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Dnia 18.04.2012r. uczniowie kl.V ze Szkoły Podstawowej Nr.3 im. Ignacego Krasickiego w
Lidzbarku Warmińskim wspólnie z myśliwymi WKŁ Jeleń Lidzbark Warmiński sprzątali rejon
parkingu leśnego w okolicy miejscowości Runowo. Akcja sprzątania przeprowadzona była w
ramach współpracy naszego koła z placówkami oświatowymi z terenu powiatu lidzbarskiego.
Celem akcji było wdrożenie dzieci do dbałości o środowisko naturalne w ,którym żyjemy oraz
zapobieganie negatywnym zachowaniom na obszarach leśnych. Efektem zbierania
nieczystości było ok 300 litrów różnego rodzaju śmieci zalegających na terenie obwodu
łowieckiego w pobliżu parkingu oraz drogi przebiegającej od Wiaty do skrzyżowania z drogą
Ignalin - Workiejmy. Ogromna determinacja dzieci, nauczycieli i myśliwych w porządkowaniu
terenu pokazała właściwą postawę wobec daru jakim jest las dla człowieka.Oprócz sprzątania
dzieci zapoznały się z biologią niektórych zwierząt łownych bytujących w obwodzie nr.77 . Z
zainteresowaniem wysłuchały pogadanki o zajęczych zwyczajach, którego autorem był kolega
K. Syrewicz. Zabawa w tropicieli zwierząt niezwykle zainteresowała dzieci, które pragnęły za
wszelką cenę dojrzeć sarnę, dzika lub zająca. Zamiast zwierząt dzieci mogły zobaczyć trop
wilka! Kolega Konrad Niemyjski wypatrzył pojedynczy trop ,który idealnie zlewał się z tropem
jelenia pozostawionym na białym piasku Nowej Drogi. Po takich wspaniałych przeżyciach dzieci
wraz z opiekunami panią Katarzyną Tyl-Hatlińską oraz panem Mariuszem Grabowskim udali
się na posiłek w postaci grochówki myśliwskiej ugotowanej przez kol. J.Kozłowskiego. Kol. W .
Mandziak czuwał nad sprawnym rozdzieleniem porcji no i oczywiście dokładki. Nad wszystkim
czuwał sekretarz koła kol.K Skrodzki." Niech to co za młodu nauczone trąci w przyszłości
rozumem" to motto dla następnych pokoleń po to aby żyło nam się lepiej.

Zredagował kol. Krzysztof Syrewicz
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