606 809

biuro@tartak-sulejewo.pl
www.tartak-sulejewo.pl
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